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’t Is eventjes stil geweest met nieuws vanuit de activiteitencommissie. Dat betekent echter niet dat we als commissie ‘stil zitten’, zeker
niet! Achter de schermen wordt al veel werk verricht voor de activiteiten die gepland staan. In deze nieuwsbrief informeren we u hier graag
uitgebreid over, veel leesplezier!

Welke activiteiten staan er op de planning?
Het tweede zanguurtje

vindt plaats op zaterdagavond 9
maart. Het ‘uurtje’ start om 19.00 uur in de kerk, van harte welkom! Na
afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van
een heerlijk bakje koffie of thee. Voor meer informatie: zie het vorige
Kerkelijk Nieuws. Voor u alvast ter info: dit tweede zanguurtje is tevens
het laatste zanguurtje dit verenigingsseizoen, het komende jaar (20192020) hopen we weer ’n aantal nieuwe momenten te plannen.

Koningsdag > gemeentedag

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is aangegeven, willen we Koningsdag 2019
een oranje “Hap- en Traptintje” geven door het organiseren van drie prachtige
fietsroutes door de gemeente Reimerswaal én een autoroute die u op een aantal
van de mooiste plekjes van onze provincie Zeeland brengt! Het globale programma ziet er als volgt uit:
• 13.00 – 14.00 uur: mogelijkheid tot inschrijven voor fiets- / autoroute(s)
- Afstanden fietsroutes: 15 km – 25 km – 40 km
- Prijzen fietsroutes: volwassene € 4,00 – kind € 2,00 – maximum gezinsprijs € 12,50
- Afstand autoroute: 60 km
- Prijs autoroute: € 10,00
De fietsroutes hebben nog een extra elementje waarmee u een heerlijke oranjetaart kunt winnen.
Daarover in een volgende nieuwsbrief meer!
• Elke route komt langs Bowa BV te Waarde. Deze locatie wordt ingericht als een centraal punt waar volop gelegenheid is voor ontmoeting & samenbinding! Op het terrein wordt een reeks activiteiten georganiseerd voor de diverse
leeftijdscategorieën. Puzzelen, ringsteken, spijkerbroek hangen, darten, blikgooien: zomaar ’n greep uit de activiteiten die op het programma staan! Verder is er voldoende gelegenheid voor het nuttigen van een heerlijk
hapje en drankje. Ook vindt u op het ontmoetingspunt stands van de verschillende doelen: de Theologische
School, MAF | Familie van Weele en Mercy Ships | Elize Weststrate. Kortom, het ontmoetingspunt biedt u
een scala aan mogelijkheden!
• Vanaf 17.00 uur is er in de kerkzaal gelegenheid tot het zingen van Vaderlandse liederen met elkaar. Zingen is een fijne en samenbindende activiteit, dat zien we ook terug bij het zanguurtje. Daarom: allen van
harte welkom!
• Tevens kunt u vanaf +/- 16.45 uur – 18.30 uur in de kerkzaal terecht voor ’n heerlijke versnapering om de dag op ’n
smaakvolle wijze af te sluiten, wat denkt u van een broodje hamburger, een knapperige kroket of een overheerlijk
kopje soep met stokbrood en kruidenboter?

z.o.z.

Helpt u/jij mee?

Wilt u ook een steentje bijdragen aan het slagen van deze dag?
Het is ons doel om bij de activiteiten op het ontmoetingspunt zoveel mogelijk mensen uit onze gemeente te betrekken. Wij zijn in ieder geval nog op zoek naar mensen voor de volgende activiteiten:
• Begeleiden Oud-Hollandse spelen
• Begeleiden spellen en activiteiten voor kinderen
• Catering
Lijkt u / jou dit wel wat? Twijfel dan niet en: meld u / je aan door ons te bellen of te mailen (zie gegevens elders in deze nieuwsbrief). We kijken uit naar veel positieve reacties, voor het slagen van
deze dag hebben we u / jou nodig, dank alvast!  

Bezoek Theologische School

Als commissie hebben we – zoals ook in de eerste nieuwsbrief vermeld – gekeken of het mogelijk is om ondanks
de bouwactiviteiten een bezoek te brengen aan de Theologische School. Dit blijkt dit verenigingsseizoen helaas niet
te lukken. We gaan nu kijken of het lukt om medio najaar 2019 een bezoek te plannen in combinatie met het overhandigen van het geldbedrag dat we voor de Theologische School ophalen. Wanneer hierover meer duidelijkheid is,
wordt u geïnformeerd.

Nieuwe website

Ideeën,
vragen,
opmerkingen?

Met dank aan Arnoud Lievense zijn we blij dat we onze nieuwe website
kunnen presenteren: www.activiteitengergemkrabbendijke.nl.
Op deze website vindt u informatie over onder andere de verschillende doelen, een overzicht van de geplande activiteiten en bijbehorende info, de samenstelling van de activiteitencommissie
etc. Heeft u een vraag / opmerking? Dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Neem zeker eens ’n kijkje op
de nieuwe site, van harte aanbevolen!

’n Hartelijke groet van de activiteitencommissie:
Richard Harthoorn, Miriam Hoogerland,
Jolinda Koster, Carlo & Suzanne Sinke,
Elize Slootweg, Wilko Zandee en Elize Weststrate
Voor alle data geldt D.V.

