Sa m e n e t e n – s a m e n s p e l e n – s a m e n g e m e e n t e z i j n

StartWEEKEND winterwerk – 17 en 18 september 2022

De zomer loopt langzaamaan ten einde en het winterwerkseizoen komt in zicht.

Iedereen heel hartelijk
WELKOM op het startweekend 2022
Zaterdag 17 september
Kinderprogramma | 16.00 – 17.30 uur
Voor de kids van groep 3 t/m 8 wordt natuurlijk weer een superleuk
spellenprogramma in elkaar gedraaid. Geef je op en doe mee!
We verzamelen vanaf 15.45 uur bij De Rank.

BBQ | 17.30 uur
Aansluitend aan het kinderprogramma is iedereen welkom bij De Rank
om gezellig met elkaar te eten. Voor de kinderen is het schoolplein open
om te spelen en een balletje te trappen.
Om 18.00 uur start de geheel door de keurslager verzorgde BBQ bij De Rank.
Geen eigen baksels vereist dus; alleen de portemonnee hoeft mee!
Kosten bedragen € 10,00 per persoon en € 5,00 voor kinderen op de basisschool
(onder 4 jaar gratis). Frisdrank is inclusief; voor alcoholische drankjes wordt € 1,- gerekend.

Avondprogramma & kampvuur | 20.30 uur
Uitgebuikt? Dan kan de competitie beginnen. Hou je wel van een uitdaging
en ben je tussen 12-100 jaar oud? Dat treft, dan mag jij meedoen ☺
Voor deze wedstrijd is geen speciaal talent vereist, maar juist een
beetje talent voor alles: De Alleskunner. Natuurlijk wil jij
bewijzen dat je deze titel verdient; geef je dus op en doe mee.
Van het publiek wordt support, applaus en gezelligheid verwacht.
De vuurtonnen gaan aan zodra het donker wordt.
Iedereen welkom voor een hapje, drankje en ontmoeting!
Ook hier: alcoholische drankjes € 1,-

Aanmelden & betalen
Aanmelden kan via de QR-code hiernaast,
via Jolien (Poldermolen 6, piet.gouwens@hetnet.nl, 0184 642573)
of via de aanmeldstrook op de achterzijde.
Kosten voor de BBQ liefst vooraf betalen op bankrekening
NL37 RABO 0319747085 tnv Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf
Alcoholische drankjes op de avond contant en
(enigszins) gepast afrekenen.
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Het nieuwe winterwerkproject:

Zondag 18 september
Heel Molenaarsgraaf Bakt | koffie na de dienst
Wie bakt de lekkerste taart van Molenaarsgraaf? We gaan het hopelijk ontdekken op
zondagmorgen na de dienst.
Heb jij baktalent? Misschien een goedbewaard familierecept? Kinderen, tieners, pubers en
volwassen bakkers: doe mee en lever je meesterwerk voorafgaand aan de dienst af in de
keuken van De Rank. Een heuse vakjury én de voltallige gemeente proeft de taarten bij het
koffie/thee/limonade-drinken na de dienst.
Wie wordt meesterbakker van Molenaarsgraaf?

Molenaarsgraaf

Ik/wij melden ons aan:
Naam/familie _______________________________ Telefoonnummer ___________________
Kinderprogramma (naam en leeftijd): ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
BBQ (naam en leeftijd en evt. dieetwensen): ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
De Alleskunner (naam en leeftijd): _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ik/wij willen meehelpen bij onderdeel: _____________________________________________
Ik doe mee aan HMB en bak een taart: _____________________________________________
Vervoer is lastig voor mij, ik word graag opgehaald: ___________________________________
Aanmelden kan tot en met maandag 12 september a.s. via de inleverbox in de kerk of bij Jolien Gouwens:
Poldermolen 6 | email: piet.gouwens@hetnet.nl | tel: 0184 642573. Geld voor de BBQ graag overmaken op
NL37 RABO 0319747085 tnv Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf of in envelop bij aanmelding.

