
Talentenboek, September 2017  

Met dank aan alle enthousiaste gemeenteleden die hun talenten en kwaliteiten, hun ken-
nis en tijd, hun huizen, tuinen beschikbaar stellen voor de activiteiten in dit boekje en 
daarmee voor de BiG-Groep en de leerlingen van Junior High school in Pokukrom.  

Daarnaast bedanken we hartelijk de sponsors van het talentenboek:                                 
Bas van Zessen (drukkosten)  Drukker: Syndion Noorderkroonstraat. 



Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf  

Opbrengst voor BiG | Livingstone 

 

TALENTENBOEK



De jongeren die mee gaan naar Ghana 
 

Mathilde Eijkelenboom 
Daan den  Uijl 
Maurits den Butter 
Eva Hakkesteeg 
Ruben ottevanger 
Nanine Stuy 
Niek de Koning 
Lotte de Wit 
Erwin Kortleve 
Deborah Erkelens 
Julian Tukker 
              

Bas Kok 
Joost Kaptein 
Marijn Ottevanger 
Matthias Erkelens 
Naomi Brandwijk 
Ilona Stasse 
Anouk Brandwijk 
Nathalie de Korte 
Elianne den Butter 
Marc de Koning 
Job Hakkesteeg 

Dit gaan we doen in de zomer van 17 juli t/m 3 augustus 2018 
Op de Junior High School (basisschool) in Pokukrom, Ghana zitten zo’n 250 leerlingen. Zij 
zijn in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar. Wij mogen hier les geven en sport- en spelactiviteiten 
organiseren voor hen en de kinderen uit de buurt. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
mensen thuis te bezoeken en op deze manier te bemoedigen. Ook mogen we meedoen 
aan evangelisatiewerk (outreaches) of het organiseren van kinderkerk. 

Wij gaan lokale bouwvakkers helpen met pleister- en verfwerk voor de basisschool en 
(verder) helpen meebouwen aan een toilettenblok. Door mee te helpen aan het afmaken 
van de school wordt meer kinderen een kans geboden om naar school te gaan. En hoe 
meer kinderen deze mogelijkheid hebben, hoe beter! 

Dit is onze partner 
In Pokukrom is Mensah Abedgnego (zie: foto rechts) de pastoor van 
de plaatselijke Living Rock kerk.  Het motto van de basisschool van 
pastor Kofi en Abednego is ‘Arise & Shine’. Met het project willen ze 
levens veranderen en hoop geven aan mensen en kinderen die dit 
hard nodig hebben.  

De Reis wordt georganiseerd door stichting Livingstone, een organisatie die veel erva-
ring heeft in Christelijke werkvakanties. Meer informatie vind je op lst.nl. Ook kun je ons 
volgen op. bouweninghana.nl en onze BIG- facebookpagina. 

http://lst.nl
http://bouweninghana.nl


Beste gemeenteleden, 
  
Hier is het dan; het tweede talentenboek van de Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf.  
Een initiatief dat genomen is om het project “Bouwen in Ghana” (BIG) financieel te on-
dersteunen. In de zomer van 2018 gaan 22 jongeren en 5 begeleiders uit onze gemeente 
naar Ghana om daar, uit naam van Livingstone, de handen uit de mouwen te steken. Van 
alle in dit boekje genoemde activiteiten gaat de opbrengst naar dit BIG-project. En dat is 
natuurlijk fantastisch!  

Maar u zult merken dat geld inzamelen dit jaar heel plezierig zal verlopen. Want talent is 
in onze gemeente volop aanwezig en wordt op allerlei manieren aangeboden! Heel veel 
gezellige, lekkere, handige, sportieve en spannende aanbiedingen komen voorbij. Ga er 
maar eens lekker voor zitten, maak uw keuze en geef u snel op!  

Voor alle activiteiten (deo volente) met een datum geldt: aanmelden liefst 10 dagen van 
tevoren. En verder: VOL = VOL en OP = OP. Bij veel belangstelling zal wel altijd worden 
geprobeerd een extra datum te organiseren.                                                                     

Heeft u verder nog vragen? Wij horen het graag!  

Werkgroep Ghana 

Jan Cluistra                        (06-53543052)  
Marijke van Vliet                (06-23100519) 
Ellen van Maaren               (06-23307273) 

Meegaan als groepsleiding naar Ghana: 

Anne-Mieke Ottevanger   (06-22030666)  
Vas Kortleve                      (06-11365814) 
Jan Willem Ottevanger     (0622385676) 
Andreas van Maaren         (0647774462) 
Janna van Zessen              (0624351700) 

Beheerder rekening BIG:    
Piet Gouwens / NL 37 RABO 0319 7470 85 

TALENTENBOEK



Oud IJzer 
Voor het ophalen van diverse soorten oude metalen zoals o.a. oud ijzer, lood, koper, zink 

en aluminium kunt u bellen naar Leen van Muijlwijk.                                                                
De opbrengst van de eerste 6 maanden van 2018 gaat volledig naar BIG!                               

