I NTERGENERATIEVE

V E R B I N D I N G S D A G - 25 M E I

Voor iedereen die zich verbonden voelt met ons als gemeente (Vorming en Toerusting), jong &
oud!
Ook dit jaar organiseert Vorming en Toerusting de jaarlijkse intergeneratieve dag. Vorig jaar was
deze zeer succesvol op Schiermonnikoog. Daarom gaan we dit jaar naar …. SCHIERMONNIKOOG.
Met wat meer zicht naar het oosten van het eiland.

P ROGRAMMA


We gaan met eigen auto’s naar Lauwersoog. Daarom:
8.00 uur : verzamelen bij de Hege Stins
8.10 uur : vertrek naar Lauwersoog
9.00 uur : parkeren en naar de boot
9.30 uur : Afvaart naar Schiermonnikoog.
We nemen zelf koffie en koek mee en delen dat op de boot.
Op Schiermonnikoog staan de fietsen op ons te wachten en gaan we het eiland v
erkennen. Onderweg gaan we ‘iets’ doen… dat plan wordt op de boot onthuld.



Dan de lunch; iedereen neemt daar iets voor mee… en ook dat delen we met z`n allen.
Vorig jaar was dit een geweldig succes. Dus, daar rekenen we ook nu op. Vergeet niet je
rugzak mee te nemen. Wij zorgen voor een aantal fietstassen.



Na de lunch vervolgen we onze ontdekkingstocht. We pakken de boot terug om 16.30,
dus dan zijn we rond 18.00 uur (of iets later) weer in Stiens.

Nb. Zorg voor passende kleding en schoeisel en houd ook de weerberichten in de gaten!

K OSTEN
Dit jaar hebben we de eigen bijdrage bepaald op € 15 voor een volwassene en € 7,00 voor een
kind, te voldoen op de dag zelf (graag gepast meenemen). Deze bijdrage is nodig om de boot en
de fietsenhuur te betalen.
(kerk voor deze activiteit meer dan de helft aan middelen bij! Een heel mooi gebaar om deze dag zo met elkaar mogelijk te maken.)

Overigens: de autokosten en evt. parkeren zijn voor eigen rekening.
Om de mogelijkheid mee te gaan te vergroten, kunnen we het een en ander regelen met
elektrische fietsen. Geeft u bij opgave aan waar uw mogelijkheden en wens naar uitgaan.

A ANMEMLDING
We moeten 1 week vooraf het aantal mensen weten, dus uiterlijk 18 mei opgeven. Geef bij de
aanmelding even door indien er andere zaken nodig zijn (bv. elektrische fiets, kinderzitjes).
Opgeven kan bij Tine de Vries.
T: 06 - 53705559
M: tinedevries@gmail.com

