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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
5 juli  10.00 uur: Ds. J.M. Boers-de Jong; Maasland 
  1e collecte: JOP  (Landelijk Jeugdwerk) 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
12 juli:  10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
19 juli:  10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden Etten-Leur 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
26 juli:  10.00 uur: Kand. C.E. Bakker; Middelharnis 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
2 augustus: 9.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
 9 augustus: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
16 augustus: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder. Viering H.A. 
            1e collecte: Zomerzending Kerk in Actie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening Tholen/Sint 
                                                                                           Philipsland  
 
23 augustus:  10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie 
 
30 augustus:  10.00 uur: Ds. L.van Oudheusden; Etten-Leur 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 
 
6  september 10.00 uur: Ds. C. Brakema; ’s Heer Abtskerke 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending 



KERKBLAD 
Kopij voor het septembernummer van het kerkblad  ontvang ik graag 
uiterlijk 29 augustus.   

Een goede zomer gewenst, Anneke van Strien 
 
GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD OP 2 AUGUSTUS. 
Dominee van het Maalpad heeft toegezegd op 2 augustus als extra 
bij ons te willen preken. Deze zondag was erg moeilijk ingevuld te 
krijgen. De kerkdienst  in Halsteren begint dan om half elf. Bij ons 
om  9.00 uur.  
                                                                 
KRACHT IN ZWAKHEID. 
Degenen die vertrouwd zijn met Bijbelteksten zullen deze woorden 
herkennen. Zij staan in een brief van de apostel Paulus aan de 
gemeente in Korinthe. (o.a. 2 Kor. 12 : 9) De apostel wordt erg 
belemmerd door ‘een doorn in zijn vlees’ (niet duidelijk is wat dat is 
geweest, maar dat het pijnlijk en ongemakkelijk was geeft het beeld 
van de prikkende doorn wel aan). Paulus heeft nadrukkelijk 
gevraagd of God hem hiervan wilde verlossen. Als antwoord heeft hij 
een woord van God ervaren waarin hem werd meegedeeld dat Gods 
genade (goedheid) voor Paulus voldoende is. “Want de kracht 
openbaart zich eerst ten volle in zwakheid”.  
Dat is een mooi woord, maar ook een lastig woord. Een wáár woord 
dat dikwijls pijn doet als het realiteit wordt in het leven.  
Collega Evelyn Noltus schrijft hierover in haar boekje ‘Alleen dit 
gezicht’. Het is haar ‘reisverslag’ door het vreemde en 
beangstigende ‘land’ van de burn-out waarmee zij mee te maken 
kreeg. Degenen die dit uit eigen ervaringen kennen - en er zijn wat 
mensen die in onze tijd ‘aanlopen’ tegen een burn-out -, weten hoe 
overrompelend en diep ingrijpend dit is. En hoe langdurig en 
moeizaam de weg er doorheen.  
Opeens is alle energie weg. 
In de kern van de zaak gaat het dikwijls om het durven zijn wie je 
wérkelijk bent. Niet zijn wie je denkt te moeten zijn in de ogen van je 
zelf of van anderen (de populaire klasgenoot, de onvermoeibare 
moeder, de werknemer die nooit een fout mag maken, de altijd 
sterke gelovige, de toffe meid of toffe gozer en - in onze tijd -  het 
‘dikke ik’, het opgeblazen ‘ego’.)  
Het is ermee als met de kastanje in de schil. De schil maakt de 
kastanje weerbaar. Hij ziet er met al de stekels vervaarlijk uit. 
Onaantastbaar. Sterk. Maar de schil verbérgt tegelijkertijd de 
kastanje. En als de schil niet breekt kan de kastanje nooit vrucht 



