De duofiets was één van de mooie projecten van ‘Molenhoek pakt aan 5’ van Dorpsraad Molenhoek. De
fiets is een groot succes! De initiatiefnemers willen
meer: een tweede fiets. Om de financiering daarvan
mogelijk te maken organiseren zij een benefietdiner.
Van harte aanbevolen.

BENEFIETDINER SOAP 33 JAAR OP 5 APRIL A.S.
Het was in februari 1986, dat de voormalige oud-adjudanten Tom Covers, Jo de Groot en Luc Leseman, SOAP
(Sociëteit Oud Adjudanten Plezier) oprichtten, in navolging van OKP (Oud Kuulengat Prinsen). Vanaf het begin
spitsten de activiteiten van SOAP zich toe op de optredens bij de pronkzitting en de aanwezigheid bij de Prinsenreceptie. SOAP heeft zich in de jaren ontwikkeld tot een constante en vaste factor in carnaval vierend
Kuulengat.
Maar SOAP wil meer. SOAP wil ook buiten het carnaval zijn betrokkenheid tonen bij het wel en wee van Molenhoek. Bij het 22-jarig bestaan werden acties gevoerd om de Stichting Tante Lenie te steunen. En nu, in 2019,
richten zij zich op de ondersteuning en uitbreiding van de mogelijkheden van de duofiets in Molenhoek.
De Stichting Algemene Hulpdienst Mook|Molenhoek|Middelaar beheert het gebruik van deze fiets en heeft
hierbij de volgende doelstelling: mensen die zelf niet meer kunnen fietsen, weer laten genieten van onze
mooie omgeving, onder begeleiding van een vrijwilliger of een maatje. Tevens draagt de inzet van een duofiets
bij aan de begeleiding en verbreding van sociale contacten en kan het ook gezien worden als een vorm van
mantelondersteuning. Op de site van de hulpdienst (www.ahdmmm.nl/duofiets.php) kunt u hierover uitgebreid lezen. Deze doelstelling van de Algemene Hulpdienst ondersteunen wij dan ook van harte en dragen wij
een warm hart toe.
Op dit moment heeft de hulpdienst al één duofiets in gebruik; deze fiets is in korte tijd zeer populair geworden
en voorziet in een behoefte, vele malen groter dan in eerste instantie werd gedacht. De behoefte aan een
tweede fiets is zeer groot en groeiende. SOAP heeft zich ten doel gesteld om samen met de inwoners van Molenhoek voor deze tweede fiets te gaan. Voor deze fiets organiseert SOAP een benefietdiner (4-gangen, incl.
welkomstdrankje en koffie toe) in Hotel Restaurant de Molenhoek op 5 april 2019. Wij vragen per couvert
een bedrag van € 33,33. Deze opbrengst gaat in zijn geheel naar de aanschaf voor de nieuwe duofiets. Van
deze bijdrage blijft niets aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Soap heeft een aantal sponsors bereid
gevonden om dit diner te sponsoren, waarbij SOAP het nagerecht voor zijn rekening neemt. Maar SOAP doet
uiteraard meer: SOAP is als gastheer van deze avond ook uw ober, staat achter de bar, staat bij de garderobe,
heet u welkom bij de deur, zorgt voor de muziek bij de afterparty en zwaait u uit. Kortom, u bent onze gast en
hebt een geweldige avond uit in uw eigen dorp. Wij kunnen maximaal 200 gasten ontvangen. Dus wees er snel
bij, want op is op. U kunt zich aanmelden via: p.j.herings@herings.nl. Ook kunt u zich aanmelden via de Facebookpagina Benefietdiner. Daarna krijgt u per omgaande bericht of er nog wel of geen plaats meer is.