Leen van Muijlwijk Graafdijk West 19 / telefoon 0184-642225 / 06-30101343 



 

‘Anders’ Amsterdam’ 

Nu eens een keer niet naar het Rijksmuseum of het Anne Frank huis, maar ‘Anders’ Am-
sterdam! Onder leiding van ‘echte’ Amsterdammers Leo en Els, ziet u een heel  andere 

kant van deze bruisende stad.  Leo en Els nemen jullie op 
sleeptouw naar plekken in Amsterdam waar je anders niet 
zou komen. Deze rondleiding vindt plaats op Zaterdag 21 

Oktober 2017. 

U kunt zich aanmelden bij Leo en Els l.kaptein@filternet.nl     

Kosten: 25 euro p.p.  Voor een lunch wordt gezorgd. 

——————————————————————————— 

BIG Kinderoppas  

BIG is gestart met een oppascentrale! Een avondje uit moet dus geen probleem meer 
zijn; enthousiaste oppassers zijn nu beschikbaar. Tarief: € 5,00 per uur.                                 
Vraag oppas aan bij Deborah: 06-82376340 / email: deboraherkelens@gmail.com.  

———————————————————————————————————————— 

BIG  Sint en Piet 

Hulpsinterklaas nodig? Huur nu snel en gemakkelijk een hulpsin-

terklaas, met of zonder pieten.  

Voor reserveringen: bel Jan-Willem Ottevanger (06-22385676) of 
mail naar j.w.ottevanger@planet.nl 

mailto:j.w.ottevanger@planet.nl


Brownies  
Heerlijke, smeuïge huisgemaakte brownies met walnoten  

Iets te vieren of gewoon iets lekkers bij de koffie?                                                                   
Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag leverbaar. 

Kosten 1,- per brownie 
Leverbaar vanaf 6 stuks tot 24 stuks.  
Graag min. 2 dagen van tevoren bestellen!  
Wilt u de brownies liever zonder noten? Ook dat is mogelijk!  

Voor bestellingen, bel Ellen (06-23307273) of mail naar ellenvanmaaren@hotmail.com  

————————————————————————————————————————

Tulband cake en taarten op bestelling 

Tulband cake – Naturel, Marmer, Appel   8,50  

Appeltaart, Kwarktaart, Monchoutaart   12,50 

Voor bestellingen, bel Janneke van Vliet  (0184-642430) of   
mail: jannekevanvliet@hotmail.com   

———————————————————————————————————————— 
High tea 

Een High Tea voor het goede doel! Georganiseerd door Annemarie Kok en Marieke de 
Koning. Op zaterdag 17 februari staat de deur bij Marieke de Koning in Ottoland vanaf 
14:00 open: schuif gezellig aan voor een heerlijke, uitgebreide high tea! Het belooft een 
hele gezellige en smakelijke middag te worden! 
 
Kosten: € 20,- per persoon 
Aanvang: 14:00 uur 

Graag even opgeven bij Marieke: 
fam.c.de.koning@gmail.com 
0184-642279/ Adres: A78 in Ottoland 

mailto:fam.c.de.koning@gmail.com


Wat bak jij er van? 
 
Op zoek naar een leuk cadeautje of wilt u zelf “aan de bak”?  
Onderstaande producten zijn vanaf september het hele jaar  
door te koop! 

Kom gerust eens langs bij Miranda Hakkesteeg,  
Kamperfoelie 17 in Brandwijk.  

Bestellen kan ook:  
Door te mailen naar arwinmiranda@upcmail.nl 
Door te bellen naar 0184-641131. 
Door het inleveren van de bestellijst die bij u door de brievenbus komt. 

