
welkom

gemeentedag

DV zaterdag 25 juni 2022

Locatie:  
Javarust, Zuidzijde 117,   

Bodegraven 
13.00-22.30 uur



13.00 Inloop 

13:30 Start zeskamp  

14:00 Start programma volwassenen 

16:00 Einde Zeskamp 

16.30 Drek-Raise (zie aparte flyer) 

17.30 Einde Drek-Raise 

17.45 Avondmaaltijd 

19.00 Sing-in 

19.30 Einde Sing-in 

20:00 Volleybaltoernooi jongeren en ouderen 

22:00 Prijsuitreiking en afsluiting 

Beperkte  
parkeerruimte, dus 

kom zo  
mogelijk op de 

fiets!

Schminken 
Laat je omtoveren tot een prachtige prinses, leeuw of superheld. De mogelijk-
heden zijn eindeloos! 

Ponyrijden  
Wie wordt jouw nieuwe lievelingspony? Sunny, Daphne of toch Bibi |? 

Springkussen 
Ga lekker helemaal los op het springkussen! 

Rodeostier 
Wie kan er het langst op een heuse rodeostier zitten en wordt de held van de 
dag?? 

Terras 
Op het terras kan er lekker bijgepraat worden onder het genot van taart en 
andere lekkernijen. 

Activiteiten/workshops:

Zeskamp voor jeugd (6-16 jaar)* 
In teams ga je tegen elkaar (in je eigen leeftijdscategorie) strijden in een 
zeskamp met als klapper een heuse Stormbaan. Roep je vrienden op en 
meld je aan via de site!

Varen* met Marco Nobel en Leen de Kruijf: ontdek de mooie omgeving 
van Bodegraven-Nieuwkoop van een heel andere kant - namelijk van-
uit een mooie sloep. Al rustig varend trekt het landschap aan je voorbij, 
vanaf het water ziet alles er anders uit! Geniet even van een kleine mini-
vakantie. Deze boottocht is bedoeld voor de 60+ binnen onze gemeente.  

Fietstocht* 
Dit jaar ook weer een fietstocht vanaf 14.00 uur. Een korte versie van een 
uur.

Wandeling* door de mooie polders: onder leiding van Stijnie van Bem-
mel en Nelleke Mouthaan ga je de mooie, verrassende plekken in de 
polders ontdekken waar je zeker nog nooit geweest bent! 

Schilderen* met Cok Graafland: een uur heerlijk creatief bezig zijn voor 
beginners en gevorderden. Even kort wat theorie over compositie en 
kleuren en dan zelf aan de slag met een uitdagende opdracht vanaf een 
voorbeeld of naar eigen inzicht. We schilderen met acrylverf op doek.  
Ga de uitdaging aan! 

Vlechtworkshop* met Judith Nagel: ben jij iedere ochtend aan het vech-
ten met de haren van je dochter? Of zou je graag wat creatiever zijn met 
de haren van je dochter of misschien bij jezelf? Volg dan deze vlechtwork-
shop voor alle tips & tricks! 

Rondleiding over de boerderij: door de familie van Oosterom om 14.00 
en 15.00 uur. Maak kennis met Javarust: een melkveebedrijf die even-
eens zinvolle dagbesteding aanbiedt aan (met name) ouderen met een 
zorgvraag. 

Drek - Raise: tijdens deze drek-raise gaan de deelnemers er alles aan 
doen om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het goede doel: onze 

Programma 



Voor overige vragen mail:  
gemeentedag@hervormdbodegraven.nl 

Wilt u opgehaald en teruggebracht worden? Mail dan ook naar het bovenstaande adres of bel naar Evert-Jan de Looff: 06-16929666

Aanmelden 
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 het avondeten kan ook! Meld u /jou snel aan via de link op hervormdbode-graven.nl of via deze qrcode     q 

zendingswerkers. Neem voor de zekerheid schone kleding mee want het 
belooft een spektakel te worden…. (zie aparte flyer). 

Volleybaltoernooi (van 20.00-22.00): wegens het grote succes van voor-
gaande jaren wederom een Volleybaltournooi voor de jongeren en oude-
ren. Je kunt je individueel of per team (6-8 personen) opgeven. Trommel 
mede-gemeenteleden op en meld je aan. 

* voor deze activiteiten is aanmelden via de website verplicht 

Voor de hele dag (inclusief maaltijd) wordt per persoon (16+) 

een vrijwillige bijdrage gevraagd van €10. Kinderen zijn 

gratis. Dit kan overgemaakt worden op rekeningnummer 

NL39FVLB0227089022 tnv PGB Hervormd Gemeentedag. 

Op het terras staat ook een fooienpot om de consumpties 

en overige onkosten te dekken. 