dragen. De kastanje wordt kwetsbaar als hij op de grond valt. Maar 
kan juist zo pas vrucht dragen. Paulus heeft door schade en 
schande geleerd dat hij mag zijn wie hij is. Hij hoeft zich niet groot en 
mooi voor te doen in de gemeente. Hij heeft geleerd dat hij er mag 
zijn met ‘alleen dit gezicht’ (om met Evelyn te spreken). Zoals Jezus 
maar één gezicht had. Niet mooi, niet heldhaftig, maar het gewonde 
gezicht van een gekruisigde. En juist zo, als een tarwekorrel die in 
de aarde sterft, draagt hij vrucht. De kracht van de Eeuwige komt 
juist in die zwakheid aan de dag. Loslaten (het breken van de schil) 
leidt tot een nieuwe ervaring van vastgehouden worden, door alles 
heen. Waarbij de Bron wordt genaderd waaruit wij allen leven 
mogen. Ons vertrouwen wordt gevoed. God krijgt ruimte in jouw 
leven. Zijn kracht komt in jouw zwakheid aan het licht. Wellicht 
kennen we de ervaring dat er een ‘Vreemde Kracht’ wordt opgedaan 
als je dicht bij elkaar bent en elkaar probeert vast te houden als het 
leven moeilijk is. Niet met kloppende theorieën en grote woorden, 
juist niet, maar in stilte, met kleine gebaren. “ik weet niet wat ik 
zeggen moet”, stamelt iemand en zwijgt... Dat is lastig en maakt 
onzeker; je zou wat willen zeggen, en misschien vind je dat je dat 
ook moet. (Van wie? En waarom?) Maar naast ongemakkelijk is het 
ook goed. Want in die stilte kan God spreken. Neemt Hij het ‘Woord’. 
Dat kan je niet ‘regelen’. Maar als dat gebeurt is dat Gods genade. 
Gods kracht die zich laat zien in jouw loslaten van datgene wat van 
jezelf of anderen ‘moet’. Loslaten van de ‘schil’. Jouw zwakheid, 
onmacht, leegte durven toelaten. Onder ogen durven zien. En 
loslaten voor God. Hem niet langer in de weg staan met jouw grote 
woorden, met je krampachtig geloof, met je onaantastbare ik. Ruimte 
maken opdat Zijn kracht in jouw zwakheid gaat spreken.  
Dat de zomerweken die we nu ingaan een tijd mag zijn waarin alles 
even minder ‘moet’. Met meer tijd voor onszelf en voor wie ons lief 
zijn. Meer tijd ook om je eigen zwakheid onder ogen te durven zien. 
Tijd om jouw ‘schil’ los te laten. Tijd ook om daarin te naderen tot de 
Bron die ons leven voedt. 
In haar boek noemt Evelyn Noltus een kort lied dat zij op 
Terschelling leerde zingen in de kerk. Een lied dat ook bij het eiland 
past. In het spel van weer en wind.  
(Karin en ik waren er op vakantie en maakten dit spel van alle 
soorten weer en wind mee) Een levensles die je mag voelen en 
leren.  
 
Heb lef om los te laten 
Zing de zon 



Waag de wind 
Speel het spel 
 
Het water draagt ons 
Kome wat komt. 
 
Heb lef om los te laten. Het water draagt ons. Opdat we straks in het 
nieuwe seizoen Nieuwe Kracht zullen hebben opgedaan. U allen, 
thuisblijvend of op vakantie gaand: een gezegende zomertijd 
toegewenst! 

Ds. Henk van het Maalpad 
 
UIT DE GEMEENTE 
Helaas zijn er in de gemeente mensen die het niet gemakkelijk 
hebben bijvoorbeeld door ziekte. We hopen dat ze ondanks alles 
kunnen genieten van de mooie dingen die er vast ook zijn, al zie je 
ze soms niet. De onmacht valt soms extra op als anderen op 
vakantie gaan. Wij bidden hen sterkte toe. 
Diegenen die geslaagd zijn voor hun examen willen wij van harte 
gelukwensen. Fijn als je  je schoolloopbaan kunt afsluiten met een 
diploma. 
Wij wensen hen veel succes met hun verdere opleiding en of 
werkzaamheden.  Ook voor de overige leerlingen hopen we dat ze 
overgegaan zijn. Mocht je dit jaar gezakt zijn of het een jaartje over 
moeten doen dan wensen we je heel veel sterkte. 
We hopen dat iedereen in deze zomertijd weer nieuw krachten kan 
opdoen voor het nieuwe seizoen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
2-7-1945  Mevr.J.M. Walpot-v.d. Reest. Plataanstr.13.4675 AW.  

