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’Bent u ook al aan het aftellen…? Als commissie kijken we erg uit
naar zaterdag 27 april: Koningsdag 2019!
Een dag die we als gemeente willen omlijnen met een sportief, oranje
Hap-en-trap tintje. We zijn hard bezig met de afwikkeling van de “laatste puntjes op de i”. In deze nieuwsbrief een aantal zaken ter herinnering en een aantal nieuwtjes voor u als gemeente,

veel leesplezier!

Mooie bijeenkomst!

Zaterdag 9 maart stond het tweede zanguurtje gepland. Opnieuw kunnen we
terugkijken op ’n mooie bijeenkomst. Fijn om dit keer weer een aantal nieuwe
gezichten te zien, hopelijk heeft u er – net als ons – ook van genoten! Zien we
u binnenkort weer? Ja, binnenkort: het plan om pas medio najaar 2019 het volgende zanguurtje te organiseren is gewijzigd. Op zaterdagavond 25 mei vindt
het derde – en laatste – zanguurtje van dit verenigingsseizoen plaats.
Allen van harte welkom! Verdere info volgt via het Kerkelijk Nieuws.

Koningsdag > gemeentedag

Hieronder kort – ter herinnering – de belangrijkste informatie over de activiteit
die we op Koningsdag 2019 organiseren als actiecommissie:
• Drie prachtige fietsroutes door de gemeente Reimerswaal én een autoroute die
u op een aantal van de mooiste plekjes van onze provincie Zeeland brengt;.
• 13.00 – 14.00 uur: mogelijkheid tot inschrijven voor fiets- / autoroute(s)
•  Afstanden fietsroute: 15km – 25 km – 45 km
•  Prijzen fietsroutes: volwassene € 4,00 – kind € 2,00 – maximum gezinsprijs € 12,50
•  Afstand autoroute: 60 km
•  Prijs autoroute: € 10,00
•  Zin in een goed gevulde boodschappentas? Doe dan mee aan de wedstrijd: op het eerste
deel van elke route zijn +/- vijf borden geplaatst met daarop een afbeelding / symbool van
iets dat een link heeft met Koningsdag. Aan u de eer om een prachtig gedicht, lied etc. op te
stellen waarin al deze elementen zijn verwerkt. Gaat u de uitdaging aan om de route op deze
manier ook nog een creatief, origineel tintje te geven? Bij Bowa B.V. staat een doos waar u
uw inzending kunt inleveren. Achteraf beoordelen we als commissie alle inzendingen.
De winnaar krijgt een goed gevulde boodschappentas met allerlei lekkers!
•  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, spijkerslaan, trekker trekken,
buksschieten, springkussen: zomaar ’n greep uit de activiteiten die op het programma staan! Ook vindt u stands
van de verschillende actiedoelen: de Theologische School, MAF | Familie van Weele en Mercy Ships | Elize
Weststrate. Verder is er voldoende gelegenheid voor het nuttigen van een heerlijk hapje en drankje. Naast de
activiteiten zullen er diverse stands staan waar u allerlei eetbare producten kunt kopen waarvan de opbrengst
voor de actiedoelen beschikbaar is.

Zin in
een goed
gevulde
boodschappentas?

• 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 bij het zanguurtje. Daarom: allen van harte welkom!
• Tevens kunt u vanaf +/- 16.45 – 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?
•

Vanaf
14.00 uur
welkom
bij Bowa B.V.
Waarde

LET OP! Neemt u geen deel aan een fiets- of autoroute?
Ook dan bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom om een bezoekje te brengen aan het
“ontmoetingsplein” bij Bowa BV te Waarde. Kom langs om ’n kijkje te nemen bij de activiteiten, een gezellig
bakje te doen met andere gemeenteleden etc. Daarnaast nodigen we u allen uit om tussen +/- 16.45 – 18.30
uur naar de kerkzaal te komen voor het zingen van Vaderlandse liederen en / of het verorberen van ’n heerlijke versnapering.

We kijken uit naar de komst van u
en van jullie

Welkom!

Nieuwe website

Heeft u al een kijkje genomen op onze nieuwe website? Zo ja: fijn! Zo nee,
neem dan zeker even de tijd om een digitaal bezoekje te brengen: www.
activiteitengergemkrabbendijke.nl. Inmiddels zijn ook de logo’s van
de bedrijven die een sponsorbijdrage leveren aan de activiteit op
Koningsdag op de site geplaatst. Ook vanwege hun hulp kunnen
we met elkaar gaan voor: zo laag mogelijke kosten en een zo
hoog mogelijke opbrengst voor de drie prachtige actiedoelen,
dank daarvoor!

Ideeën,
vragen,
opmerkingen?

’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.

