
     
 
 
 
 

          gemeentedag 2021 
 
 
Wat fijn……………………. de gemeentedag 2021 kan georganiseerd worden!  
Deze dag is start van het winterwerk 2021 / 2022.  

Dit seizoen is het thema van de HGJB: GELOVEN IS DOEN. 
Zaterdag 18 september a.s. hopen wij elkaar als gemeente (jong en oud!) te ontmoeten. 
 

Wij willen graag onze plannen voor de gemeentedag met u / jou delen. Iedereen kan meedoen!  
 

Wanneer :  zaterdag 18 september 2021 
Waar :  in / om de Schaapskooi 

Hoe laat :  15.00 uur tot ongeveer 19.30 uur 
Het idee: :  activiteiten, zingen, gezamenlijke maaltijd 
 

Het programma: 15.00 uur ontvangst met koffie / thee  

 15.30 uur aanvang activiteiten 
 17.00 uur ruimte voor ontmoeting 
 17.30 uur aanvang maaltijd 
 19.00 uur  met elkaar zingen 
 19.30 uur afsluiting 
 

Er staat tijdens de gemeentedag een giftenbus bij de Schaapskooi,  
waar u een vrijwillige bijdrage in kunt doen voor de gemaakte onkosten. 
 
Wees welkom en geef je voor 6 september a.s. op voor deze gemeentedag!  
 
Greetje, Mariëlle, Irmgard, Martijn en Gea 
 
Deze gemeentedag kan alleen doorgaan als de corona-maatregelen het toelaten!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

antwoordstrook 

naam : ……………………………………………………………………………………………………………. 

0 ja! ik / wij kom(en) naar de gemeentedag met ………….. volwassenen en ………….. kinderen 

 0 ik / wij zijn bij het middag- en avondprogramma aanwezig (15.00 uur tot circa 19.30 uur) 

 0 ik / wij zijn alleen bij middagprogramma aanwezig (15.00 uur tot 17.00 uur) 

 0 ik / wij zijn alleen aanwezig bij het avondprogramma (17.00 uur tot circa 19.30 uur) 
 

keuze activiteit (ook kinderen kunnen hieraan deelnemen ): 

keuze 1: 

0  bloemschikken (…… persoon / personen)  

0  creatief met hout (………. persoon / personen) 

0  wandeltocht  (………. persoon / personen) 

0  bakken van iets lekkers (………. persoon / personen) 

keuze 2: 

0  bloemschikken (…… persoon / personen)  

0  creatief met hout (………. persoon / personen) 

0  wandeltocht  (………. persoon / personen) 

0  bakken van iets lekkers (………. persoon / personen) 

Per activiteit kan een maximum aantal deelnemers meedoen!  
 
Maak een foto van het ingevulde antwoordstrookje en stuur dit met WhatsApp naar Mariëlle Verburg 
(tel.nr. 06-13 94 71 29) of Gea Schievink (tel.nr. 06-10 69 31 26). Bellen kan natuurlijk ook! 
 
Het antwoordstrookje kan ook gemaild worden naar g.verburg@planet.nl of g.schievink@hetnet.nl. 
Ook kunt u het antwoordstrookje in de zwarte brievenbus doen bij Ideaal Catering (Rolafweg Noord 53). 
 

Let op: s.v.p. aanmelden voor 6 september 2021! 