St. Ph. 
10-7-1936  Dhr. G.Walpot. Plataanstraat 13. 4675 AW. St. Ph. 
30-7-1929  Mevr.C.Quist-v.d. Male. Eendrachtstraat 22. 4675 CS.  

St. Ph. 
5-8-1942  Mevr. C.M.van Nieuwenhuijzen-Vogelaar. Oostdijk 53.  

St. Ph.  
10-8-1932  Mevr. A de Jager-Boudeling. Gebr.Delhezstr.1. 4651 ZW 
                                                                                         Steenbergen 
12-8-1935. Mevr. J.Engelvaart-Zwikker. Steintjeskreek 8. 4675 RZ  

A.J.P.  
17-8-1942 Mevr. C.J.C.Verwijs-Wesdorp. Noordweg 37. 4675 RN.  

A.J.P. 



21-8-1941  Dhr. G den Haan. Deensestraat 9. 4675 CM. St.Ph. 
 
Deze jarigen, maar ook alle anderen die in deze tijd jarig zijn, onze 
hartelijke gelukwensen. Gods zegen over uw nieuwe levensjaar 
gewenst. En een gezellige dag. 
 
ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
5 juli:  Lizette en Marcia          Aaron en Levi Geense 
12 juli:  Erna Verboom              Chantal de Jager 
19 juli:  Marian Nell                   Dominique v.Nieuwenhuijzen 
26 juli:  Marjolein de Waard      Christiaan de Waard 
2 aug: Daphne van Nieuwenhuijzen Anouk de Jager 
9 aug:  Heleen de Jager         Bram v. Nieuwenhuijzen 
16 aug:  Marja Potappel            Driek v. Nieuwenhuijzen 
23 aug:  Erna Verboom             Dominique v. Nieuwenhuijzen     
30 aug:  Lizette en Marcia         Christiaan de Waard 
6 sept:  Marian Nell                  Levi en Aaron Geense 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
5 Juli: Fanny van Strien 
12  juli:  Natalie Nuijens 
19  juli:  Sylvia Reijngoudt 
26  juli:  Miranda Wisse 
2  aug:  Meta van Nieuwenhuijzen 
9  aug: Judith Uijl 
16  aug:  Irene Boudeling 
23  aug:  Irene Boudeling 
30  aug:  Fanny van Strien 
6 sept:  Natalie Nuijens    
 
BLOEMEN 
De bloemen in de kerk worden in juli verzorgd door Rita Boudeling 
en in augustus door Janny Bolier, 
 
VAN DE KERKENRAAD 
Als kerkenraad zijn we erg blij en dankbaar dat Joke Bomas 
ouderling wil worden en dat Riet Wisse opnieuw diaken wil worden. 
Waarschijnlijk zal de bevestiging plaats vinden op 13 september. 
Maar omdat de dominee op vakantie was konden we dat nog niet 
definitief afspreken. 
De kerkenraad vergaderde op 25 juni. 



Toen Ina Backer nog ouderling was hadden we een rechtstreekse 
lijn met de kindernevendienst en het jongerenwerk. Daarom hebben 
we nu aan Meta van Nieuwenhuijzen gevraagd of zij af en toe een 
gedeelte van de kerkenraadsvergadering wil bijwonen als 
afgevaardigde. Zij wil dit, zo mogelijk, doen. 
De jongeren houden een kleine zomermarkt op 11 juli. Op het 
parkeerterrein voor de kerk. Bij regen zal het in de kerk gehouden 
worden. De opbrengst zal voor de helft voor War Child zijn en de 
andere helft voor het werk van de jongeren in de gemeente.  
Er zal een lijst gemaakt worden met namen van de contactpersonen. 
Door de nieuwe wijkindeling is niet altijd bekend wie er bezocht 
worden. 
Er zal een regeling bedacht worden om mensen die moeilijk zitten 
met vervoer om naar de kerk te komen te kunnen helpen. 
Het orgel is tijdelijk gerepareerd en zal een onderhoudsbeurt krijgen. 
We hebben een conceptbeleidsplan gemaakt.  
De kerkorde schrijft ons dat voor. Maar ook om bijvoorbeeld 
subsidies aan te kunnen vragen is het een vereiste.  
Binnenkort zullen er uitgeprinte exemplaren achter in de kerk gelegd 
worden. U kunt het ook digitaal aanvragen bij de scriba.  
We horen heel graag reacties. De commissies hebben het inmiddels 
al ontvangen. Op- en aanmerkingen, of aanvullingen horen we heel 
graag voor eind augustus. Mocht het nodig zijn, dan kan er nog een 
gemeentevergadering aan gewijd worden. Maar misschien is dat niet 
nodig. 
De vergadering werd besloten met het zingen van de drie coupletten 
van het lied: Zegen ons Algoede.  
Tot zover enkele punten uit de kerkenraad. 
 
