
  

Startweekend
Braderie 

zaterdag 2 sept. 2017   10.00-16.00 uur

Startzondag 
voor alle vrijwilligers en leden/belangstellenden

van Centrum West.

zondag 3 sept. 2017   10.00-15.30 uur

Thema:

Laat zien wat je kunt!



Het startweekend wordt een bruisende start voor het
nieuwe seizoen van Centrum-West.

Zaterdag 2 september is de Braderie. 

De Rommelmarkt zal het grootste gedeelte van het plein in beslag nemen. Huishoudelijke
artikelen,  tuinmaterialen,  kinderspeelgoed,  kleding,  lampen,  servies,  kampeerspullen,
prullaria (altijd een zeer gewilde hoek), gereedschappen en niet te vergeten de ‘kunst’ die
vorig jaar niet verkocht is.

Het Rad van Avontuur zal onder leiding van Wim Poot en Lenie de Boer weer vele rondjes
draaien met mooie prijzen.  

Op een gezellig terras kunt u terecht voor koffie, thee, limonade met koek, maar ook voor
een tosti,  broodje, soep, enzovoort. Kortom: u hoeft voor honger en dorst niet eerst naar
huis, want alles en veel meer is er om gezellig samen te zijn. 

Ook zal de Kliederkerk weer van de partij zijn. Nu na een jaar draaien is het niet meer een
voorzichtige  start,  maar  een  presentatie  van  wat  er  het  afgelopen  jaar  gerealiseerd  is.
Iedereen kan ervaren wat er zoal tijdens de kliederkerk gedaan wordt. Alle kinderen en hun
ouders zijn welkom!

Mocht u nog rommelmarktmaterialen of prijzen hebben, of wilt u nog een taart bakken voor
de koffiehoek: alles is welkom. Kunt u komen helpen: graag!  

Zondag 3 september is de Startzondag.

In plaats van de vrijwilligersdag willen we alle  vrijwilligers hierbij uitnodigen om naar de
startzondag te komen. U krijgt geen speciale uitnodiging omdat we dan toch misschien nog
iemand  vergeten.  Wij  hopen  u  allen  en  alle  andere  gebruikelijke  bezoekers  te  mogen
ontmoeten. 

Om 10.00 uur beginnen we met een kerkdienst ‘anders dan anders’: de kerkzaal wordt op
een  speelse  manier  ingericht  en  de  dienst  wordt  interactief.  Dat  belooft  een  bijzondere
beleving te worden. Koffie drinken en alle tijd om de door iedereen ingerichte hobbytafels te
bekijken, dus bijzondere ontmoetingen. Én een heerlijke  broodmaaltijd en ontzettend leuk
middagprogramma. Alles rond het thema: ‘Laat zien wat je kunt’!

Startweekend
Op 2 en 3 september rond en in de Rehobothkerk: een weekend om geen moment van te
missen! Allemaal komen dus! Want het is een PRACHTPROGRAM!