De mixen komen van “Het Bakhuis” in Hardinxveld-Giessendam 
€1,- per pakje is voor Ghana 

Diverse mixen    Inhoud                      
Appeltaartmix  ………. 500 gram € 3,99      
Boterkoekmix  ………. 400 gram € 3,99 
Cupcakemix    ………. 500 gram € 3,75 
Eierkoekmix   ………. 500 gram € 3.95 
Kapsel/Biscuitmix  ………. 1000 gram  € 4,95 
Koekjesmix   ………. 500 gram € 3,99 
Kokosmakronenmix  ………. 500 gram € 3,95 
Pannenkoekmix  ………. 500 gram € 3,50 
Zeeuwse Bolusmix  ………. 500 gram € 3.50 

Cakemixen               Inhoud 
Aardbeienroomcake ………. 400 gram € 3,50 
Advokaatcake  ………. 400 gram € 3,95 
Amandelcake  ………. 400 gram € 3,50 
Appel-Kaneelcake  ………. 400 gram € 3,50 
Bakhuiscake   ………. 400 gram € 2,99 
Bananencake  ………. 400 gram € 3,95 
Bitterkoekjes-Amaretto  ………. 400 gram € 3,50 
Bosvruchtencake   ………. 400 gram € 3,95 
Chocoladecake  ………. 400 gram € 3,75 
Citroen-Mascarpone  ………. 400 gram € 3,50 
Farmerscakecake  ………. 500 gram € 3,95 
Frambo-Chococake  ………. 400 gram € 3,95 
Hazelnoot-Chocolade  ………. 400 gram € 3,95 
Honey Choccake  ………. 400 gram € 3.75 
Kaneelcake   ………. 400 gram € 3.95 



Kersencake    ………. 400 gram € 3,75 
Kers Chocoladecake ………. 400 gram € 3.95 
Koffie Chocoladecake ………. 400 gram € 3.95 
Kruidcake   ………. 400 gram € 3,50 
Kwarkcake   ………. 400 gram € 3,95 
Roombotercake  ………. 500 gram € 3,99 
Sinaasappelcake                ………. 500 gram € 3,95 
Speculaascake  ………. 400 gram € 3,50 
Stroopwafelcake  ………. 400 gram € 3,50 
Vers gepl. Appeltjescake ………. 400 gram € 3.50 
(25 % minder vet en zonder kunstmatige toevoegingen) 
Walnoot-Caramelcake ………. 400 gram € 3,50 

Taartvullingen en bavaroises  Inhoud 
Banketbakkersroom mix ………. 500 gram € 3,99 
Botercreme mix  ………. 500 gram € 3,99 
Aardbei bavaroise  ………. 150 gram € 4,75 
Bosvruchten bavaroise ………. 150 gram € 4,75* 
Chocoladebavaroise ………. 150 gram € 4,75* 
Citroen bavaroise  ………. 150 gram € 4,75* 
Hazelnoot bavaroise ………. 150 gram € 4,75* 
Kersen bavaroise  ………. 150 gram € 4,75* 
Tropical bavaroise  ………. 150 gram € 4,75* 
Tiramisu bavaroise  ………. 150 gram € 4,75* 

*De bakjes bavaroise zijn goed voor de vulling van 3 taarten,                                                
of als dessert voor 5 personen. 

——————————————————————————————————————— 

Herfstkrans maken met Elly 

De herfst staat voor de deur! Onze Hemelse Vader zorgt voor 
wonderlijke kleuren in de natuur. Dinsdag 3 Oktober 2017 wil-
len we een herfstkrans maken.  Er word gebruik gemaakt van  
deze mooie  kleuren en materialen (mos en bessen). De avond 
start 19.30 uur in de bovenzaal van de Rank. 25 euro p.p.  

Meebrengen: je creativiteit en snoeimes /snoeischaar.  
Aanmelden bij Elly Bakker:                 
Telefoon: 0184-641616 / email: bakker-ellyhotmail.com. 



Sinaasappel-verkoop  
  
Wegens succes herhaald! 

Op donderdag 25 oktober komende leden van BIG                                                                                   
weer bij alle huizen in Molenaarsgraaf langs om heerlijke                                                                         
sinaasappels te verkopen! 10 sinaasappels voor 2,50.                                                                                                                                    
Het zijn zowel hand- als pers- sinaasappels. 
 
———————————————————————————————————————— 

Oliebollen- verkoop 
Zoals ieder jaar worden op 29 December 2017                                                                        

weer oliebollen aan de deur verkocht.  

Zorg dat u dan thuis bent!   

———————————————————————————————————————— 

Drop-verkoop                                

De Tienerclub verkoopt ook dit jaar weer drop aan de deur. 