VAN DE ZWO 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie 
en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
Gebed gevraagd voor vluchtelingen die de oversteek naar 
Europa wagen. 

Achtergrondinformatie. 

Steeds meer vluchtelingen wagen wanhopig de oversteek. En 
steeds meer van hen verdrinken in hun poging Europa via de 
Middellandse zee te bereiken. Onlangs nog vonden honderden 
vluchtelingen de dood.  
 



Ds. Karin van den Broeke, Preses van de generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland schreef onderstaand gebed. 
 
Gebed. 

Barmhartige God, U die onze harten en gedachten kent,  
bij U komen we met wat we horen over vluchtelingen die verdrinken 
in de Middellandse Zee. 
Bij U leggen we de verschrikking neer van zoveel doden. 
Voor Uw aangezicht brengen wij de levens van mensen die oorlog 
ontvluchtten, die hoopten op een beter leven en die verdwenen in 
zee. 
Houd hun namen geschreven in Uw hand. 
 
Wees bij allen die zich afvragen of het hun directe verwanten zijn die 
naamloos begraven worden.  
Wees bij allen die leven in rouw. 
Wees bij reddingwerkers die beelden van verschrikking met zich 
meedragen. 
Wees bij hen die drenkelingen opvangen. 
Wees bij hen die de laatste zorg aan doden besteden. 
 
Geef vrede Heer, geef vrede. 
 Help ons toe te bewegen naar een wereld waarin geen mens meer 
hoeft te vluchten. 
Maak een einde aan de wijze waarop mensensmokkelaars de nood 
van anderen uitbuiten. 
 
Maak ons mild en barmhartig, wijs en handelingsbekwaam. 
Dat wij doen wat gedaan moet worden. 
Dat ook wij niet loslaten het werk dat U in ons begon. 
Ontferm U. 
Amen. 
 
Daarnaast vragen wij heel graag uw aandacht voor het volgende 
bericht van KerkinAktie: 
 
Binnenkort op tv: Kerk in Actie-project in Thailand. 
Thailand vangt meer dan 140.000 vluchtelingen op uit Myanmar 
(voorheen Birma). Veel vluchtelingen behoren tot etnische 
minderheden, zoals de Karen. Zij ontvluchtten Myanmar nadat daar 
in 1984 een langdurig conflict uitbrak. In juli laat EO Metterdaad 
wekelijks op tv zien hoe Kerk in Actie vluchtelingen in Thailand helpt 



met onder meer voedsel, onderdak en een vakopleiding. 
 
Donderdag 2, 9, 16 en 23 juli in het programma 'Geloof en ’n Hoop 
Liefde, 
17.05 uur, NPO 2 
(Data onder voorbehoud van wijzigingen). 
 
Dit betreft nu juist het werk dat wij in Anna Jacobapolder via de 
samenwerkende ZWO's van Anna Jacobapolder, Bergen op 
Zoom, Halsteren/Nieuw-Vossemeer en Zevenbergen momenteel 
ondersteunen. 
 
Een aanrader dus wat ons betreft!      de ZWO-groep. 
 
