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STARTWINTERWERK 2018-2019

Met hart en ziel
Programma zaterdag 15 september
Een nieuw seizoen met allerlei activiteiten staat voor de deur.
Gaan we meedoen? Zetten we ons in, voor het eerst of opnieuw? Hoe?

Met hart en ziel?!
Met het thema ‘Met hart en ziel’ worden we met de woorden uit de Bijbel
uitgenodigd om dat met overgave te doen. Wie dat doet, kan zeer verrast
worden!
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Activiteiten
Recreatieoord Binnenmaas
Wil je kliederen met water, klimmen, klauteren, draaien,
glijden en schommelen?
Ga dan mee naar Recreatieoord Binnenmaas!
Een leuke, gezellige en overzichtelijke speeltuin waar
kinderen veilig kunnen spelen. Ook kun je een bezoekje
brengen aan de kinderboerderij.
Alle kinderen mogen mee. Kleine kinderen (tot 4 jaar)
graag onder begeleiding van hun ouder(s). Zit je in
groep 7/8, dan mag je ook een andere activiteit kiezen
uit het programma!
http://www.recreatieoordbinnenmaas.nl/speelplezier/

Inspecteur Delictus en de museumbende
Heb je zin in een spannende, (inter)actieve en gezellige middag?
In teams gaan we op speurtocht in Gouda en we leren met
Inspecteur Delictus op een spannende manier de stad kennen.
Scan QR-codes, vind aanwijzingen, SMS antwoorden, werk
samen, overleg met elkaar en los het misdrijf op.
Iedereen vanaf groep 7 mag mee met deze spannende citygame.
http://www.bureaudelictus.nl/

Wandeling door het bevergebied in ‘De Zaag’.
Trek stevige schoenen aan en ga mee op pad met een gids in het
bevergebied in ‘De Zaag’. De gids zal ons uitleg geven over het
gebied. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en gaat door bij een
minimum van 15 deelnemers.

Bezoek aan het Streekmuseum Hoeksche Waard.
De canon van de Hoeksche Waard, die ontwikkeld is en tevens de
basis vormt van ‘’4000 jaar Hoeksche Waard’ bestaat uit 50
kenmerkende objecten. Ga mee naar het museum. U wordt
rondgeleid door een gids en ontdekt de 50 verhalen.
Het museum is geschikt voor rolstoel en rollator. |
Maximaal 25 personen.
Museumjaarkaarthouder krijgt 5 euro retour.
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Spaans buffet
Met een overheerlijk Spaans buffet genieten we op de startdag nog van de zomer! Iedereen kan
zichzelf bedienen van het kleurrijk buffet.

Programma:
12:45 uur:
Inloop.
13.00 uur:
Vertrek Citygame Gouda
13.15 uur:
Opening
13.30 uur:
Vertrek overige groepen
13.30-15.30 uur:
Groepsactiviteiten
17.00 uur:
Inhalen fietsers “Fietsen ALS de Rank”
17.05 uur:
Inloop Spaans koud-/warmbuffet.

Eigen bijdrage:

Informatie:

Om de kosten van deze dag te kunnen dekken
vragen wij de volgende bijdragen.
- Dagprogramma en buffet per persoon
€22,50
- Dagprogramma en buffet voor gezin
€65,00
(2 volwassenen en 2 kinderen)
- Voor elk kind meer
€7,50
- Alleen dagprogramma per persoon
€10,00
- Alleen Spaans buffet volwassene
€12,50
-Alleen Spaans buffet kind
€7,50

Mocht u meer informatie willen, dan
kunt u contact opnemen met:

Marjan Tromp – de Graaff,
tel: 06 57250882
mail: matrompdegraaff@hetnet.nl

We hopen, dat zoveel mogelijk gemeenteleden meedoen en daarom mogen de kosten
voor niemand een belemmering zijn. Zou dat wel het geval zijn, schroomt u dan niet
dat te melden. Dat kan (vertrouwelijk) via de pastoraatstelefoon (06 – 57250882) of
pastoraatsemail (pastoraat@derankkrimpen.nl). Dan wordt er met alle liefde gezocht
naar een passende oplossing!

Programma zondag 16 september
Op zondag komen we om 10:00 uur bij elkaar om te zingen, te bidden en te lezen uit de Bijbel.
Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen en Muziekgroep Vine verleent haar medewerking.
Traditiegetrouw wordt er weer een taartenbuffet georganiseerd.

U en jij bent op beide dagen van harte welkom!

