AANMELDEN

VBW juli 2022

Gegevens van uw kind(eren):
Naam: ............................................................................................................
Geboortedatum: ...........................................................................................
Groep waarin uw kind het afgelopen jaar zat: ............................................

‘ALLES ANDERSOM’
12 - 15 JULI 2022
IN DE BLAUWE TENT IN HET SPEELWOUD

Adres: ............................................................................................................
Postcode: ......................................................................................................
Telefoon: .......................................................................................................
Email: ............................................................................................................
Tijdens de activiteiten maken we foto’s die mogelijk in de krant, op
hervormdwilnis.nl en op de facebookpagina ‘VBW Wilnis’ geplaatst
worden.
Er mogen foto’s van mijn kinderen worden gemaakt en deze mogen
gepubliceerd worden:
Ja			
Nee
Handtekening:

Het is in verband met eventuele calamiteiten belangrijk om te weten
welke kinderen in de tent aanwezig zijn. Wij vragen daarom de gegevens
van uw kind(eren) aan ons door te geven vóór of op de eerste dag dat
uw kind naar de tent komt. Dat kan door het sturen van een email of
door het invullen van bovenstaand formulier. Wij gaan zorgvuldig met
de gegevens om en geven deze niet aan derden. We houden ons aan
de regelgeving van de AVG. Een document hiervoor is beschikbaar ter
inzage of sturen we op uw verzoek toe.

CONTACT
Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar vbwwilnis@gmail.com.
Tijdens de VBW-week zijn wij bereikbaar op: 06-83 57 72 87.

VOOR KINDEREN EN TIENERS

DINSDAG
10:00-12:00
Kinderochtend
14:00-16:00
Spelmiddag – vanaf 5 jaar t/m groep 4
		 – er is een zeephelling dus doe oude kleren aan en neem
		
een handdoek mee
19:30-22:00
Teenevent

WOENSDAG
10:00-12:00
Kinderochtend
16:00		
Kindertheater: ‘De laboratoriumavonturen van Professor
		Cool’ – aansluitend samen pannenkoeken eten met de 		
		
ouders – wees welkom!
19:30-22:00
Teenevent

KOM NAAR HET VBW-FEEST!
We zijn heel blij dat we je dit jaar weer kunnen uitnodigen voor de
VakantieBijbelWeek (VBW) in de grote tent in het Speelwoud!
•
•
•
•
•

We starten op dinsdag 12 juli en de laatste dag is op vrijdag 15 juli.
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom. Jongere kinderen zijn welkom
als er een volwassen begeleider meekomt.
Het programma start elke dag om 10.00 uur. Je bent vanaf 09.30 uur
welkom.
Er rijdt dit jaar geen trekker door het dorp om je op te halen.
Je vindt de tent in het Speelwoud (naast de brandweerkazerne).

DONDERDAG

Het VBW-thema dit jaar is ‘Alles Andersom’.
In het Bijbelverhaal dat elke dag verteld wordt, horen we dat Jezus
dingen anders doet dan wij verwachten. En daar kunnen wij veel van
leren. We gaan lekker zingen met elkaar, er is elke dag een poppenkast
en we gaan heerlijk knutselen. Ook is er een theatermiddag en zijn er
spelmiddagen. Dat wil je toch zeker niet missen?!

10:00-12:00
14:00-16:00
19:30-22:00

SPORT- EN SPELOCHTENDEN

Kinderochtend
Open tent – koffie/thee/ontmoeting voor volwassenen
Teenevent

VRIJDAG

Kinderen van groep 7 en 8 kunnen op dinsdag en donderdag kiezen
tussen een sport- en spelochtend of een knutsel. Trek sportieve kleding
aan als je mee wilt doen!

10:00-12:00
14:00-16:00
18:00-01:00
		

TIENERPROGRAMMA

Kinderochtend
Vossenjacht – groep 5 t/m 8 – kom lekker verkleed
Teenevent en BBQ – Kosten € 5,00 - tieners hebben de 		
mogelijkheid om in de tent te blijven slapen tot zaterdag

ZONDAG
10:00-11:30

Afsluiting VBW in de kerk bij de stoplichten

Voor tieners (afgelopen jaar brugklas en ouder, tot ±17 jaar) is er elke
avond een speciaal programma. We starten om 19:30 uur in de tent.
Kom gezellig langs en doe mee! Volg voor meer informatie ook het
instagramaccount: vbwteeneventwilnis.

f

facebook.com/vbwwilnis

