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Herinnering van een belevenis

Door Ineke Oudshoorn

Maandagmiddag heeft een grote groep mannen de tent weer voor ons opgebouwd. Alle
tafels, banken, podium en natuurlijk de poppenkast staat er weer in. Nadat iedereen zich in

Interview
Joëlle Smit

Door Karin Kroon

in de VBW tent.

had laten schrijven gingen we de tent in om te zingen en te bidden. Dit jaar is het thema voor Wat vond je het

Maar op woensdag

stenen, keien of zelfs rotsen in voor komen. Al snel

zijn alle kinderen
uitgenodigd om
ook ‘s middags te
blijven. Eerst eten
we met elkaar
pannekoeken en
daarna wordt er
een spelmiddag
georganiseerd.

de week steengoed keigaaf. Elke dag krijgen we een verhaal te horen uit de Bijbel waarin leukste vandaag op
de VBW?

gingen we kijken naar de poppenkast. Dit jaar kijken
we naar Jesse en Yara die samen veel avonturen gaan

De poppenkast en

beleven. Nu hadden ze uiteindelijk een hele mooie
herinnering van hun belevenis. Ze hadden een foto

het knutselen

met de meester en het hertje gemaakt. Na de

Wat heb je

groepjes indeling kwam Ab het verhaal vertellen. Ook

gemaakt?

hierin ging het over herinneren. Steengoede
herinneringen zelfs!! Dat God helpt en goed is voor de

Een steen- sleutelhanger

Israëlieten maar ook nu voor ons. Na het verhaal was
het tijd voor het knutselwerkje, een sleutelhanger in
de vorm van een steen. Heel grappig: hij heeft oogjes

Weet je ook waarom je een steensleutelhanger hebt gemaakt?

en een mond. Iedereen maakte hem net weer anders.
Zo hebben wij allemaal ook een super leuke

Ja, want het thema van de week is steengoed

herinnering aan de eerst tentdag van dit jaar!!

en keigaaf.

Traditioneel en oergezellig!

Heeft dit werkje ook iets te maken met het
verhaal van vandaag?

Wat een schitterend weer hadden we, in vergelijking met vorig jaar! Al veel mensen waren vroeg

toen kwamen er koeien en ging tante Ria

begonnen om er een schitterende avond van te maken. Alles werd op tijd gereed gemaakt en om

Kssst, kssst roepen.

Door Gerjanne Versloot

Ja, want mijn vader had een steen in de rivier
gevonden en toen gingen we picknicken en

18:50 kwamen de eerste mensen het plein al op. Buiten waren verschillende activiteiten te
vinden, zoals sjoelen (Traditioneel en oergezellig!), het boodschappen pakket (waar Joanne van
Selm achter zat, en wat haar moeder zelf gewonnen heeft!), en het nieuwe hot item van deze
avond was toch echt wel Silvia Oussoren die in een schavot stond om bekogelt te worden door
waterbalonnen. Erg dapper dat ze dit aan durfde!
Natuurlijk was er ook veel lekkers te eten, zoals de
poffertjes, patat en broodjes beenham. In de theetuin
werd gezellig bijgeklets en werd en zo nu en dan een
zwaai aan het rad van avontuur gegeven waarbij weer
veel mensen in de prijzen vielen. Ook in de tent was het
erg gezellig en werd er weer heerlijk enveloppen
getrokken, geraden wat de geboortedatum van het
konijn was (29 februari toch??), lolly getrokken, aan het
snoeprad gedraaid, kaarten of boeken gekocht, of vissen
gevangen (lagen die nu droog?). Zo zijn we weer heerlijk
een avond bij elkaar geweest, hebben we gelachen,
plezier gemaakt en geld opgehaald voor de VBW.
Iedereen bedankt voor zijn medewerking deze avond!

Foto van de dag

