
WereldWerkfestival  
Zaterdag 22 oktober 2022 in Dopersduin!  

— Wereld van verschil —


Na een lange periode dat festivals niet mogelijk waren (ivm beperkingen rond Corona) 
komt er nu verandering.

Doopsgezind WereldWerk nodigt uit om dit jaar weer deel te nemen aan het WereldWerk-
Festival voor jong en oud!


Het programma begint zaterdag om 10:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur met koffie/thee) en 
duurt tot 17:30 uur. Lisette Ma Neza en Erno Pickee nemen ons mee in hun wereld van 
verschil. Jong en oud maken een 'wereld van verschil'. 

Doopsgezind WereldWerk wil de verschillen op de wereld kleiner maken. Rondom dit 
thema kun je weer van alles verwachten tijdens het festival: workshops, muziek, theater, 
samen eten en bijkletsen. 


Programma:

10:00 uur	 Opening / welkom

10:30 uur 	 Workshop ronde 1

11:45 uur 	 Inleiding Erno Pickee

12:30 uur 	 Lunch

13:30 uur 	 Workshop ronde 2

14:45 uur 	 Koffie/thee

15:30 uur 	 De Quiz

16:00 uur 	 Vrij spelen met hapjes en drankjes

16:30 uur 	 Muzikaal input Lisette Ma Neza

17:20 uur 	 Afsluiting


Het is voor zowel jong als oud. Voor kinderen en jongeren is er een speciaal programma. 
Dus ouders kom met je jongeren! En jongeren: neem vooral je ouders, vrienden, opa's en 
oma's mee!


We combineren het festival dit jaar met het verzenden van comforters voor mensen in 
landen van oorlog. Tijdens het festival kun je ook werken aan een quilt of comforter.


De kosten voor het festival zijn € 15,- en met de mogelijkheid om een warme maaltijd mee 
te boeken voor slechts €13,50 (graag bij aanmelding aangeven). Vanaf woensdag 21 sep-
tember kun je je aanmelden voor het WereldWerkfestival bij: 

Wereldwerkfestival@gmail.com


mailto:Wereldwerkfestival@gmail.com


Er bestaat ook een beperkte mogelijkheid om al eerder te komen of later te vertrekken, 
hier zijn natuurlijk meer kosten aan verbonden.

We werken met vier opties:


*) de prijzen zijn de daadwerkelijke kosten die we maken (p.p., voor kinderen gelden an-
dere tarieven), maar we willen natuurlijk iedereen de kans geven om erbij te kunnen zijn 
daarvoor bieden we aan iedereen de mogelijkheid om naar eigen draagkracht bij te dra-
gen. Bij deze opties is het festival inbegrepen.

**) de prijzen aangegeven tussen haakjes zijn de daadwerkelijke kosten voor studenten 
(18-25 jaar).

Opties *) Studenten SH1**) SH1 SH2 SH3

Optie 1:  
vr v/a 17:00u tot zondag na de lunch

€ 40,00 (€ 75,00) € 129,90 € 165,90 € 188,40

Optie 2:  
vr v/a 17:00u tot zaterdag 17:30 uur

€ 25,00 (€ 50,00) € 72,75 € 94,35 € 108,75

Optie 3:  
vr v/a 20:00u tot zaterdag 20:00uur

€ 25,00 (€ 50,00) € 72,75 € 94,35 € 108,75

Optie 4:  
zat v/a 10:00u tot zondag na de lunch

€ 30,00 (€ 55,00) € 82,65 € 106,75 € 120,45


