
UITNODIGING

GEMEENTEDAG
HERVORMD BODEGRAVEN

Wij nodigen u/jullie uit voor de GEMEENTEDAG 
op d.v. Zaterdag 22 september van 12.30-22.30 uur

Locatie: Zuidzijde 117, Javarust, Bodegraven
(Beperkte parkeerruimte, dus kom zo mogelijk op de fiets)

22 september     |     12.30-22.30     |     Zuidzijde 117     |     Bodegraven

Voor de volwassenen zijn er naast de fietstocht nog twee workshops: vogels 
spotten en handletteren. Ook wordt er een rondleiding over de boerderij 

gegeven. De kinderen kunnen ponyrijden, schminken, spelletjes doen, dieren 
knuffelen en op het springkussen. Genoeg te doen of te bekijken!

Z.O.Z. voor het complete programma!

Programma
12.30 Inloop
12.45 Opening
13:15 Zeskamp kids (basisschool)
14:00 Start workshops, fietstocht, rondleiding
15.00 Einde Zeskamp kids
15:15 Zeskamp jeugd en ouder
17.00 Einde Zeskamp jeugd en ouder
17.00 Kinderbingo
17.30 BBQ
18.50 Prijsuitreiking
19.00 Singin
19.30 Einde Singin
20:00 Volleybaltoernooi jongeren en ouderen
22.00 Einde Volleybaltoernooi 
22:00 Prijsuitreiking en afsluiting



Aanmelden en betalen

Wij zijn graag goed voorbereid en daarom 
is aanmelden voor de gemeentedag 
verplicht. Wij hopen natuurlijk de hele dag 
op uw aanwezigheid, maar los aanmelden 
voor de bbq kan ook! Voor de BBQ 
vragen wij per persoon (16+) een bijdrage 
van €10. De kinderen zijn gratis! Na 
aanmelding aub gelijk het geld overmaken 
op rekeningnummer
NL39FVLB0227089022 tnv PGB 
Hervormd Gemeentedag op: Graag uw 
naam hierbij vermelden.

Na betaling bent u zeker van deelname!

Om deze dag mogelijk te maken zoeken 
wij nog hulp bij:
Op- en afbouw, logistiek, zeskamp, BBQ, 
catering en kinderbingo.

U/jij kunt zich hiervoor aanmelden via 
de link op hervormdbodegraven.nl of 
gemeentedag@hervormdbodegraven.nl

Alvast hartelijk dank!

Meld u/jou z.s.m. en uiterlijk 15 september aan via de link op hervormdbodegraven.nl
Voor overige vragen mail: gemeentedag@hervormdbodegraven.nl

Wilt u opgehaald en teruggebracht worden? Mail dan ook naar het bovenstaande adres 
of bel naar Arie van Rhijn - 06 53991815

ACTIVITEITEN

 · Schminken
 · Ponyrijden
 · Dieren knuffelen
 · Springkussens
 · Bij warm weer een zeepbaan voor de kinderen 

dus zwemkleding mag mee!
 · Popcornmachine
 · Op het terras kan er lekker bijgepraat worden 

onder het genot van taart en andere lekkernijen.
 · Voetballen
 · Singin
 · Kinderbingo
 · Rondleiding over de boerderij door de familie 

van Oosterom om 14.00 en 15.00 uur. Maak 
kennis met Javarust: een melkveebedrijf die 
eveneens zinvolle dagbesteding aanbiedt aan 
(met name) ouderen met een zorgvraag. 

*  = Voor deze activiteiten graag opgeven via de site: hervormdbodegraven.nl 

* Zeskamp voor 2 categorieën: namelijk de basisschool leeftijd (van 13.15-15.00 uur) en ouder 
(van 15.15-17.00 uur). In teams ga je tegen elkaar strijden in een zeskamp met als klapper een 
heuse Stormbaan. Je kunt je individueel opgeven. 

* Vogels spotten met Martin Fousert (begint 14.00 uur): Buiten zijn en genieten van je omgeving 
en de schoonheid van vogels. Wat heb je nodig? Eigenlijk niks. Met open ogen en oren kom je 
een heel eind. Maar met een verrekijker wordt 
vogels kijken wél een stuk leuker, dan gaat er 
een wereld voor je open! 

* Handletteren met Lisanne de Bruin (begint 
14.00 uur): Je gaat hier je favoriete uitspraken 
vormgeven met prachtige letters. En het 
leukste is... iedereen kan het. Je hoeft geen 
mooi handschrift te hebben om toch mooi te 
kunnen handletteren. Krijg je er al zin in? Als 
je deze workshop gedaan hebt handletter je 
voortaan overal en op alles.

* Fietstocht: Dit jaar ook weer een fietstocht 
vanaf 14.00 uur.

* BBQ
* Wegens het grote succes van vorig jaar 

wederom een Volleybaltoernooi (van 20.00-22.00) voor de jongeren en ouderen. Je kunt je 
individueel of per team (6-8 personen) opgeven. 

Op het terras staat een fooienpot om de consumpties en overige onkosten te dekken.