 
———————————————————————————————————————— 

Primula-verkoop  

Haal de lente in de tuin! 
In het vroege voorjaar van 2018 komen wij primula's bij u aan de deur verkopen.                    
De exacte datum vind u t.z.t. in de kerkbode. en onze site. 
Liesbeth van Maaren telefoon 0184-642028 / email: m.c.van.maaren@tele2.nl 

mailto:m.c.van.maaren@tele2.nl


Pech onderweg- Ladies night 

De Ladies Training is een echte aanrader voor vrouwen die 
willen leren hoe zij zichzelf - zonder man of monteur in de 
buurt - kunnen redden met bijvoorbeeld een lekke band, 
brandend olielampje, lege accu of kapot autolampje.  

Wel eens stoer met een reservewiel in je handen gestaan 
maar vervolgens niet geweten hoe die te monteren? Wat 
gebeurt er bij een APK en hoe verwissel je een kapotte 
lamp? Wil je weten hoe je olie peilt en bijvult en waar je op 
moet letten bij het invullen van een schadeformulier?  

En vooral: heb je zin in een supergezellige avond? Geef je 
dan op voor de Ladies Night bij Autobedrijf De Brik!  

Deze is op woensdag 15 november, van 20.15 tot 22.00 uur 
en kost € 12,50 per lady. De opbrengst gaat uiteraard naar 
BIG. Geef je op vòòr 8 november en let op: VOL = VOL!  
Arie Baan: Graafdijk Oost 37 / telefoon (Arie) 0184-641811. 



Kerk op de Catwalk 
Na de reformatie konden dominees geen priestergewaad aantrekken.  
Hoe kleedden ze zich dan wel? Dat is het thema van de modeshow. 
De modeshow zal op donderdag 25 januari 2018 om 19.30 uur in de Rank of in de kerk 
plaatsvinden. De show laat de invloed van de mode op de predikantskleding zien door 
de eeuwen heen.  Verschillende mensen uit de gemeente zullen de kleding showen. 

Aanmelden is niet nodig. Indien u vervoer wenst, neem dan contact op met Anne-Mieke 

Ottevanger (06-22030666) of mail naar j.w.ottevanger@planet.nl 

———————————————————————————————————————- 

Robuuste tafels voor binnen en buiten 
Een aantal mannen uit de groep BIG gaan tafels maken en verkopen voor Ghana. 
Elk ontwerp kan op maat gemaakt worden. Wilt u ook zo’n mooie tafel? 
U heeft keuze uit verschillende houten bladen en onderstellen. 
Wij kunnen vooraf een offerte maken voor u. 
Heeft u vragen of wilt u een bestelling doen.  
Bel Vas (06-11365814) of mail naar  v.kortleve@hetnet.nl. 

mailto:j.w.ottevanger@planet.nl


 

Fietstocht Biesbosch  
Wie gaat er mee op expeditie?  

Op 30 September 2017 is er een fietstocht naar de Biesbosch. We verzamelen om 10 uur 
bij De Rank en rijden gezamenlijk naar de Biesbosch (totale afstand ca. 55 km).  

Marjan Korevaar is helemaal thuis in dit prachtige natuurgebied en is expeditieleider van-
daag. Tussen de middag ontvangt u een lunch, geserveerd door de jeugd van B.I.G. 

Bij slecht weer zal een andere datum gekozen worden. 

Kosten: € 15,- per persoon | Opgeven bij: Marjan Korevaar Telefoon 0184-641870 | 
06-22290290 | marjankoorevaar@gmail.com 

———————————————————— 
Cursus haken voor beginners            
 
Altijd als een keer willen starten met haken of wil je 
het weer oppakken? Dit is je kans, ‘Haak maar in!’  

De cursus is 2 avonden. Dinsdag 6 en 13 Februari 2018.  
Kosten: 15 euro p.p. 
van 19.30 tot 21.30 uur, in de Rank.  
Voor haaknaald e.d. wordt gezorgd. 

Mariette Mourik en Dineke van der Veen.  
Aanmelden bij Mariette Mourik: andre-mariette@hotmail.com 

mailto:marjankoorevaar@gmail.com


Help! wat moet ik schenken bij het (kerst)diner? 

Een wijnproeverij om te ontdekken waarom welke wijn leuk past bij de diverse gangen 

van een (kers)diner.dat betekend dus een avond proeven! Kleine gerechtjes met daarbij 2 

verschillende wijnen: welke past het best? Het wordt een gezellige avond waarbij we ho-

pelijk ook weer het een en ander opsteken. Welkom! locatie:  is nog een verassing. 

Vrijdag 1 december | Kosten: 20 euro p.p. Even reserveren graag!                                        

Reserveren bij: Jan en Jacqueline Cluistra | tel.0184 691073 | Email: jan-jacq@planet.nl 

——————————————————————————————————————— 

Bierproeverij 

Voor degenen die nog niet direct warmlopen voor de wijnproeverij maar liever een biertje 

drinken met een goede bitterbal erbij, kunnen nu ook ‘proeven voor het goede doel’! 