AVONDMAALSVIERING 
De avondmaalsviering op 16 augustus zal weer gehouden worden 
met het gebruikelijke tafelgebed, aan de tafels. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 3 JUNI 
Onderhoud € 135,98 
Kerk 110,85 
Nagift Nepal 10,00 
Diaconie (deur) 115,59 
Diaconie 167,61 
Pinksterzendingscollecte 77,41 
Zending (deur) 80,50 
 
OP VERZOEK GEPLAATST: 
Beste mensen, 
 
Na mijn val tijdens mijn vakantie begin mei en alle narigheid die 
daarop volgde, heb ik heel veel leuke en lieve reacties van jullie 
gekregen, zowel per post als per mail en telefoon, bloemetjes en 
meer. Dat hielp en helpt mij/ons om de moed erin te houden. 
Hartelijk bedankt voor dit alles. We zijn erg blij met jullie meeleven. 
Als het goed is, ben ik inmiddels ook weer aan mijn knie geopereerd. 
Vanaf dan kan ik weer aftellen. We hopen op een goede afloop. 
 
Hartelijke groeten van Rien en Agnes van der Reest van den Burg 

 



CAMPING-EVANGELISATIE IN STAVENISSE van 18 juli t/m 15 
augustus 2015 
Ook deze zomer zal er weer namens elf Hervormde Gemeenten en 
Gereformeerde Kerken uit de gemeente Tholen evangelisatiewerk 
gedaan worden op camping Stavenisse. 
Van zaterdag 18 juli t/m zaterdag 15 augustus zullen de 
Dabaristen weer aanwezig zijn op camping Stavenisse. Dabaristen 
zijn jonge, enthousiaste christenen die in èn door 
recreatieactiviteiten vertellen van het herscheppende werk van 
Jezus Christus. Dabar is een Hebreeuws woord dat zowel woord als 
daad betekent. Die twee zijn bij God niet van elkaar te scheiden. Als 
God tegen ons spreekt worden we nieuwe mensen. 
 
In de afwisselende programma’s van de Dabarteams gaan recreatie- 
en evangelisatiewerk hand in hand. In het samenleven op de 
camping, in de kinderclub, in sport- en spelactiviteiten, in gesprek 
met ouders die hun kinderen brengen, in de avondsluiting, bij het 
koffiedrinken na de campingdienst of zomaar tijdens een spontane 
ontmoeting langs de lijn bij het volleybaltoernooi. De jongeren delen 
hun hele leven met de campinggasten. En (het gesprek over) het 
geloof maakt daar onderdeel van uit. 
 
Door Dabar zijn de teamleden van betekenis voor de 
campinggasten, maar Dabar heeft ook betekenis voor de teamleden 
zelf, omdat zij mogen groeien in geloof en zichzelf persoonlijk 
kunnen ontwikkelen. Dabar is een activiteit van de Inwendige 
Zendings Bond, zij rusten de Dabaristen toe waarna uitzending 
plaats vindt. Dabar investeert in geloofsopbouw en persoonlijke 
vorming voordat de deelnemers worden uitgezonden. 
 
Er komen twee teams die elk twee weken op de camping verblijven. 
Elk team bestaat uit zeven of acht sprankelende jongens en meisjes. 
Ook is er gedurende deze twee weken een campingpastor 
aanwezig. De campingpastor met zijn/haar gezin zullen het Dabar-
team ondersteunen en leggen contacten met volwassenen op de 
camping. 
 
We hopen dat deze mensen zich werkelijk gesteund mogen weten 
door onze gemeenten. Door ons gebed en/of door een bezoekje aan 
de camping. 
De Commissie Camping-evangelisatie verzorgt voorbereidend werk 
en begeleidt de twee teams gedurende deze 4 weken. Deze 



commissie bestaat uit vertegenwoordigers van diverse Hervormde 
Gemeenten en Gereformeerde Kerken in Tholen en St.Philipsland.  
Iedere zondagmorgen bezoekt het team met de campingpastor en 
de commissie een kerkdienst van één van de deelnemende 
kerkelijke gemeenten. Dit jaar bezoeken zij: 

 19 juli Gereformeerde Kerk Poortvliet 
 26 juli Hervormde Gemeente Stavenisse 
 2 augustus Hervormde Gemeente Tholen 
 9 augustus Hervormde Gemeente St. Annaland 

 
Op zondagavond 26 juli en 9 augustus wordt er om 19.00 uur een 
campingdienst gehouden in de witte tent van Dabar op camping 
Stavenisse (achteringang bij de zeedijk). U bent allen van harte 
welkom om deze diensten bij te wonen.  
De Dabaristen, campingpastors en de commissie waarderen dit bijzonder. 
 
