Graag nodigen wij u /jullie van harte uit om mee te gaan naar het mooie en
landelijke Giessenburg, waar we een leuk programma hebben voor jong en oud!
Het programma is als volgt:
12.00 uur Ontvangst bij de Nederlandse Hervormde kerk in Giessenburg waar
we gezamelijk de middag beginnen.
Parkeren is mogelijk bij "de Dorpskamer".
Adres: Breestraat 2 3381 BS Giessenburg.
13.00 uur

Kaas-en zuivelboerderij Kuiper
Adres: Heideweg 2 3381 KH Giessenburg
Hier krijgen we een leuke, leerzame en lekkere excursie op de
boerderij en kaasmakerij en kunnen we in de boerderij winkel een
kijkje nemen.

De rest van de middag is zelf in te vullen:
Een smakelijke tussenstop op een paar minuten rijden is:
IJsboerderij "Den Boer" adres: Muisbroekseweg 10 3381 KN Giessenburg.
Op deze boerderij houden ze zo'n 140 koeien en maken ze dagelijks
vers boerenijs. Ook is er een klein brocante winkeltje en een mini tinnen
museum op het erf.

Waar u of jij zeker even een kijkje moet nemen is:
Zes unieke panden, onder andere een oude stoomgraanmaalderij, graanschuur
en grasdrogerij waarin 25 unieke winkeltjes en horeca in gevestigd zijn. Ook
voor mannen zijn er leuke dingen om te bekijken.
Adres: Doetseweg 34 3381 KE Giessenburg

Voor gezinnen met jonge kinderen is een geweldige
natuurspeeltuin in de buurt.
Natuurspeeltuin "het Weitje"
Adres: Sluisweg 129 3371 ET Hardixveld-Giessendam
Tip; Neem schone kleding en/of zwemkleding mee.

Rond 17.45 uur wordt u verwacht voor de maaltijd in "de Hofpoort".
Kunt u niet deelnemen aan het middagprogramma, dan bent u of ben jij van
harte welkom om gezellig te komen eten.

Aanmelden voor deze startdag kan via de e-mail:
startdaghervormdheinenoord@gmail.com
U kunt ook deze pagina inleveren in de bus in de hal van de kerk,
of zich telefonisch aanmelden bij Lizette v/d Berg
telefoonnummer 0186 602618

Graag aanmelden voor 6 september!
Naam...............................................................
Telefoonnummer...........................................
Ik/wij geven ons op voor de startdag van 18 september 2021
O Ik doe mee met het middagprogramma
O (Kinderen tot 4 jaar zijn gratis)

aantal volwassenen:
aantal kinderen:

O Ik kom 's avonds eten
O Ik kom 's avonds eten

aantal volwassenen:
aantal kinderen:

Kosten middagprogramma
Maaltijd volwassenen
Kinderen 4 t/m 12 jaar

€10,00
€7,50
€5,00

Mochten er problemen zijn met vervoer laat het ons weten!

