GEMEENTE ACTIE DAG
2017
ZATERDAG 29 APRIL

“Gemeente
-zijn
doen we
samen!”

PROGRAMMA
Van
14.00 uur
14.15 uur
14.30 uur
17.00 uur
17.30 uur

Tot
14.15 uur
14.30 uur
17.00 uur
17.30 uur
±20.30 uur

Activiteit
Inschrijven workshops
Opening
Workshops
Inloop eten + borrel
Gezamenlijk diner +
trekking verloting

14.30 – 17.00 uur
Heel Holland Bakt – kids editie
€ 2,00
Kinderen vanaf 3 jaar zijn van harte welkom om cupcakes
te bakken/versieren! Tijdens het diner ‘s avonds, zullen de
kinderen de cupcakes als toetje gaan opdienen.

Franse oldtimerrit
€ 15,00
Altijd al een rondje willen rijden in een Peugeot of Citroën
uit de jaren ’50 of ’60? Ga terug in de tijd! Geniet intussen
van de mooie omgeving van onze Betuwe en een korte
stop met een hapje en drankje.

Kasteel Waardenburg:
van toen tot nu
€ 7,50
Wanneer is het kasteel gesticht? Wat heeft zich daar de
afgelopen jaren afgespeeld? Een lezing over het kasteel,
gestart met een wandeling naar het kasteel toe.
Let op! Wanneer u slecht te been bent, wordt u bij het
kasteel gebracht.

Poldersport
voor jong en oud
€ 7,50
Actieve middag, zonder écht te zweten. Gezelligheid én
strijden in teams tegen elkaar: buks schieten, volleyballen
en touwtrekken. Durf jij de uitdaging aan?

Creatief bezig zijn

Ben jij een echte creabea? Of vind je het gewoon gezellig
om met elkaar te kletsen en intussen ‘bezig’ te zijn? Bij
deze workshops heb je de mogelijkheid voor beiden!
Je kunt kiezen uit de volgende crea’s (zie foto’s):
▪ Knuffeltje (met of zonder bijtring) (€ 10,00*)
▪ Paper bag (bv. voor bewaren van speelgoed, Leuke
decoratie) (€ 10,00*)
▪ Wagenspanner voor kinderwagen (€ 10,00*)
▪ Armbandje (€ 2,50)

*2e crea maken is € 5,00 i.p.v. € 10,00

17.00 – 17.30 uur
Inloop diner + borrel
17.30 – 20.30 uur
Gezamenlijk diner
< 12 jaar: gratis
> 12 jaar € 12,50
Aansluitend op de workshops, is een borrelmoment met
daarna het gebruikelijke gezamenlijk diner. De kinderen
van de kinderworkshop zorgen voor het toetje!

Tijdens het diner, zullen de lootjes worden getrokken van
de grote verloting. Spannend! Wie wint dit keer de
hoofdprijs: hotelovernachting voor 2 personen incl. ontbijt!

Inschrijfstrookje:
Workshop
___x Heel Holland Bakt
___x Franse oldtimerrit
___x Kasteel Waardenburg
___x Poldersport
Diner
___x < 12 jaar
___x > 12 jaar

Creatief bezig zijn:
___x Knuffeltje olifant
___x Knuffeltje pinguïn
___x Paper bag
___x Wagenspanner
___x Armbandje

Naam:
Email:
Telnr.:

Of mail naar: 10plus@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

