Vakantie Bijbel Week
Maak jij (samen met één van je
ouders of broer/zus) de grootste
zeepbel? Laat het ons zien!
Kom naar de opening & win 

Witte Tent Groene Scheg
18 – 24 augustus 2018

 Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico.
 Foto’s en filmpjes van onze activiteiten kunnen gebruikt worden voor
publicaties op bijv. Social Media. Mocht u bezwaar hebben dat een
foto van u of uw kind gebruikt wordt, meld dit dan bij het team.
Dit jaar bestaat het team uit jongeren en gezinnen en we zijn weer de
hele week aanwezig! Wij hopen jullie, jong en oud, zoveel mogelijk te
ontmoeten. Dus kom gerust tijdens en tussen de activiteiten door even
een praatje maken, de stoelen staan voor jullie klaar: gezellig!
Graag tot ziens in en rondom de Witte Tent!
Rens van Beek | Judith Bruin | Miriam Brunt | Gerben & Martine v.d. Hazel
| Anne-Ruth Kiks | Frank & Hetty Lichtendonk | Gerrit-Jan & Jenneke
Lubbertsen | Bert v. Oostende | Anne van Riessen | Jaap Stoffer
| Heidi Torsius | Judith Veefkind | Dienke Voortman

Locatie: Park De Groene Scheg | Georganiseerd door de
Christelijke Gereformeerde Kerk & de Hervormde Gemeente Putten
wittetent@hervormdputten.nl

Zoek het uit!

Voor jullie ligt het programma van de Witte Tent,
als je goed kijkt, zie je dat het er anders uit ziet dan
voorgaande jaren. De extra activiteiten, zoals spellen
en speurtochten, vinden nu binnen de clubtijden plaats!

Zaterdag 18/8
16.00u-17.00u Spectaculaire opening!
Voor het héle gezin, een mooi moment om
kennis te maken met het team van dit jaar!
Daarnaast is er vooral ruimte voor
ontmoeting en zijn er leuke (en lekkere)
dingen georganiseerd voor jong en oud.
Ook is er een spetterende wedstrijd, wie wint?

Dinsdag 21/8
10.00u-12.00u Kidsclub (groep 1-4)
Hemelvaart, weet je nog..?
13.30u-15.30u Kids+club (groep 5-8)
Test je talent in de tent.
18.45u-19.00u Poppenkast
Kom je ook weer kijken?
19.30-21.00u Bingo-tijd! Deelname à € 1,-Kinderen <8 met begeleiding
19.30-21.00u Tienerclub
Met o.a. een uitdagend bosspel
21.00u-21.30u Avondsluiting
Samen de dag afsluiten en na afloop een
lekker hapje & drankje.

Donderdag 23/8
10.00u-12.00u Kidsclub (groep 1-4)
Wauw, Jezus doet wonderen!
13.30u-15.30u Kids+club (groep 5-8)
Wonderlijke proefjes
18.45u-19.00u Poppenkast
Zou het vanavond weer zo spannend zijn?
19.30-21.00u Tienerclub
Laat je verrassen 
19.30-21:00u Mannen&Vrouwenavond (15+)
Quality time! Meer info volgt.
21.00u- 21.30u Avondsluiting
Samen de dag afsluiten en na afloop een
lekker hapje & drankje.

Zondag 19/8
19.00u-20.00u Zangdienst
Een mooie dienst voor alle leeftijden rondom
het thema ‘Zoek het uit!’, samen zingen, een
interactieve meditatie en een blokje voor de
kinderen.

Mail naar: wittetent@hervormdputten.nl
voor aanmelden als begeleider voor SPEL(+)!
en/of pannenkoeken bakken &
het opgeven van je eigen volleybalteam!

Na de dienst is er koffie/thee & limonade.

Maandag 20/8
10.00u-12.00u Kidsclub (groep 1-4)
Ben jij erbij? Vandaag gaan we van start!
13.30u-15.30u Kids+club (groep 5-8)
Vaart jouw bootje de langste route?
18.45u-19.00u Poppenkast
Wie spelen dit jaar de hoofdrol? Zoek het uit!
19.30-21.00u Tienerclub
Samen ontmoeten & chillen
Tussen 19.30-21.00u koffiemomentje
Van harte welkom voor een bakkie!
21.00u-21.30u Avondsluiting
Samen de dag afsluiten en na afloop een
lekker hapje & drankje.

Woensdag 22/8
10.00u-13.00u SPEL! (groep 1-4)
Op zoektocht rondom de tent + pannenkoek!
10.00u-13.00u SPEL+! (groep 5-8)
Neem je fiets mee!
We sluiten de ochtend met beide clubs af
met heerlijke pannenkoeken.
18.45u-19.00u Poppenkast
Lusten de poppen ook pannenkoeken?
19.30-21.00u Volleybaltoernooi
Geef je op als team (voor 15:00u)
21.00u- 21.30u Avondsluiting
Samen de dag afsluiten en na afloop een
lekker hapje & drankje.

Vrijdag 24/8
10.00u-12.00u Voorstelling (groep 1-4)
Door Matthijs Vlaardingenbroek, christelijke
verhalenverteller, buikspreker en goochelaar.
13.30u-15.30u Sport & Spy (groep 5-8)
Doe sportieve kleren aan voor deze toffe
afsluiting van VBW 2018!
18.45u-19.00u Poppenkast
We zwaaien de poppen uit, dag dag!!
19.30 - … Tienerclub Night Out
Een grote logeerpartij!
! 20.00u-21.30u Afscheidsavondsluiting
Wij waarderen het erg als u hier bij bent!
Let op: we beginnen al om 20.00u.

