
Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Start
weekend

Hervormde gemeente
Werkendam wijk 1

2022-2023
17 en 18 september

Aanmelden
Hieronder vind je de opgavestrook voor de
zaterdagmiddag, zowel voor de activiteiten
als voor de broodmaaltijd. Inleveren kan
op de adressen Werkensedijk 83 en
Ereprijs 12. Je kunt je ook eenvoudig
opgeven bij Johan Maaskant via:
06-13955173 of j.c.maaskant@hetnet.nl en
Marjan van der Mooren via: 06-29415061
of marjanvandermooren@gmail.com

Jaarthema: ‘Aan tafel!’

Opgavestrook*

Kinderboerderij ..... personen 

Fietstocht ..... personen 

Vaartocht (volwassenen) ..... personen 

Broodmaaltijd+ ..... personen

*De opgaven voor de kinderen van groep 3 t/m 8 en de
jongeren graag apart via de genoemde mailadressen



Jongeren (12+ t/m ???

Programma
Gewoontegetrouw verzamelen we ’s
middags om 14.15 uur in De Bron,
waar koffie, thee en fris zal klaarstaan.
Er zijn verschillende activiteiten voor
iedereen! Lees gauw verder wat we
voor je in petto hebben. Op zondag 18
september vindt de Startdienst plaats.

Belangrijk!
IEDEREEN is van harte welkom, ook
als je maar aan één activiteit kunt
deelnemen. Dus je kunt bijvoorbeeld
meefietsen of -varen, maar moet
dan weg, of je fietst/vaart juist niet
mee maar komt wel gezellig eten:
alles kan! Geef je keuze duidelijk aan
op de opgavestrook. Mocht je niet
op eigen gelegenheid bij De Bron
kunnen komen, bel dan even met
Johan Maaskant (06-13955173) en je
wordt opgehaald. En, ook niet
onbelangrijk, bij slecht weer passen
we er een mouw aan en spelen
bijvoorbeeld de spellen binnen.

Broodmaaltijd
Rond 17.00/17.30 uur is iedereen
weer terug in De Bron, waar we met
elkaar genieten van een
broodmaaltijd+.

Voor de allerkleinsten (t/m groep 2) en hun
ouders is er een gezellige middag

georganiseerd op de Kinderboerderij
Floreffehoeve in Werkendam. Er is een aparte

hoek om te zitten en andere kinderen en
ouders uit de gemeente te ontmoeten. Voor

drinken wordt gezorgd!

Allerkleinsten (t/m groep 2)

Ga je naar de brugklas? Dan ben je samen
met andere jongeren (tot circa 17 jaar)

welkom om te gaan klimmen en klauteren
in het klimbos. ’s Avonds is er een spel en

kampvuur op het strand. Opgeven kan
direct via mail2shineon@gmail.com

Volwassenen hebben een keuze deze
middag. Er is een niet al te lange maar wel

boeiende fietstocht uitgezet in de
omgeving. Onderweg is er voor iedereen

een versnapering én staan er verschillende
uitdagende spellen opgesteld. Wie komt als

winnaar terug? Voor wie liever niet wil
fietsen, ligt Rietaak Vier Gebroeders voor je

gereed in de jachthaven vlakbij de
Boetkeet. Met deze authentieke aak wordt
een mooie vaartocht gemaakt. Let op, de

gehele middag plus de maaltijd kosten
niets (een bijdrage in de bekende melkbus
is zeer welkom), maar aan de vaartocht zijn
kosten verbonden: € 6,50 per persoon. Het

aantal plaatsten voor de vaartocht is
beperkt (20 personen, vol=vol).

 

Voor de kinderen van groep 3 en 4 zijn er
diverse leuke spellen bij de Dorpskerk. Voor

de kinderen vanaf groep 5 is er een
spannende speurtocht door het dorp. Na

afloop eten we frietjes! Opgeven kan direct
via: jeugdclubwegwijzer@gmail.com

Kinderen  (groep 3 t/m 8)

Jongeren (t/m 17 jaar)

Volwassenen*

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 en zal plaatsvinden in
de Dorpskerk. De gemeenteband o.l.v.
Marcel van der Poel zal muzikale
begeleiding verzorgen. Meer informatie
hierover is te vinden in het kerkblad en op
de website www.hervormdwerkendam.nl

*De jongeren van de jongerenkring doen ook
mee aan de fietstocht. 's Avonds hebben zij
nog een eigen activiteit waarover apart zal

worden gecommuniceerd!

Let op: vertrek: 12:30 uur!

mailto:mail2shineon@gmail.com

