
Startdag 16 september 
2017 

Vanaf 14.00 uur 
We hebben voor u en voor jullie een leuk 

programma gemaakt om met elkaar het nieuwe 
seizoen te starten. 

Hieronder vindt u alle informatie hierover en de 
mogelijkheid om u op te geven voor de activiteiten. 

 
 
In, om, achter en naast de Oude School, Kerk en Rond de Toren is er van alles te 

zien, te beleven met vooral plezier en ontspanning op het plein voor jong en oud!!! 
 
Van 14.00 – 17.00 uur: 

Theetuin naast de kerk: Heerlijk genieten van een kopje koffie of een kopje thee, kom 
langs bij onze theetuin! De gezelligste theetuin van Oudkerk. 

Heel Oudkerk bakt!: Ben jij een echte thuisbakker en maak je heerlijke taarten? Wil jij 
dan voor de theetuin een taart of ander lekkers bakken? 
 

Escape from Church: Actueel, interactief en nergens anders vertoond. Lukt het jou om 
de sleutel te vinden? Deelnemers moeten binnen de tijd alle raadsels, vragen en puzzels 
over kerk en gemeente oplossen om de sleutel te vinden van de kerkdeur.  

Vanaf 17 jaar. 
Bootcamp: Geef jezelf een goed gevoel en kom in groepsverband meetrainen. Leuke en 

ontspannende kracht- en uithoudingsoefeningen in de frisse buitenlucht Rond de Toren.  
Kofferbakverkoop: Wil jij van je ‘oude spullen’ af? Prop je auto dan vol en kom het 
verkopen op het plein. Wie weet heeft een ander er weer profijt van. 

Pop-Up Store: Creatief bezig zijn is op dit moment weer helemaal in. Ben jij zo’n 
creatieveling, kom dan je zelfgemaakte spullen en/ of lekkernijen verkopen op het plein.  

Workshop De Vier Jaargetijden: Gezellig een middagje bloemschikken en naar huis 
gaan met iets moois dat u zelf gemaakt hebt.  
Workshop Creatief voor Kinderen: Pimp een tas en geef aan een standaardproduct je 

eigen draai. Pimp workshops zijn helemaal hot!  
 
Ontmoetingsplek Parc du Silence: Na een actief middagje rond de kerk doorgebracht te 

hebben is er een ontmoetingsplek van Parc du Silence. Van 17.00-18.00 uur. Hier kom 
je tot rust en kun je even ontspannen, de dag doorpraten en elkaar ontmoeten. Welkom! 

 
BBQ: Aansluitend op de middagactiviteiten om 18.00 uur is er de BBQ. Met elkaar 
bakken en borrelen, een praatje, gezelligheid en livemuziek van Acoustic D-Votion.  

 
Zondag 17 september: Kom naar de startdienst om 9.00 uur of 10.45 uur. 

Tussen de twee ochtenddiensten is er koffie en thee in De Oude School. 
 
En verder: sumoworstelen, springkussen, kubb, fotoshoot, schminken, tatoeage zetten, 

ringsteken op de tandem, Wii Mario Kart op groot scherm.  
 

Volop plezier voor jong en oud! 

***** 
 

 



Aanmeldingsformulier 
Voor een aantal activiteiten is het van belang om je op te geven. Doe dit ook vooral, want 

dan ben je zeker van een plekje en heb je een fantastische dag.  
Geef je op via dit formulier (in de doos onder de toren) of per e-mail: startdag@hggop.nl 
Graag voor maandag 11 september!! 

 
The (start) Game voor de jeugd van klas 1 tot en met 16 jaar. 
Op vrijdagavond 15 september start om 19.30 uur The Game. Deze duurt tot zaterdag 

16 september 17.00 uur. Aansluitend kunnen de tieners dan meedoen aan de BBQ. 
Ongeveer een week van tevoren krijgen de tieners via de app te horen wat ze mee moeten 

nemen en waar we verzamelen. Dus geef je mobiele nummer even door. 
Kun je echt niet meedoen van vrijdag 19.30 tot zaterdag 17:00 uur. Dan is er een extra 
instap- of uitstapmoment op zaterdagochtend om 9:00 uur. 

Naam tiener: ……………………………………………. 
Mobiel nummer: ………………………………………. 

E-mailadres: …………………………………………… 
Maakt gebruik van extra instap- of uitstapmoment: ja/ nee 
Komt aansluitend naar de BBQ: ja/ nee 

 
Heel Oudkerk bakt!: 
Ik bak graag één/ meerdere taart(en) voor De Theetuin: ja/ nee 

Aantal taarten: ………. 
 

Escape from Church: 
Ik ga de uitdaging aan om de sleutel te vinden: ja/ nee 
Aantal personen: ……. 

Bootcamp:  
Ik doe een rondje sportief mee Rond de Toren: ja/ nee 

Aantal personen: ……. 
 
Kofferbakverkoop: 

Mijn kofferbak zit vol en wil dit graag verkopen: ja/ nee 
Pop-up Store: 
Ik ben creatief bezig geweest en wil graag mijn eigengemaakte spullen en/ of lekkernijen 

verkopen: ja/ nee 
 

Workshop De Vier Jaargetijden: 
Ik doe gezellig mee met bloemschikken: ja/ nee 
Kosten: €15,00 

Aantal personen: ……. 
Workshop Creatief voor Kinderen: 

Ik heb zin om lekker creatief bezig te zijn: ja/ nee 
Kosten: €2,50 
Aantal personen: ……. 

 
BBQ: 
Ik bak en borrel gezellig mee rondom de BBQ: ja/ nee 

Aantal personen: ....... Volwassenen en ...…. Kinderen. 
Kosten: € 12,50 p.p., € 5,- per kind (4-10 jaar)  

 
 
 

Namens de commissie, Debora Kroon, Jolanda Klootwijk en Diny den Breejen 
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