
Start
weekend

Eten
Zaterdagmiddag rond een uur of vijf
hopen we met z’n allen te kunnen gaan
eten in De Bron en zoals gezegd zijn dat
heerlijke frietjes met snacks van Aniet. De
kosten voor een puntzak/bakje friet en
twee snacks zijn € 5,50 p.p. 

Hervormde gemeente
Werkendam wijk 1

18 & 19 september

Zondag
Op zondag gaat onze eigen predikant
dominee Van der Neut voor in de
startdienst voor het winterwerk. De dienst
begint om 10.00 uur. De band Concrete uit
Sprang-Capelle zal de muzikale
begeleiding verzorgen. Meer informatie
hierover is te vinden in het kerkblad en op
de website www.hervormdwerkendam.nl

Opgave

Opgeven voor de activiteiten kan bij
Johan Maaskant j.c.maaskant@hetnet.nl.
Wil je nog wat meer info, dan kun je
Johan bellen (503857) of Francis ’t Hooft
(501699).

I.v.m. inkoop van de materialen en de
afspraken met Aniet, willen we je vragen
je z.s.m. op te geven maar in ieder geval
voor dinsdag 31 augustus. Let op: vol =
vol. Geef daarom je eerste keuze én je
tweede keuze op.



Stenen SchilderenProgramma
Voor deze editie van de Startdag 2021 hebben
we een heel divers programma samengesteld,
waarin werkelijk voor iedereen wat wils is:
workshops, een wandeling of meedoen aan
World Clean Up Day! Tijdens alle activiteiten
en momenten van samenzijn hebben we
rekening gehouden met de 1,5m afstand,
maar hou je het zelf ook in gaten? Op zondag
19 september vindt de Startdienst plaats.

Startdag
Vanaf 14.30 uur is iedereen van harte welkom
in De Bron, waar we traditiegetrouw beginnen
met koffie/thee, iets fris én iets lekkers. Na de
opening volgt een korte toelichting over de
rest van de middag. De basisschoolkinderen
hebben een eigen programma en eten met
elkaar rond half vijf in De Bron. De jongeren
van 16+ en de volwassenen vormen ’s
middags één groep en eten ook gezamenlijk in
en rond De Bron. En we hebben toch wat
lekkers geregeld! Een puntzak friet van Aniet,
met een snack (of twee). Er hoeft dus niet zelf
gekookt te worden, wel kun je een bijdrage in
de welbekende melkbus doen.

Activiteiten in de middag
Er zijn maar liefst vier workshops te volgen,
die gegeven worden door eigen
gemeenteleden. Laat je creativiteit de vrije
loop bij bloemschikken, haken of stenen
beschilderen of wees actief bij volleybal.
Daarnaast is er een dorpswandeling en een
schoonmaakactie. Voor een aantal workshops
wordt een bijdrage in de materiaalkosten
gevraagd. Ook die mag in de melkbus
gedeponeerd worden.

Half opgebonden krans met indrogende (groen)
materialen. Deze is te maken in WIT/ROZE of
PAARS, graag doorgeven bij inschrijven a.u.b.

Kosten: € 20,00 p.p.

Bloemschikken 1

Bloemschikken 2

Voor zowel beginnende als meer ervaren
haaksters/hakers een superleuke workshop! Je

leert de aanzet tot een feestelijke slinger te maken
en verder zijn er nog allerhande patroontjes

beschikbaar ter versiering. Voor de linkshandige
haaksters/hakers is er ook begeleiding! Graag

aangeven bij je opgave. Kosten: € 5,00 p.p.

Je kent ze vast wel, Happy Stones of Zwerfkeien.
Superleuk om te vinden en ook leuk om ze weer

voor iemand anders op een door jou gekozen
plekje weg te leggen. De platte stenen, die langs
de Merwede verzameld zijn, worden beschilderd
met grappige, leuke en mooie afbeeldingen. Of je
maakt het spelletje boter, kaas en eieren! Kosten:

€ 2,00 p.p.

Slinger haken

Lekker actief bezig zijn met een populaire 
balsport, als dat je aanspreekt zit je bij deze

workshop volleybal helemaal goed! Aan deze
workshop zijn geen kosten verbonden.

Volleybal

Wegens eerder succes kan ook dit jaar worden
deelgenomen aan een dorpswandeling met 

gidsen van de Historische Vereniging Werkendam
en De Werken c.a. Terwijl u in het oude centrum

langs monumentale panden en andere 
historische plekken loopt, vertellen de gidsen u

allerlei historische feiten en leuke weetjes. 
Kosten: € 2,00 p.p.

Dorpswandeling

Indrogende toef, op een pin. Deze is te maken in
WIT/ROZE of PAARS, graag doorgeven bij

inschrijven a.u.b. Kosten: € 15,00 p.p.

Omdat het op 18 september ook World Clean
Up Day is, kun je ook deelnemen aan de

schoonmaakactie in De Cloppenwaard, zoals
dat al eerder door gemeenteleden is gedaan.
Lekker samen in de natuur al het zwerfafval

verzamelen, zodat de wereld weer wat schoner
is. Alle materialen hiervoor worden door de

gemeente Altena aangeleverd en daarom zijn
aan de actie geen kosten verbonden.

Schoonmaakactie