De Commissie Campingevangelisatie Tholen en St.Philipsland rekent op uw 
betrokkenheid! 
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen. 
 
Namens Commissie Campingevangelisatie Tholen & St.Philipsland, 
Ds. M.A. Post, voorzitter, 0166-697484, mpost11bj@outlook.com 
Arno Wisse, Penningmeester, 06-24878248 a_wisse@hotmail.com 
 

 
RONDOM DE KERK ZOMERMARKT. 
Bij dit kerkblad ontvangt u een flyer van de jongerengroep. 
Zij zijn graag praktisch bezig en hebben daarom een zomermarkt 
voorbereid. 
We hopen dat velen van u daar naar toe komen. 
Van harte uitgenodigd!  
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UITNODIGING 
U bent van harte welkom om op de koffie te komen.  
 6 juli, 3augustus, 7 september, 5oktober, 2 november ……… Enz. 
Elke eerste maandagochtend van de maand, van 9  tot 12 uur staat  
er koffie/thee en (ontbijt)koek klaar aan de Hogeweg 2 te St 
Philipsland. 
Iedereen “jong & oud” is van harte welkom.   
Groet, Wendy 
Info. 0167-572455    J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
UITNODIGING VOOR VRIJWILLIGERS. 
Op vrijdag 11 september zal er door de gemeente Tholen voor de 
15e keer een vrijwilligersavond worden gehouden. Deze feestelijk 
avond vindt plaats bij restaurant Waterrijk Oesterdam, Oesterdam 3 
in Tholen. 
Vanaf 18.00 uur bent u van harte uitgenodigd om te genieten van 
een gezellige avond met een heerlijke barbecue. De avond duurt van 
18.00 uur - 22.00 uur. 
Ook in de kerk zijn veel vrijwilligers actief. Je moet je voor 1 
september aanmelden als je wilt deelnemen. 
De antwoordenvelop ligt bij de scriba. 
Bent u geïnteresseerd, laat het dan even weten bij scriba Anneke 
van Strien...  
 
CONCEPT BELEIDSPLAN 
Op korte termijn zullen er exemplaren van het concept beleidsplan 
achter in de kerk op het tafeltje liggen. 
U kunt ook per mail aangeven dat u het wil ontvangen, dan sturen 
wij het u toe. 
Graag ontvangen wij uw op- en/of aanmerkingen voor 20 augustus. 
 

Namens de kerkenraad, Anneke van Strien. 
annekevanstrien@hotmail.com.   

 
KINDERNEVENDIENST GAAT SCHAT ZOEKEN 
Op zaterdag 19 september gaan we weer een gezellige middag (en 
een stukje van de avond) beleven. 
 
Graag nodigen we jouw en een vriend(in) uit om naar deze dag te 
komen. Ook de kinderen van de kindernevendienst groepen uit onze 
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omgeving zijn uitgenodigd. Leuk om elkaar (weer) eens te 
ontmoeten met sport en spel. 
 
Wat gaan we doen? 
We gaan op zoek naar een schat vanaf 15.00 uur in “De Blokhut” in 
Wouw. Als je een wit T’-shirt mee neemt kunnen we deze mooi 
versieren met o.a. je naam. De rest van de middag gaan we op zoek 
naar “De schat” d.m.v. spelletjes en samenwerken. Rond het 
avondeten schuiven we gezellig aan om wat te eten. We zouden het 
daarvoor fijn vinden om te horen als je een allergie hebt. 
Na het eten hebben we een mooie afsluiting in petto. 
De avond is om 20.00 uur afgelopen en we gaan ons best ervoor 
doen om met elkaar mee te kunnen rijden naar de locatie. 
 
Heb je zin gekregen om mee te gaan? 
 
Geef dit dan door aan: Fanny van Strientel: 

06-25507756 
funniestfanny@hotmail.com  
  
 Natalie Nuyens     
06-52592646 
natalienuyens@live.nl  
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