
Kom je ook?

vbw tentdagen 11 tm 16 juli 2017

vrijdag 14 juli

10:00-12:00 
kinderfeest 
w

ie? kinderen 
vanaf 4 t/m

 12 jaar

18:00-21:00
slotavond m

et bbq
w

ie? jong en oud!!

21:30-23:45
teen-event late night
w

ie? vanaf 14 jaar

dinsdag 11 juli

10:00-12:00 
kinderfeest 
w

ie? kinderen 
vanaf 4 t/m

 12 jaar

19:00-21:00
bazaar m

et veel 
lekkers en spelletjes
w

ie? jong en oud!!

w
oensdag 12 juli

10:00-15:00 
kinderfeest m

et eten 
en spel
w

ie? kinderen 
vanaf 4 t/m

 12 jaar

donderdag 13 juli

10:00-14:00 
kinderfeest m

et eten 
en theaterm

iddag 
w

ie? kinderen 
vanaf 4 t/m

 12 jaar

19:00-21:30
teen-event
w

ie? vanaf 12 jaar

Volg ons ook via socialm
edia!

www.hervorm
dvinkeveen.nl

www.facebook.com
/vbwvinkeveen

www.twitter.com
/vbwvinkeveen.com

instagram
 @

vbwtentvinkeveen
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(T)op survival

zondag 16 juli

9:30-11:00
welkom

stdienst in de 
kerk op de herenweg 
201
w

ie? jong en oud!!



Vakantie! Een grote witte tent op Pijlstaartlaan 1 in Vinkeeen! Vol 
met allemaal kinderen. De toegang is gratis. Er is elke dag kinderfeest 
en in de avond zijn er activiteiten voor jong en oud. Het kinderfeest 
bestaat uit leuke dingen zoals zingen, een kennismaking met verhalen 
uit de Bijbel, poppenkast, knutselen, samen eten, een spelletjesmiddag 
en een theatermiddag.

Natuurlijk mogen de ouders ook even een kijkje nemen in de tent.       
Vrijdagavond is er een feestelijke slotavond; we gaan met elkaar eten 
en de kinderen laten zien wat ze in de week gedaan hebben. Op 
zondagochtend is het hele gezin ook welkom in de Hervormde kerk 
aan de Herenweg 201. 

Heb jij er ook al zin in? Op de bladzijde hiernaast staat een kleurplaat.  
Als je deze netjes inkleurt of leuk versiert en inlevert tijdens de tent-   
dagen, ontvang je een leuke attentie! Via www.hervormdvinkeveen.nl 
zijn meer kleurplaten te downloaden.

Wij hopen dat je komt! Neem ook gezellig je vriendje of vriendinnetje 
mee.

Tot dan!?  Het VBW tentdagen team                                    
vbw@hervormdvinkeveen.nl

Gegevens van uw kind(eren):

Naam:

Geb. datum:

Groep waar u kind(eren) het afgelopen jaar zat(en):

Adres

Postcode:

Telefoonnummer:
* zou u deze gegevens kunnen invullen en aan uw kind willen meegeven, op de eerste dag dat uw kind naar de tent komt? 
wij gaan zorgvuldig met de gegevens om en geven ze niet aan derden.


