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VRIJWILLIGERS 
Per  activiteit zoeken wij 

vrijwilligers. Lijkt het jou 

leuk om incidenteel mee 

te helpen met een 

activiteit? Mail naar 

ferwoudeac@gmail.com 

    

 

IDEE  

Jouw idee is van harte 

welkom. Elke jaar maken 

wij een selectie uit alle 

ideeën. Mail naar 

ferwoudeac@gmail.com  

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
    . D     

 

De activiteitencommissie organiseert 

activiteiten voor de dorpsbewoners 

van Ferwoude in alle 

leeftijdsgroepen. 

 

De activeitencommissie, bestaande 

uit Corine Meijer (namens het 

Dorpsbelang), Gerben Stellingwerf, 

Hendina van Kalsbeek en Lian van der 

Valk, communiceert  twee keer per 

jaar middels een activiteitenoverzicht. 

Daarnaast komt voorafgaande aan de 

activiteit een uitnodiging op de 

Ferwoude app, Facebook en/of 

website www.ferwoude.eu. 

Afgelopen jaar heeft Wietske Buma na 

vele actieve jaren afscheid genomen 

van de activiteitencommissie, hiervoor 

is Hendina van Kalsbeek in de plaats 

gekomen.  Ook heeft Edzer Hiemstra te 

kennen gegeven na vele jaren te willen 

stoppen.   

 

Omdat het moeilijk is vrijwilligers te 

werven, hebben wij als 

activiteitencommissie besloten per 

activiteit vrijwilligers te vragen.  

OVERZICHT 

ACTIVITEITEN 

2022 

Ferwoude in beweging! 

Kijk op de volgende 

pagina  voor ons 

programma! 
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Ondanks corona is het ons het afgelopen 

jaar toch gelukt om  spetterende 

activiteiten te kunnen organiseren. 

 

April: Paaseieren zoeken 

Juni: Warming up!  

Voetbalvaardigheidsspelen 

Juni: Dorpsfeest – zeepkistenrace 

Oktober: Pub crawl 

November: Aankondiging St. Maarten 

November: Creatieve avond 

December: Sinterklaasintocht voor de 

jongste kinderen en cadeauspel voor de 

oudere kinderen 

 

Noteer alvast onderstaande data in de agenda!  
Verdere informatie volgt later. 

 

  

  

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

DATUM    ACTIVITEIT   DOELGROEP 

Vrijdag 1 april    Peuter dans met mij  tm 4 jaar 

Maandag 18 april  Paasactiviteit   iedereen 

Woensdag 18 mei   Clinic Fierljeppen   vanaf 8 jaar 

N.t.b. Vrijdag in juni  Volleybal / boerengolf vanaf 12 jaar 

Vrijdag 25/ za. 26 juni   Dorpsfeest    

Zaterdag 21 Augustus Waterspelen    0 t/m 14 jaar 

 

Wegens groot succes krijgt “peuter dan met mij”  

vervolg op 8 en/ of 22 april. 


