
spe!en 
&leuke 

activiteiten

ontmoeting met elk"r rondom het gel#f

d.V. Zaterdag 
10 september
14.30 $r

muziek &le%er eten

Dag van de 
dorpskerk

10

&n gem&ntedag
w"rop iedere
dorpsbewoner
welkom is!

heiweg 3

uitnodiging



H&J

17.30 $r
start 'q

fam. eijkelenb#m

peperstr"t 32

fam. de kluijver#steinde 21

jeu-de-boules,
touwtre%en,
badminton, darten etc
kampv$r, sing-in,

bij m#i w&r,
spe!en op 
het water

fam. eijkelenb#m

k#iwijk 5

fam. tuijtel

heiweg 3

peperstr"t 32

westeinde 20n#rdzijde 51

#steinde 21
k#iwijk 5

progra(a
fam. v#rdijkwesteinde 20

fam. vlot/’t hoen

n#rdzijde 51

19.30 $r
avondprogra(a

14.30 $r
inl#p
15.00 $r 
start 
progra(a

15.00-17.30 $r
spelprogra(a 
in groepjes 
d#r het dorp

fam. de heus
peperstr"t 3

15.00 $r
high tea



n&m jeburen m&!Als gem&nte van de Oud-Albla)er dorpskerk 
kijken we gr"g over kerkmuren h&n om elk"r 
als christenen te ontmoeten. D"rm& wi!en 
we gestalte geven "n de christelijke &nheid 
en de onderlinge liefde.

w"rom?

progra(a

taxi beste!en?

breng je fietsM& en &n goed humeur!

start progra(a
Het programma start om 15.00 uur bij familie Tuijtel, 
Heiweg 3. Inloop is vanaf 14.30 uur.

spe!en d#r het dorp
‘s Middags gaan we in groepjes spelletjes doen op 
verschillende adressen in het dorp (zie binnenzijde 
folder). Daar gaan we per fiets naartoe. U kunt zich bij de 
start van het programma opgeven om mee te doen! 

High tea
Voor hen die niet kunnen of willen fietsen is er een high 
tea om 15.00 uur bij familie De Heus, Peperstraat 3.

barbecue
Om 17.30 uur gaat de barbecue aan bij de familie Tuijtel, 
Heiweg 3. Aansluitend volgt het avondprogramma.

Voor degenen die graag van een auto gebruik willen maken 
om op de verschillende locaties gebracht te worden rijdt er 
een taxi. Geef je op bij één van de commissieleden: 
Janneke de Groot, Marleen de Heus, Altwin Korevaar, 
Dick de Kluijver, Jan Vlot, Marcel Heijkoop en Cor Bokhout. 

bij de 
uitgang zal 
&n bus
st"n ter 
bestrijding 
van de 
onkosten.

***