 

Op 27 oktober a.s. is er een bierproeverij bij Familie van Diejen.                                     

Adres: Gijbelandsedijk 83 | Kosten: €25 per persoon vooraf contant betalen. 

Deze proeverij was de dag voor het afdrukken van het talentenboek al volgeboekt. 



                                          

                                    proeverij ‘ Elke melk is uniek’  

Genoeg van de high tea, high wine en bierproeverij? Dan is er nu de melkproeverij!  

Wist u dat melk feilloos past in het rijtje van wijn en thee? Net zoals deze dranken 

allen een eigen smaak hebben, is dat met melk net zo. Dat je dit niet weet of proeft 

is logisch, want de meeste supermarktmelk smaakt allemaal hetzelfde. Maar elke koe 

geeft een ander soort melk. En dat kunt u nu gaan proeven bij het Hazendonkje/  

Adres: Kweldamweg 3b, Molenaarsgraaf |  De precieze datum, kosten,                             

bij wie aanmelden en tijd van deze proeverij vind u t.z.t. in de kerkbode.                                                 

———————————————————————————————————————

Het groot dictee  nu in Molenaarsgraaf!      

Zijn je potloden al geslepen? Papier genoeg op tafel?  

Op 16 januari 2018 om 20.00 uur barst de strijd los. Loca-

tie: basisschool de Bron. Bereid je voor op zweethanden, 

inktvlekken en krakende hersenen. Een leuke manier om je 

Nederlandse taal te testen! Voor de winnaar wacht een 

leuke Prijs! 

Neem mee: pen en papier.                                                                                                  

Jongeren (BIG) verzorgen koffie en koek.                                        

Kosten: €5,-  en € 0,25- inleg bij elke fout. Max. inleg van: €7,50-                                                   

Vervoer nodig en/ of aanmelden bij: Anne-Mieke Ottevanger. 

Telefoon: (06-22030666) mail: j.w.ottevanger@planet.nl.                 

 ———————————————————————————————————————- 

Wintermaaltijd Ouderenkring     

Op 14 februari zal de jaarlijkse wintermaaltijd gehouden 

worden. Hierbij zal Ruben Ottevanger vertellen en beelden 

laten zien  

d.m.v. powerpoint over het Ghanaproject en Livingstone. 

Ruben gaat zelf ook mee met de reis naar Ghana. 

mailto:j.w.ottevanger@planet.nl


De natuurtocht van Wim Bakker 
  
Alleen voor vroege vogels en echte bikkels! 

Vroege vogelwandeling naar de Zouweboezem. 

Na een lange tocht zijn de meeste rietbewoners weer aangekomen en laten hun       

zang horen om hun broedplaats veilig te stellen. Geniet mee van de zang van de     

kleine  karekiet, de rietzanger, het blauwborstje en het typische geluid van de snor. 

Kijk hoe de zwarte stern over het water vliegt en de purper reiger in het land loopt. 

We vertrekken op zaterdag 28 april om 7.30 uur vanaf de Rank en zijn rond 12.00 uur 

weer terug. 

Voor koffie en fris wordt gezorgd. 

Kosten: volwassenen € 7.50 en kinderen tot 12 jaar €5.00. 

Opgeven bij Wim Bakker sr.  bakkermol@msn.com  

Bij voldoende opgaven gaan we ook op 5 mei naar de Zouweboezem 

mailto:bakkermol@msn.com
mailto:bakkermol@msn.com


Statiegeldactie, spaart u/ jij mee?                      
Kratten en flessen kunt u inleveren in het najaar van 2017 en                                               

het voorjaar van 2018 bij de Jumbo in Molenaarsgraaf.                                                        

Als u nu al  bonnetjes wilt sparen, kunt u ze ook in de BIG doos bij                                           

de ingang van de kerk deponeren. Alvast bedankt!                                                             

——————————————————————————————————————— 

Wielertocht en Fietstocht 

12 Mei 2018 wordt een fietstoertocht georganiseerd:                                                             

voor recreanten en voor de meer geoefende rijder.                                                                

Beide krijgen een eigen parcours. Kom en doe mee! 

De exacte tijden en prijzen vind u t.z.t. in de kerkbode en onze site.                                              

Aanmelden kan bij Wout van Wijnen: telefoon: 06-22707600 

———————————————————————————————————————— 

Mannenweekend  

Mannen opgelet. Hou 13, 14 en 15 april 2018 vrij in uw /jou agenda. Dit weekend is  

niet een gewoon weekend. het is een reis waarin je geestelijk en fysiek wordt uitgedaagd. 

