
Even terugblikken... 
 Het is alweer even geleden: zaterdag 27 april 2019, Koningsdag! 

De dag die we als gemeente met elkaar hebben voorzien van ’n 
sportief, oranje Hap-en-trap tintje. Vanwege de weersom-

standigheden zijn de meeste kopietjes van de fietsroutes 
weer in ons “actiearchief” gestopt, maar…de autoroute 
deed het goed! We kijken als commissie terug op ’n 
hele fijne dag met heel veel mooie ontmoetingsmo-
menten. Wat was het goed om zoveel gemeenteleden 
te ontmoeten bij Bowa BV te Waarde. De gezichten 

van velen spraken boekdelen: we hebben met elkaar 
genoten van dit samen-gemeente-zijn! Nogmaals, heel 

hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 

In deze flyer zetten we ook graag alle vrijwilligers in het zonne-
tje. Of het nu ging om hulp bij het klaarzetten en / of opruimen 
van alles, het fungeren als “pendeldienst” tussen Krabben-
dijke en Waarde, het organiseren van één van de activiteiten 
of het verkopen van allerlei artikelen: 

BEDANKT! Bijzonder fijn dat jullie een steentje 
bij hebben gedragen.
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Lijkt het u / jou ook fijn om D.V. volgend seizoen 
te helpen bij een activiteit? Stuur dan een mail naar 
activiteitengergemkrabbendijke@gmail.com of neem 
contact met ons op via 0113 – 50 45 63 / 06 – 52 28 12 85. 
Welkom! 



’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. 

Ideeën, 
vragen, 

opmerkingen?

Onze website
 Heeft u al een kijkje genomen op onze website? Zo ja: fijn! Zo nee, 

neem dan zeker even de tijd om een digitaal bezoekje te brengen: 
www.activiteitengergemkrabbendijke.nl. Media september - 

oktober 2019 wordt de planning voor het nieuwe seizoen gepu-
bliceerd, houd de site dus in de gaten

De opbrengst... 
Via de zanguurtjes, de activiteit 
op Koningsdag en een actie 
van groep 5 van JV hebben 
we met elkaar het mooie 
bedrag van € 4337,67 inge-
zameld voor de drie actie-
doelen: 
	 •	de	Theologische	

School, 
•	MAF	|	Familie	Van	Weele	
•	Mercy	Ships	|	Elize	Weststrate

 HARTELIJK DANK!

Ter info: het grote aantal aanmeldingen voor de alge-
mene	functies	aan	boord	van	de	Africa	Mercy	heeft	ertoe	
geleid	dat	Elize	Weststrate	niet	is	geselecteerd	om	in	de	
periode augustus 2019 – november 2019 aan boord te 
gaan als vrijwilliger. Dit is helaas ook niet mogelijk in een 
andere periode van de outreach naar Dakar  (Senegal – 
augustus 2019 t/m juni 2020). De komende weken wordt 
duidelijk of zij vanaf september 2019 opnieuw het traject 
in gaat voor plaatsing tijdens de outreach naar Liberia 
(2020 – 2021). Is dat het geval, dan wordt tot die tijd een 
derde van het eindbedrag voor haar gereserveerd. Mocht 
deze vrijwilligersactiviteit echter definitief niet doorgaan, 
dan	ontvangt	zowel	de	Theologische	School	als	de	MAF	|	
Familie	Van	Weele	50%	van	het	eindbedrag.	

Vooruitblik... 
In het nieuwe verenigingsseizoen gaan we als commissie graag weer aan de slag met de organisatie van activiteiten in de 
gemeente,	denkt	u	onder	andere	aan	diverse	zanguurtjes.	Te	zijner	tijd	hopen	we	u	hierover	te	informeren.	We	kijken	er	al-
weer naar uit! 


