
 

“Open je ogen” 
16 en 17 september 2017 

Zaterdag 

• Kom volleyballen in het Westpark van 14:00 – 17:00 
Iedereen wordt verzocht om 13.45 uur aanwezig te zijn, waarna het toernooi om 
14.00 uur start. Geef je op als groep, maar u/jij mag je ook individueel opgeven, je 
wordt dan ook ingedeeld in een team! (mits er genoeg aanmeldingen zijn) Geef je zo 
snel mogelijk op! 
Graag uiterlijk voor 3 september via: volleybal@hghg.nl 

• Kinderactiviteiten in en rond het Westpark 14:00 – 16:00	 
Ben je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 óf 12 jaar en houd je erg 
veel van taart? Heb jij even geluk, want dan mag je je 
opgeven voor de super leuke en spannende 
groepsspeurtocht, waarbij je kans maakt op een 
ooooverheerlijk stuk taart! ☺  Denk nou niet gelijk: 
hè, wat saai een speurtocht?! Dat is het zeker niet! 
Samen met jullie huisdier maak je als groep een tocht 
door de wijk en probeer je met elkaar alle opdrachten 
zo goed mogelijk uit te voeren. Jullie worden getest op 
snelheid, slimheid, creativiteit en oplettendheid. 
Houd je ogen goed open, want voor je het weet is je 
huisdier afgepakt… dat kost punten en verwijdert jullie 
verder van het stuk taart. Speurtalenten, geef je snel 
op! 
Denk je dat je deze tocht niet aankan zonder je vriendje, vriendinnetje, broertje, 
zusje,…? Laat het ons dan weten! Wij gaan proberen om jullie samen in te delen. 
Graag opgeven voor 3 september via: kinderprogramma@hghg.nl 
Vermeld daarbij je voornaam+achternaam, leeftijd en telefoonnummer (van ouders). 
PS. Lust je geen taart? Geef je toch maar op, want we hebben ook snoepjes. 

• Aansluitend een maaltijd in het park.Vanaf 17:00 
Graag opgeven via: maaltijdopeningsweekend@hghg.nl 

Zondag 
• Themakerkdienst met thema ‘Open je ogen’ 
• Koffiedrinken XL in de Parel, zonder oppas. 

Algemene vragen via openingsweekend@hghg.nl 

Fijne vakantie allen! 
De openingsweekendcommissie 
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