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40 jaar de Driester!
Een feest vier je samen en daarom nodigen wij u graag uit op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 

a.s. om met elkaar het 40-jarig bestaan van Gemeenschapscentrum de Driester te vieren. De 

jubileumcommissie is erin geslaagd een feestelijk en gevarieerd programma samen te stellen, 

waarvoor hartelijk dank!

Veertig jaar geleden, op 19 november 1976, werd de Driester officieel geopend. Het was de 

eerste MFA (Multi Functionele Accommodatie) van Nederland met dorpshuis, school en sportzaal 

onder één dak. Een bijzonder moment. In een artikel in de Openingskrant schreef de toenmalige 

voorzitter, de heer Klaas Selles: “Wij staan aan een nieuw begin, nieuwe mogelijkheden dienen 

zich aan. We zullen er met z’n allen achter moeten blijven staan. Ons blijven inzetten. Als dit 

gebeurt, en daar twijfelen we geen moment aan, dan zullen we met elkaar veel plezier aan ons 

prachtige centrum beleven”. Nu, veertig jaar later, denk ik dat we mogen zeggen dat de wens 

van destijds uitgekomen is. Nog altijd is de inzet van de mensen van Kamperzeedijk, Pieper en 

Mandjeswaard groot en nog altijd beleven we veel plezier aan de Driester. Na veertig jaar is, 

dankzij enkele grote verbouwingen/uitbreidingen, de Driester een modern dorpshuis en geen 

gedateerd gebouw. Ze vormt, samen met school, nog altijd het kloppend hart van Kamperzeedijk 

en dat is zeker een feestje waard!

Op vrijdagavond is de aftrap met Zeediek’s Got Talent. Op zaterdagmorgen hopen we de dag 

te beginnen met een officieel tintje tijdens een gezamenlijk ontbijt. Naast u als inwoners en 

oud-inwoners zullen ook de burgemeester en andere genodigden aanschuiven. Een mooie start 

van een feestelijke dag vol activiteiten voor jong en oud.

We verwelkomen u graag!!

Yvonne Selles

Voorzitter de Driester

1976 Harm Mulder
maart 1976  Burgemeester Bossenbroek met 

Martin Esselink (8)en  Marco van der Sluis (5)

Vrijdag 27 Januari 2017
19.30 uur

Hé jij daar!
Vind jij het leuk om te zingen, een instrument te bespelen, een gedicht voor te lezen, te 

dansen, te turnen of heb jij een ander talent? Geef je dan op voor Zeediek’s Got Talent!

Tijdens deze spectaculaire avond ter ere van het 40-jarig jubileum van de Driester heb 

jij de kans om je talenten voor publiek te presenteren.Je mag een act alleen laten zien, 

maar ook met zijn tweeën of met een groep(je).
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Heel Zeediek 

Bak je mooiste en lekkerste taart. Heb je een 
uniek recept, kan je heel mooi decoreren en super 
lekkere taarten maken? Doe dan mee met deze 

taartwedstrijd.

Lever deze in op zaterdag 28 januari tussen half 
2 en half 3 in de Driester. Zorg dat je naam op het 
eventuele bakblik o.i.d. staat, zodat je het juiste 
bakblik weer terug krijgt. Een officiële jury gaat 

alle taarten bekijken, proeven en jureren.
Om half 5 is er de prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking 

mag u de taart weer meenemen naar huis.

De Driester is jarig 
en trakteert!

De Driester is jarig en trakteert alle (oud-)Kamperzeediekers op een heerlijk 

ontbijtje. Wij nodigen u en jullie van harte uit om plaats te nemen aan te tafels 

in de Driester op DV 28 januari 2017 om 9.00 uur ’s morgens. 

Gezellig, samen, met elkaar, lekker kletsen en genieten, kom ook en beleef 

samen een heerlijke morgen. Oud-Zeediekers, die wat verder weg wonen, 

kunnen worden opgehaald. Geef dat per mail dan even aan.

Opgave bij: kamperzeedijk18@gmail.com 

Geen email? Opgave voor het ontbijt kan ook ingeleverd worden bij Kamperzeedijk 83b

1976 Veel mensen kwamen naar het slaan 
van de 1e paal.

09.00
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De hele middag volop vermaak voor iedereen: 
v.a. 13.30 uur

*Let op: voor deze activiteiten dient u zich op te geven! Dat kan per mail: kamperzeedijk18@gmail.com U kunt zich ook opgeven per mail: kamperzeedijk18@gmail.com

  HEEL DE  ZEEDIEK BAKT!  

   DOOR DE HELE DRIESTER 

 17.30 UUR
 EIND VAN HET PROGRAMMA  

Alle (oud-)Zeediekers,
van harte welkom!

  WORKSHOPS  

  ZINGEN &BILJARTEN  

  SPELLETJESCIRCUIT  

jeugd v.a. 12 jaar:

  ESCAPEROOM!*  

In de bovenzaal zijn 2 workshops, zingen en biljarten. 

Deze wisselen elkaar elk half uur af.

Het resultaat van de zangworkshop wordt aan het eind 

van de middag gepresenteerd.

Een leuk en een afwisselend spelletjescircuit 

voor jong en oud. 

Zaterdag tussen half 2 en half 3 kan u uw baksels 

inleveren in de Driester. Om half 5 zal bekend 

worden gemaakt wie zichzelf de bakker van de 

Zeediek mag noemen! 

Heel Zeediek 

OpgavestrokenZaterdag 28 Januari
Meedoen aan een activiteit? Geef je dan doormiddel van een van 

onderstaande stroken op voor de activiteit.
Lever de strook in bij Kamperzeedijk 83b

ZEEDIEK GOT TALENT
Deelnemer(s)

Act

Tel      E-mail

Naam

Personen 

Vervoer nodig 

Adres

Tel 

ESCAPEROOM (VOOR JEUGD VANAF V.O.)

Naam

Leeftijd 

  SCHILDEREN  

november 1976

De nieuwbouw is klaar.

voor de kids:
  SCHMINKEN  
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 ONTBIJT 