Een reis van 48 uur, waarbij 30 centimeter misschien wel de langste afstand is: die tussen 

hoofd en hart. Dit mannenweekend wordt de fysieke uitdaging gecombineerd met de 

boodschap dat er hoop is omdat God Liefde is. Hoop voor je gezin, hoop voor de kerk 

en hoop voor het gevecht tegen onrecht . Lokatie en kosten worden t.z.t bekend ge-

maakt in het inschrijfvel. Organisatoren: Niels Tukker en Jan Cluistra 

———————————————————————————————————————— 

Benefiet Sing-in met gospelkoor Shine 

De kerk in Molenaarsgraaf is op deze vrijdagavond het toneel van onze benefiet sing-in. 

De sing-in begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar wel is er een collecte t.b.v. de 

World servants Brandwijk en BIG Molenaarsgraaf. Wanneer : 17 februari 2018 . 



———————————————————————————————————————— 

Vaderdag-actie    

'Een stevige hap voor pap’ 

Voor zaterdag 16 juni kun je een heerlijk hamburger-menu bestellen!  Het menu bestaat 

uit een broodje hamburger, friet en salade. Het kindermenu bestaat uit kipnuggets en 

friet. Voor de vaders zit er een speciale verassing bij! 

Volwassenmenu 8,50 euro 
Vaderdagmenu  8,50 euro 
Kindermenu       4,00 euro 

Bestellen kan door een mailtje te sturen voor 12 juni naar bouweninghana@gmail.com. 
Vermeld hierbij het volgende: naam, adres, telefoonnummer en aantal menu's. Je kunt 
kiezen uit de volgende bezorgtijden: tussen 17:00 en 18:00 of tussen 18:00 en 19:00.       
We bezorgen binnen Molenaarsgraaf. 
———————————————————————————————————————— 

Moederdag-actie 
Voor zondag 13 mei kun je een heerlijk ontbijt  bestellen! Deze word op zaterdag 12 mei 
bij u thuis gebracht na 12:00 uur in de middag. Betalen kan aan de deur maar ook op de 
rekening BIG:NL 37 RABO 0319 7470 85 t.n.v. moederdagontbijt.                                                
Voor de moeders zit er een speciale verassing bij het ontbijt! 

Volwassenontbijt     8,00 euro 
Moederdagontbijt  8,00 euro 
Kinderontbijt           5,00 euro 

Bestellen kan door een mailtje te sturen voor 7 mei naar bouweninghana@gmail.com.  
Vermeld hierbij het volgende: naam, adres, telefoonnummer en aantal menu’s. U kunt ook 
een gewenste bezorgtijd aangeven (na 12.00 uur.) We bezorgen binnen Molenaarsgraaf. 



De dagen worden korter en kouder, 
het is weer tijd voor stamppotten! 

En dat komt mooi uit: 
Op vrijdag 17 november kunnen stamppotliefhebbers aan-
schuiven aan een echt Oud-Hollands stamppottenbuffet! 

Vanaf 18.00 staan de potten te dampen. Schep uw bord 
maar vol. Kuiltje voor de jus. Stuk rookworst erbij... Mmm. 

Kosten: € 7,50 volwassene / € 5 kind tot 12 jaar /                
Maximaal € 30 per gezin. Aanvang: 18:00 uur. 

Waar: de informatie over de locatie volgt!                        

Niet langer over nadenken, meteen aanmelden bij:                  
Liesbeth van Maaren                                                             

email: m.c.van.maaren@tele2.nl/ telefoon: 0184-642028

mailto:m.c.van.maaren@tele2.nl
mailto:m.c.van.maaren@tele2.nl


Ramen-was actie 

Op vrijdagavond 6 april staan de JV-leden klaar om uw ramen te zemen! Wilt u dat we 

langskomen om uw ramen te zemen? We horen het graag! De opbrengst is voor 50% be-

stemd voor BIG, de andere 50% is voor de activiteiten van de JV. 

Opgeven mag bij Ellen van Maaren | ellenvanmaaren@hotmail.com | 06-23307273 

———————————————————————————————————————— 

Goede doelen veiling 

Op de startdag van het kerkelijk  winterwerkseizoen, zater-

dag 16 september, is er om 20:00 uur een Goede Doelen 

Veiling. Er worden fantastische spullen en diensten geveild! 

Neem uw portemonnee mee en bied mee. Mis het niet! 

