
Uitnodiging gemeentedag 2021 
 
Op D.V. zaterdag 18 september organiseren we weer een gezellige dag voor de hele gemeente. Een 
dag waarop we elkaar mogen ontmoeten en wat tevens de start is van een nieuw seizoen van het 
winterwerk. Na een lange periode dat wij elkaar niet/nauwelijks gezien hebben is het mooi om weer 
zo samen te mogen komen! Wij houden de situatie rondom corona goed in de gaten en houden ons 
dan ook aan de dan geldende regels. 
 
De dag zal om 15.00 uur in het Hervormd Centrum ‘De Ark’ beginnen met koffie/thee/fris. Hierna 
volgt de uitleg over de vossenjacht die wij hierna willen gaan doen. Er zal ook een springkussen zijn 
voor de kleine kinderen. 
Om 16.45 uur willen we met zijn allen de maaltijd gaan openen met gebed en bijbellezen. We 
hebben een friet- en ijskar geregeld, dus u/ jij hoeft niets mee te nemen. 
Na het eten, rond 18.30/19.00 uur, willen we een roeiwedstrijd houden op de Maas. Dus ga alvast 
maar oefenen, want er staat een mooie wisselbeker op het spel! Meer informatie hierover volgt later 
nog. Deelname vanaf 12 jaar. 
 
Opgeven kan op 3 manieren: E-mail (uitnodiging is online in te vullen en kan als bijlage teruggestuurd 
worden), telefoon (bellen, sms of whatsapp) of het onderstaande strookje in te leveren. 
 
S.v.p. opgeven vóór 10 september (i.v.m. eten) bij: 
Armanda Bouman, Langenhof 19 (brievenbus zit in de muur naast de voordeur) 
startdaghervormdandel@gmail.com 
06-13027257 
 
Er is uiteraard ook weer vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen komen. U kunt dit dan bij 
uw opgave aangeven. 
 
Kosten:  
0 – 3 jaar: Gratis 
4 – 10 jaar: € 2,50 
11+ jaar: € 5,- 
 
Hopelijk allemaal tot ziens op D.V. 18 september! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam/ namen + leeftijd:   
  

  

 
Ik ben aanwezig voor:     (aankruisen wat van toepassing is)  
☐ De hele gemeentedag 
☐ Alleen het middagprogramma 
☐ Alleen het eten 

 
Ik wil meedoen aan de roeiwedstrijd:  ☐   Ja  ☐   Nee 
 
Als u opgehaald en thuis gebracht wilt worden dan graag hieronder u adres invullen: 

__________________________________________________________________________________ 
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