Uitnodiging vanuit Damsterboord en Overstag:
Zondag 9 oktober is er een gezamenlijk viering waarbij we een kijkje nemen in elkaars keuken
rondom het thema delen.
Damsterboord gaat Overstag en Overstag komt aan (Damster)boord
Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Of je jong bent of oud, iedereen is welkom!
Wat is het idee?
Zondag 9 oktober wordt een viering die alle aspecten in zich heeft van SAMEN ontdekken! van
Overstag, maar dan met een invulling waar de Damsterboorders zich ook in kunnen herkennen.
Kortom, het wordt een mix van verschillende stijlen, waarbij voorop staat dat we met elkaar aan de
slag gaan en elkaar ontmoeten rondom het thema delen.
We beginnen in Kerkenheem met koffie, thee, limonade en wat lekkers. Daarna is er uitleg over het
thema en de verschillende activiteiten. Vervolgens kun je kiezen wat je wilt gaan doen.
Er is voor iedereen wel wat te beleven, zoals knutselen, estafette, collage maken, iets met taal en
kaartjes en ook jong(er) ontmoet oud(er), samen op de duo fiets.
Daarna is er de viering waarin deze aspecten terugkomen.
En we sluiten zoals altijd af met een gratis gezamenlijke lunch.
Als je iets lekkers zou kunnen meenemen van thuis voor de lunch zou dat heel fijn zijn. Dat zamelen
we in en stallen we uit op tafels. Zo hebben we dan een mooi assortiment heerlijke lunchgerechten
waar iedereen weer wat uit kan nemen. Lukt het je niet dan ben je uiteraard net zo welkom! We
delen met elkaar wat we hebben/wat er is. Soep, drinken en fruit zijn aanwezig.
Nog even alles op een rij:
- vanaf 9:45 uur: inloop met koffie, thee en limonade in Kerkenheem aan de Noorddijkerweg 12
- 10:15
uitleg en start activiteiten
- 11:15-11:45 vervolg in Stefanuskerk
- 11:45- 12:15 gezamenlijke lunch in Kerkenheem
-voor wie:
voor jong en oud, iedereen is welkom!
We willen jullie ook vragen om spullen mee te nemen waar we de komende tijd mee kunnen
knutselen. Te denken valt aan lege wc-rolletjes en keukenrollen, resten behangpapier, restjes wol,
eierdozen, glazen potjes voor waxinelichtjes enz.
We hopen je dan te zien,
het voorbereidingsteam:
Jan Wilts, Lieuwe Giethoorn, Bertha Buist, Arie-Pieter Schep, Annie van Dam