————————————————————————————————————————

Auto-was actie  
Zaterdag 7 oktober  2017 organiseren wij onze 2e autowasactie! 

Van 9:00-15:00 bij de Rank in Molenaarsgraaf                                                                            

Scherpe tarieven: 6,50 voor een wasbeurt,                              

voor 8 euro krijgt u er heerlijke koffie/thee met een koek bij!  

Wij zullen dat varkentje (BIGgetje) wel voor u wassen! 

Opgave is niet nodig. Voor vragen kunt u terecht bij: 

Vas: (06-11365814) of mail naar  v.kortleve@hetnet.nl. 
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Bingoavond 
Namens Jeugdclub2, van harte welkom op: 

9 februari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur. 

Waar: in de RANK. De zaal is open vanaf 18.30 uur.  

Wie: Alle leeftijden en iedereen is welkom! 

De opbrengst is voor het winterwerkproject   

BIG Bouwen in Ghana. 

We spelen 5 ronden. Iedere losse bingokaart per ronde kost    

  €1,50,- en als u aan alle 5 de ronden mee wilt doen kunt een set-

je bingokaarten kopen voor € 6,-. Altijd prijs! (als je bingo hebt)  

Er wordt voor koffie, thee, limonade en wat lekkers gezorgd! 

  

Wilt u graag meedoen aan deze bingoavond, maar heeft u geen 

vervoer laat het ons dan weten. Er rijden deze avond een aantal 

auto’s voor degene die niet in de gelegenheid zijn om zelf te        

komen. U kunt dit doorgeven aan Marijke van Vliet 0184-633446. 
                  



             

Deelnemers aan de vorige Running Dinners weten al dat het niet gaat om speciale kook-

talenten; die heb je echt niet nodig. Het gaat er om dat je op één avond drie keer aan 
tafel schuift in drie verschillende huizen met steeds wisselende tafelgenoten.                    
Drie keer een tafel vol eten, ontmoeting en wellicht verrassende gesprekken! 

Wanneer: Zaterdag 13 januari 2017. 
kosten zijn: € 7,50 p.p. Dit komt geheel ten goede aan het BIG project. 
  
Heeft u nog vragen? Is iets niet duidelijk? Neem contact met Jolien op. 
Graag aangeven of je bepaalde dingen niet lust. Bijv. geen vis, dieetwensen, voedselal-
lergie o.i.d.  en welke voorkeur je hebt om bepaalde gang te maken.  

Aanmelden kan bij Jolien Gouwens (06-22545378) piet.gouwens@hetnet.nl 

———————————————————————————————————————— 

Damtoernooi 
 

              

  

Op woensdag 3 januari organiseert Jeroen schakel een Nieuwjaar-damtoernooi.               
Waar: CBS de Bron. Tijd:  20.00 uur. Kosten: € 5,-/ geheel ten bate van BIG.                          
Dit is incl. Koffie/thee en koek, regelt BIG.                                                                            

Publiek is natuurlijk ook hartelijk welkom deze avond! 
Wil jij een slagroomtaart winnen? Dit is je kans!                                                                   
Opgeven kan bij Jeroen Schakel: email jeroenschakel@hotmail.com/ tel:06-11425786 
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Jongerenevenement Molenaarsgraaf 
Wanneer: Zaterdag 9 juni 2018   
Tijd: vanaf  20.00 uur - 23.30 uur. 
Waar: Bij de loods van vd Heuvel. Kweldamweg 2.                                                 

Met optreden van de BIG-worship-band 
Verder is er een Foodplein met brandende vuurkorven en ruimte voor muziek en ontmoe-
ting. Het event is bedoeld voor jongeren vanuit de wijde omgeving. 
 
Contactpersoon: bel Ellen (06-23307273) of mail naar ellenvanmaaren@hotmail.com 
———————————————————————————————————————— 

‘Open kerk’ met muzikale omlijsting 
Op zaterdag 11 november bent u welkom in onze prachtige kerk voor                                  
een informele avond . U kunt zitten maar ook een rondleiding krijgen.                                                      
Tijdens deze avond zal er muziek gemaakt worden. Gert jan Stasse zal                                
een orgelconcert geven. Ook zang en instrumenten zullen ten gehore                                  
worden gebracht. Er is koffie/ thee en zelfgemaakt baksel. Komt u ook? 

Vrijhouden dus, 11 november om 20.00 uur voor een avondje                                                 
“thuis in de kerk”.Opgeven is niet nodig.                                                                             
In BIG-pot kunt u uw bijdrage doen voor het BIG-project. 



