
Om de activiteiten zo goed mogelijk voor te bereiden, willen wij graag weten of u/jij er ook bij bent. 
Aanmelden kan via e-mail (z.o.z.) of door het inleveren van deze strook op Frederikstraat 16 of Schapedrift 24. 
Graag uiterlijk 10 september a.s. inleveren/aanmelden.
Naam    : .........................................................................................................
Leeftijd   : .........................................................................................................
Aantal personen  : .........................................................................................................
Ik meld me aan voor  : ☐  Fietstocht inclusief lunchpakketje voor .... personen
       Starttijd tussen ☐ 10.00 en 11.00 uur  ☐ 11.00 en 12.00 uur   ☐ 12.00 en 13.00 uur 
De activiteiten die hierboven niet genoemd staan, graag aanmelden zoals genoemd in de tekst op de achterzijde van deze flyer.
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HET PROGRAMMA
VRIJDAGAVOND          - LEVEND TAFELVOETBAL
De avond voor de tieners! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je om 18.30 uur van harte welkom op de sportieve avond waar 
we – naast levend tafelvoetbal – een aantal leuke en uitdagende spellen hebben. We hebben ook nog een verrassing en die zie 
je als je komt… uiteraard zorgen wij voor iets te eten en te drinken. Eindtijd is 22.30 uur en locatie: terrein Nu Buiten (adres 
Giessenzoom 15 in Hardinxveld). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 
06 – 53 54 20 35. 
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ZATERDAG          
NERFLANDERPAD
Ga jij mee met Wout op pad door Nerflanderdorp? Overal zijn dozen en ballen te zien. Iedereen is op jacht. Waarom? Ontdek 
dit met ons mee. Met onze “knapzak” en Nerflandermuts beleef jij het avontuur van Wout. Ben jij tussen de 4 en 8 jaar (onderbouw, 
groep 1 t/m 4), geef je dan nu op en ga met ons mee! Graag zelf uw kind(eren) op locatie brengen. Het avontuur start om 
14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Locatie: terrein In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). 
Aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan. 

ACTIVITEITEN IN DE GRIEND ONDER LEIDING VAN MAURICE ZONNENBERG 
Kinderen van groep 5 t/m 8 (bovenbouw) worden om 14.00 uur verwacht in de griend bij In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 
in Hardinxveld). Daar is een mooi programma in elkaar gezet om lekker actief bezig te zijn! Het programma duurt tot ongeveer 
16.00/17.00 uur. Geef je op via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Voor de ouders die hun kind(eren) wegbrengen (en weer ophalen) is er tijdens de kinderactiviteiten ook een gezellige plek voor 
ontmoeting ingericht. Wees welkom! Er staat wat lekkers voor u klaar. 

FIETSTOCHT 
Een fietstocht waarbij gekozen kan worden uit 2 verschillende afstanden (circa 35 of 50 km). Om de deelnemers zo verspreid 
mogelijk te laten vertrekken kan er tussen 10.00 en 13.00 uur gestart worden met de tocht. Startpunt is bij De Parel, daar ontvang 
je de route(s) en staat er voor elke deelnemer een lunchpakketje klaar. Beide routes passeren het rustpunt in Spijk. Bij fikse 
regenbuien gaat de fietstocht niet door. Aanmelden kan via het afknipstrookje of via fietspuzzeltocht@hghg.nl en geef daarbij uw 
starttijd en het aantal personen door. 

MAALTIJD
Na alle activiteiten op vrijdagavond en zaterdag overdag, is er ook dit jaar weer een aansluitend gezamenlijk diner in en rondom 
De Parel van 17.30 tot 19.30 uur voor alle leeftijden (aanmelden via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl). 
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ZONDAG        - THEMADIENST IN DE KERKEN + OPENLUCHTBIJEENKOMST
Een (digitale) themadienst in beide kerken om 09.30 uur. Na de diensten is er mogelijkheid tot koffie drinken in en rondom 
De Parel. Tot dan! 

Om 15.00 uur is de jeugd t/m 30 jaar van harte welkom voor een openluchtbijeenkomst. De spreker is Martijn van der Veer (bekend 
van Dagelijkse Broodkruimels) en na afloop is er nog een hapje en drankje. Locatie: Natuurgebied Giessenzoom. Bij NuBuiten ga je 
het ‘Pelgrimspad’ op en daar staan bordjes richting de juiste plaats.
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AFKNIPSTROOK
DEZE INFORMATIE IS TERUG TE VINDEN IN DE HGHG APP, OP FACEBOOK, 

IN DE KERKBODE EN OP DE WEBSITE WWW.HGHG.NL

Heeft u nog vragen? Mail naar openingsweekend@hghg.nl. 


