HET PROGRAMMA

Vrijdagavond 20 september

Paintballen & zeskamp vanaf 18:30 uur
Speciaal voor jou een spectaculair vrijdagavondprogramma! Ben jij tussen de 12 en 16 jaar,
16+ en jong en actief? Deze avond staat in het teken van uitdagingen: sport, spel en ontspanning.
Geef je op! Iedereen is welkom om mee te doen. Je kan je opgeven met je vrienden, maar
natuurlijk ook individueel. Groepen zullen maximaal 10 personen zijn. Uiteraard ben je (en bent u
als ouders!) ook van harte welkom om aan te moedigen en een gezellige avond te hebben. Voor
een hapje en drankje wordt natuurlijk gezorgd. Graag aanmelden via: paintball@hghg.nl of via
WhatsApp: 06 53 54 20 35. Locatie: achter terrein Nu Buiten (Giessenzoom),
toegang via middelste spoorwegovergang Parallelweg.
Tijden: 12-15 jaar om 18.30 - 22.00 uur en de 16+ om 19.45 - 23.30 uur.

Zaterdag 21 september

Volleybal in het Westpark van 14.00 tot 17.00 uur
Iedereen wordt verzocht om 13.45 uur aanwezig te zijn, waarna het toernooi om 14.00 uur start.
U, jij mag je ook individueel opgeven; je wordt dan ook ingedeeld in een team (mits er genoeg
aanmeldingen zijn). Aanmelden kan tot uiterlijk 15 september via: volleybal@hghg.nl, maar doe dit
vooral zo snel mogelijk. Vergeet je je teamnaam niet te vermelden?
Fietspuzzeltocht door het westelijk deel van de Alblasserwaard vanaf 14.00 uur
Een heuse fietspuzzeltocht van circa 25 of 40 km met onderweg een gezellige gezamenlijke
rustplaats. Starten kan tussen 14.00 uur en uiterlijk 14.30 uur bij het volleybalveld in het Westpark.
Graag aanmelden via fietspuzzeltocht@hghg.nl of het afknipstrookje.
Kinder bootcamp vanaf 14.00 uur
Om 14.00 uur start de bootcamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar in het Westwijkpark.
Een gezellige middag met sportieve spellen; doe jij ook mee? Geef je dan nu alvast op via
kinderprogramma@hghg.nl. Wil je naast je naam ook je leeftijd erbij vermelden? Je wordt
ingedeeld in een team (laat in je mail eventueel weten bij wie je ingedeeld wilt worden).
Er staat ook een springkussen in het Westpark voor de jongere kinderen.
Maaltijd in De Parel van 17.30 tot 19.30 uur
Aansluitend een maaltijd in De Parel vanaf 17.30 uur. Graag opgeven via:
maaltijdopeningsweekend@hghg.nl (vergeet eventuele dieetwensen niet te vermelden).

Zondag 22 september

Themadienst en ‘Koffiedrinken XL’
Een themadienst in beide kerken om 09.30 uur en aansluitend koffie drinken XL in De Parel.
Na het succes van vorig jaar vragen wij weer jullie hulp voor...‘Heel HGHG Bakt’. Wil jij voor wat
lekkers bij de koffie zorgen? Je mag zelf kiezen wat je maakt, zolang het maar wel buiten de
koelkast houdbaar is. Bij voorkeur een ongesneden baksel voor ongeveer 10 personen. Graag
inleveren op zaterdagavond tijdens de maaltijd (tussen 17.00 en 20.00 uur). Aanmelden via:
maaltijdopeningsweekend@hghg.nl.

aFKNIPSTROOKJE
VOOR MEER INFORMATIE ZIE DE BERICHTGEVING

● IN DE KERKBODE
● OP DE FACEBOOKPAGINA: HGHG OPENINGSWEEKEND 2019
● OP DE WEBSITE: WWW.HGHG.NL

Heeft u nog andere vragen of wil jij / wilt u helpen tijdens dit openingsweekend of misschien zelfs
volgend jaar? Mail dan naar openingsweekend@hghg.nl. Alle hulp is welkom!