Gert-jan Stasse: gjstasse2@gmail.com) en jannavanzessen@icloud.nl 
———————————————————————————————————————— 

Concert fanfare en brandweermannenkoor 
Datum is nog niet bekend. Meer informatie komt t.z.t. in de kerkbode. 
———————————————————————————————————————— 

Wist u dat? 
Op 26 oktober a.s. mogen twee personen van de groep BIG een cheque 
van Kringloopwinkel ‘ Goudriaan’  in ontvangst nemen en wat vertellen 
over de werkvakantie? Wij hier zeer dankbaar en blij mee zijn? 

Afgelopen zomer de BOB-shop spullen heeft verkocht ten begunste van het doel BIG? 

Eva Hakkesteeg en Elianne den Butter kinderspullen hebben verkocht 13 en 14 septem-
ber op de markt in Streefkerk? 

Andreas van Maaren in samenwerking met de jongeren van groep BIG nog een                
sponsorloop organiseert op de school waar hij werkt in Nieuwaal? 
———————————————————————————————————————— 

 BOB-SHOP Winter Fair  
Wanneer: 24 november 2017 
Graafdijk Oost 39a | elke vrijdag open van 10.00 tot 20.00 uur 

Groep BIG verkoopt voor het project (Bouwen in Ghana).                                                             
Winterse lekkernijen zoals warme zelfgemaakte erwtensoep,                                                           
chocolademelk en broodje worst. Deze Fair wilt u niet missen! 

———————————————————————————————————————— 

Zomer Fair  
Wanneer: 2 juni 2018  
Graafdijk west 1 en 3.  
In de tuin van familie Mourik en Familie Tukker. 

Nadere informatie volgt. 
Contactpersoon: Janna van Zessen. Tel :06-24351700. Mail:jannavanzessen@icloud.com 
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Mannenavond 
Gezelligheid met elkaar, samen eten en wat drinken.                                                                     

Dat is het thema van de mannenavond. 
Deze wordt georganiseerd in de bovenzaal van het Hazendonkje.                                                

Wanneer: Vrijdag 2 Maart 2018. 
Jong en oud is welkom! Deze avond kent nog een verrassings-element ,                              

maar dat houden we nog even geheim….    
          

We starten de avond om 19.00 uur. Maximaal 30 deelnemers. 
Kosten: 10 euro. Opbrengst veiling voor BIG. 5 euro voor onkosten, 5 voor BIG. 

Aanmelden bij Ada Baan per e-mail: adabaan@hotmail.com 
  

Vrouwenavond 
De vrouwen kunnen dan natuurlijk niet achter blijven: daarom organiseert Ada Baan op 

Vrijdag 23 Maart 2018 een speciale vrouwenavond, opnieuw voor jong en oud. 
Om 19.00 uur staat het eten klaar in de bovenzaal van het Hazendonkje aan de Kwel-

damweg. Deze avond kent ook weer een verrassings-element,                                          
maar daarover volgt later meer. Maximaal 30 deelnemers.  

Kosten: 10 euro. Opbrengst veiling voor BIG. 5 euro voor onkosten, 5 voor BIG.               
Aanmelden bij Ada Baan per e-mail: adabaan@hotmail.com 
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Kalender Project ‘Bouwen in Ghana’  

De acties met vastgestelde data nog even op een rijtje: 

30 september Fietstocht door de Biesbosch 
3 oktober   Herfstkrans maken 
7 oktober  Auto-was actie 
21 oktober  Anders Amsterdam 
25 oktober   Sinaasappelverkoop 
27 oktober  Bierproeverij 
11 november ‘Open Kerk’met muzikale omlijsting 
15 november Lady’s night  
17 november Stamppotten buffet 
24 november          Bob shop winter fair  
1 december  Wijnproeverij 
Rond 5 december Sint en Piet 
29 december  Oliebollenverkoop 
3 januari   Nieuwjaars damtoernooi 
13 januari  Running Dinner 
16 januari   Groot dictee der Nederlandse taal 
25 januari   Kerk op de catwalk  
6 en 13 februari Cursus haken voor beginners 
9 februari  Bingo 
14 februari  Wintermaaltijd 
17 februari   High Tea 
2 maart  Mannenavond in het Hazendonkje 
23 maart  Vrouwenavond in het Hazendonkje 
6 april   Ramen was actie 
13-15 april  Mannenweekend 
28 april   Vroege voorjaarswandeling  
12 mei   Fiets en wielertocht 
12 mei  Moederdag actie (ontbijt) 
2 juni    Zomer Fair 
9 juni   Jongeren evenement 
16 juni  Vaderdag actie (stevige hap) 


