
PROGRAMMA
ZATERDAG 11 MAART
19:30 uur VOETBALTOERNOOI (AANMELDEN VERPLICHT!)
De Jeugdvereniging organiseert een voetbaltoernooi in ‘De Waard’.
Het inschrijfgeld is € 25,-- per team van minimaal 5 personen.
Aanmelden kan via https://forms.office.com/e/Jz3ATgxiFT

VRIJDAG 17 MAART
18:00 uur START 24-UURS PUZZELMARATHON (AANMELDEN VERPLICHT!)
Start van de 24-uurs actie. Er liggen heel veel verschillende soorten legpuzzels
gereed! Komt u / jij ook gezellig een uurtje of meer puzzelen? Zoek sponsors die voor
een vast bedrag of per uur sponsoren en laat even weten wanneer u / jij komt puzzelen.

18:30 uur PANNENKOEKENMAALTIJD (AANMELDEN VERPLICHT!)
De mannenvereniging verzorgt een heerlijk pannenkoekenmaaltijd. Kom lekker
smullen en eet gezellig mee. We sluiten uiteraard af met een heerlijk toetje!
€ 5,-- voor kinderen tot en met 12 jaar. € 10,-- voor 13 jaar en ouder.

19:00 - 21:00 uur STROOPWAFEL VERKOPING
Shalom 1 verkoopt heerlijke stroopwafels langs de deur en ook in ‘De Schakel’.

20:00 uur VEILING
De jeugdvereniging veilt bijzondere voorwerpen. Dit kan en mag u / jij beslist niet missen!

20:30 uur SAMEN ZINGEN
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer! Kom jij / komt u ook?

21:30 uur SPELAVOND
Shalom 2 trekt echt alles uit de kast!
Zoals Mario Kart / Schiettent / Sumo worstelen / Bingo met mooie prijzen /
Mens erger je niet / Schaken / enz.
Dit wordt een fantastische avond voor jong en oud!

00:00 uur AFTER PARTY
De jeugdvereniging maakt er hierna weer een feestje van!
Met film / sport / spel en een echte puzzel-challenge!



PROGRAMMA
ZATERDAG 18 MAART
BLOEMENGROET (AANMELDEN VERPLICHT!)
Wilt u iemand een warm hart toedragen, ergens voor bedanken of “gewoon” in
het zonnetje zetten om te laten weten dat u aan hem of haar denkt!?
Het is een klein gebaar, maar het maakt zoveel verschil!
We zijn zo druk met ons eigen leven, laten we omzien naar elkaar! Tijdens deze actie
bezorgen wij, namens u een kaart en/of bloemen.

● Een kaart (zelfgeschreven die u bij ons inlevert) €    1,--
● Een leuk bosje tulpen voor €    4,--
● Een mooi bosje bloemen €  10,--

Zie het aanmeldformulier voor meer informatie. Geef een warm gevoel …

08:00 uur ONTBIJTSERVICE (AANMELDEN VERPLICHT!)
Bestel uw ontbijt of geef een heerlijk ontbijt cadeau!
De jeugdvereniging maakt dit ontbijt voor u klaar. Het wordt thuis bezorgd van
8.00 uur tot 9.00 uur. Zie de aanmeldstrook voor meer informatie.

08:30 - 09:30 uur ONTBIJTBUFFET (AANMELDEN VERPLICHT!)
Liever geen kruimels in bed??? Kom dan naar het ontbijtbuffet!!!
Er staat een royaal ontbijt voor u klaar in ‘De Schakel’.

09:30 - 10:30 uur BOOTCAMP
Ben jij 16 jaar of ouder en wil jij de dag lekker fit beginnen? Sport dan dit uurtje met
ons (de jonge lidmatenkring) mee. Zorg dat je op tijd bent, want we beginnen stipt op
tijd! Kosten € 5,--  per persoon (incl. consumptie).

10:00 uur POLDERWANDELING
Wandel mee met ‘De Klassieker’ van Bergambacht. Ontmoet gemeenteleden tijdens
een rondje Moeraswederik. € 5,-- per persoon (incl. consumptie).

10:00 - 12:00 uur SPELLENCIRCUIT (tot 10 jaar)
De zondagsschool heeft samen met club Mosterdzaadje 1 een uitgebreid
spellencircuit opgezet. Zorg dat je dit geweldige spelletjesfestijn niet mist.
Voor de kosten hoef je het niet te laten, die zijn slechts € 1,-- per persoon.
VERGEET JE KLEURPLAAT NIET MEE TE NEMEN EN IN TE LEVEREN!

10:00 - 12:00 uur OPHALEN BROOD EN KOEK BESTELLINGEN
Heeft u al brood en koek besteld bij Mosterdzaadje 2? Dit kan tot 11 maart!
Ophalen kan tijdens deze actiedag tussen 10:00 en 12:00 uur.

10:30 - 14:30 uur SPANNING EN SPEKTAKEL
Durf jij mee de lucht in? Of blijf je liever met beide benen op de grond?
Er is genoeg te beleven in en rond ‘De Schakel’.
Deze activiteiten van Shalom 2 wil je echt niet missen!

12:30 - 13:30 uur ALL YOU CAN (FR)EAT
Eet u en jij gezellig mee? Voor € 5,-- per persoon kunt u / jij onbeperkt friet eten
inclusief een snack en een drankje.

14:00 uur KINDERBINGO met leuke prijsjes!

15:00 uur HIGH TEA (AANMELDEN VERPLICHT!)
Bent u 60 jaar of ouder? Dan nodigen we u van harte uit voor deze heerlijke High Tea
en voor de liefhebbers is er natuurlijk ook koffie!

16:00 SENIORENBINGO met mooie prijzen!

18:00 uur AFSLUITING 24-UURS ACTIE
De laatste puzzelstukjes worden gelegd
en de voorlopige opbrengst wordt bekend gemaakt.


