
Wandelroute van 5,25 km €5,-  (Voor alle bedragen geldt: Per persoon en kinderen tot en met 12 jaar voor de helft. 

Tussen 7.00 uur en 19.00 uur kun je elk heel uur starten! Zo leggen we samen in totaal 63 km af, de  

afstand die Annelie wil gaan rennen voor het goede doel in Tanzania.  

Voor de liefhebbers met puzzeltocht! Wandel je mee? Na afloop ontvang je drinken met wat lekkers. 

Ga mee met de motor €10,-  

Om 13.30 uur is er een gezamenlijke motortoer-

tocht van 63 km! Met na afloop drinken met 

wat lekkers. 

Kom mountainbiken €10,-  

Om 10.00 uur start een recreatieve mountain-

biketocht van ongeveer 25 km door de Dellen!

Met na afloop drinken met wat lekkers. 

Fotoshoot (Meer informatie volgt na opgave, prijs nader te bepalen) 

Meld je aan voor een fotoshoot van jezelf of samen met geliefden!  

Geef je op voor een leuke workshop! 

Kleien  11.00 – 12.30 uur €10,-  

Deugdenyoga  11.00 – 12.30 uur €15,-  
Handmassage  13.00—14.00 uur €10,- 
Bloemschikken  14.00 – 15.30 uur €10,- 
Mandala tekenen  14.30 – 16.00 uur €10,- 

Kom naar de kerk voor 

• Activiteiten voor de kinderen waaronder spelletjes, schminken en een pannakooi! 

• De ontmoeting met elkaar onder het genot van thee/koffie met wat lekkers. 

• Het rad van Avontuur van 11.00—12.00 uur en van 15.00—16.00 uur waarbij je heel mooie prijzen 
kunt winnen. 

• De verkoophoek voor een boek, handgemaakt product, een streekproduct en natuurlijk de  
overheerlijke oliebollen van Simon. 

• Het sjoeltoernooi tussen 13.30 en 15.30 uur met mooie prijzen!  

• Sing-In van 16.30 uur – 17.30 uur 

Kom voor een gezamenlijke maaltijd 

Ontbijt   07.30 – 9.00 uur   €4,- 

Lunch   12.30 – 14.00 uur €5,- 

Barbecue  18.00 – 20.00 uur €12,- 

Hoe leuk is het om meerdere dingen te combineren en 

er een leuke dag van te maken voor het goede doel!

We hopen je te zien! 

Geef je op via deze link: https://bit.ly/2G64D7s  

Of door een mail te sturen naar annelie@weedage.nl 

https://bit.ly/2ZZeofb
mailto:annelie@weedage.nl

