
KATERCUP REMASTERED
Skatewedstrijd

Op 2 juli is de grote opening van Skatepark west

met een skatewedstrijd, muziek en meer! 

Pak je skateboard en doe mee!



 

KATERCUP REMASTERED
Opening Skatepark West

 
Let op: betreden van het skatepark is op eigen risico! 

 

Beste buurtgenoot!
 

Met grote trots nodigen we u uit voor de Katercup Remastered, de
skatewedstrijd ter ere van de opening van het nieuwe skate walhalla

Skatepark West. De Katercup Remastered zal plaatsvinden op 2 juli
aanstaande op het skatepark in het Westbatterijpark.

Afgelopen 3 jaar zijn de jonge Muidenaren Max, Thomas en Fred bezig
geweest met het realiseren van dit skatepark. Met wel 1000

handtekeningen zijn ze naar de burgemeester gegaan, hebben ze een
crowdfunding opgezet en natuurlijk de eerste Katercup georganiseerd bij
Restaurant Gieling. De gemeente Gooise Meren heeft geld vrijgemaakt en

een locatie gevonden, met als resultaat: Skatepark West!
Op 2 juli vindt de opening van dit mooie skatepark dus plaats. Om 13:00 uur

wordt het park officieel geopend door burgemeester Han ter Heegde en
wethouder Geert Jan Hendriks. Daarna gaan we meteen door met de

inschrijvingen van de skatewedstrijd. Jongeren kunnen mee doen aan deze
wedstrijd in twee categorieën: één tot en met 13 jaar en één voor 14 jaar en

ouder. Daarnaast is er ook nog een algemene ‘best trick competition’.
Gedurende de hele middag zijn er drankjes en frietjes te verkrijgen. Rond

16:00 uur zal er een prijsuitreiking zijn voor de skaters en is het park volledig
ingewijd!

We willen deze gelegenheid graag aangrijpen om alle buurtbewoners uit te
nodigen om de skaters te supporten en elkaar beter te leren kennen. We

hopen dan ook op jullie komst!
Meer informatie over de skatewedstrijd of het Westbatterijpark? Check:

@SkateparkMuiden op instagram, of www.gooisemeren.nl/westbatterijpark
Met vriendelijke groet,

 
 

Max, Thomas, Fred 
Diederik (jongerenorganisatie STAD Gooi)

 
PS. Mocht je last hebben van de muziek? Laat het ons vooral even weten. We

zijn de kwaadste niet. Bel Diederik op 06-53487580.
 
 


