
op zaterdag 17 september 2016, tijdens de Vlietdagen, 
in de Oude Kerk van Voorburg, van 10.00 tot 15.00 uur
De hele dag:

 Verkoop van tweedehands spullen, te vinden in “Tussen kust en kitsch” “Heel Holland Bakt”, “Gezond weer op”, “Music for the millions”, “De kadowinkel”, “De speeltuin” (met speelgoed en kinderboeken)
 Grasduinen bij “Alinea”, de boekenmarkt
 Een gevarieerd kinderprogramma met het pilaren-lotto, de schminkhoek, leuke spellen, “de grapjas” en het ballenbad
 “Eat and meet” voor een hapje (o.a. pannenkoeken) en een drankje, met live pianomuziek
 “Handmade”. Koop producten of laat u inspireren in uw hobby en creativiteit  
 “Kijk de kerk”. Info over goede doelen en kerkenwerk in Voorburg. Met boeken en cadeautjes van boekhandel “Pelgrim” en het NBG (Nederlands Bijbel Genootschap).
 Heerlijke ijsjes bij de ijscokar 

Op vaste tijden: 



 Het wijn- en taartenrad – om 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur draait het rad van avontuur met in elke ronde kans op een goede wijn en taart van maison Kelder 
 Orgelbespelingen om 10.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur 
 “Monnikenwerk”: in de tent of in de kerk is er elk uur een workshop:* 11.00 – 12.00 uur (binnen): “Licht en donker”, tekenen o.l.v. Loes Wiersma – Deijl. Kosten 5,00 Euro* 12.00 – 13.00 uur (tent): “Samen sterk”, bloemschikken o.l.v. Gerda van der Hoeven. Kosten 7,50 Euro.* 13.00 – 14.00 uur (tent): aardewerk beschilderen o.l.v. Elly de Waal. Kosten 5,00 Euro.* 14.00 – 15.00 uur (tent): een sfeerlampje maken van glas o.l.v. Elly de Waal. Kosten 5,00 Euro.Wilt u zeker zijn van deelname? Meld u dan aan via ria.keijzer@casema.nl, tel. nr. 06 – 50 22 82 50. 
 Muziek en mode op het plein:

10.30  uur: optreden van zangkoor “Dicentoria”, met de 60-er jaren11.00 uur: Sing along & carillon met Gerda Peters en Wim Keijzer. 12.00 – 12.30 uur: “Dicentoria” met de 70-er jaren13.00 – 14.00 uur: zangkoor “Faria” en accordeonist Jeroen Rood met zeemansliederen14.30 – 15.00 uur (slot van het Kerkfestival) prijsuitreiking en Sing-along & accordeon.
12.30, 14.00 en 15.30 uur: catwalk op het festivalplein, verzorgd door modezaken uit de Herenstraat. 

Het weten waard
Goede doelenDe opbrengst van het festival gaat naar goede doelen in binnen- en buitenland, waarover u op het kerkfestival informatie vindt.
Spullen voor de rommelmarkt welkom!



Heeft u bruikbare spullen of boeken voor de rommelmarkt van 17 september? U kunt ze inleveren bij de Oude Kerk (de Voorhof) op elke donderdag, vanaf 4 augustus, van 10.30 tot 12.00 en op woensdag 14 september van 18.30 tot 20.00 uur. Alles moet mooi, schoon en heel zijn. Kleding, meubels en technische apparatuur nemen we niet aan. Watoverblijft gaat naar een bijna-nieuw-‘winkel’ die welzijnsgericht werkt. 
Informatieve ‘Warming Up’ op 1 september.Op donderdag 1/9 van 20.00 tot 21.30 uur is er een open bijeenkomst voor allen die zich al hebben gemeld als medewerker, maar ook voor belangstellenden. Het programma wordt dan gepresenteerd met de puntjes op de i.
Voorwerk voor “Hand made” op 8 septemberOp donderdag 8 september, van 10.00 tot 16.00 uur bent u welkom in de Voorhof om een handje te helpen bij het maken van o.a. tasjes-met-opdruk en ander voorbereidend licht werk. Op die dag kunt u verder uw zelfgemaakte producten afleveren. Heeft u een hobby en wilt u hier op die dag, samen met anderen, werk van maken, meld u zich dan bij Leny Verseveldt, tel. 070 - 3870292. Wieweet lukt het om met een groepje mensen kaarten of andere dingen te maken die verkocht worden op het Festival. Suggesties welkom!
Bloemschikken op 16 septemberZij die van bloemschikken houden kunnen meehelpen op vrijdag 16 september, van 16.00 tot 18.00 uur bij het opmaken van schalen t.b.v. verkoop op 17 september. Doet u mee? Info en opgave bij Gerda van der Hoeven, tel. 070 – 3872066.   Bereikbaarheid Oude kerk.Nu de van Schagenstraat definitief is afgesloten aan de Parkwegzijde, geldt de volgende route om de kerk te bereiken: begin Herenstraat (vanaf de markt gezien) linksaf de Raadhuisstraat in, daarna rechtsaf de Vlietstraat in (langs de Hoogvliet) aan het eind linksaf, daar ziet u de Oude Kerk. Informatie: Ria Keijzer – Meeuwse, projectcoördinator, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl 


