
We hebben weer een leuk, afwisselend
tienerprogramma! Jij doet toch ook mee?!

Maandag is er een puzzeltocht.
Weet jij het eindpunt te vinden?

De rest van de week gaan we werken
aan een vlot, waarmee we vrijdag
een vlottenrace/survival gaan doen.een vlottenrace/survival gaan doen.

Zat jij afgelopen
schooljaar in
groep 7 of 8?

Dan is dit echt
wat voor jou!

Neem je
vrienden mee!vrienden mee!

Kijk op de website voor alle informatie:
www.vbw-nieuwlekkerland.nl

Volg ons op Facebook en Instagram:
      facebook.com/VBWNieuwLekkerland
       instagram.com/vbw_nieuwlekkerland

Bellen kan ook: Jeannette den Ouden, 06-53215148
of mailen: info@vbw-nieuwlekkerland.nlof mailen: info@vbw-nieuwlekkerland.nl



Zaterdag 13 augustus Zaterdag 13 augustus

Maandag 15 augustus Dinsdag 16 augustusMaandag 15 augustus

Woensdag 17 augustus Woensdag 17 augustus Donderdag 18 augustus

Vrijdag 19 augustus

Zondag 21 augustus

9.15 - 11.45 uur:

Thema VBW:
Dit kind is Koning

19.00 uur:

Volleybal toernooi
in de speeltuin
in Kinderdijk

14.00 - 15.30 uur:

Thema VBW
voor

andersbegaafden

19.00 uur:

Opening VBW op
het schoolplein.

en
prijsuitreiking
wedstrijd

19.45 uur:

Sing-in 

9.15 - 11.45 uur:

Thema VBW:
Zoeken en vragen

stellen

10.00 - 11.45 uur:

Spelmorgen op
het sportveld.
Inschrijven vanaf
9.45 uur.

9.15 - 11.45 uur:

Thema VBW:
Eerst vergeving

9.15 - 11.45 uur:

Thema VBW:
Jij telt mee

19.30 uur:

Wandeling
voor vrouwen

10.00 uur: 
Dienst Rehobothkerk

Thema: Jezus leeft

Het volleybaltoernooi is voor iedereen van 12 jaar en ouder.
Voor meer informatie over het volleybaltoernooi en opgave:
activiteitenraad@hervormdegemeentekinderdijk-middelweg.nl.

12.30 uur:

Afsluiting VBW
met ouders:
pannenkoeken

eten!

11.30 - 12.30 uur:

Poppentheater

Alle ouders en
belangstellenden
van harte welkom!

Vrijdag 19 augustusVrijdag 19 augustus

Zondag 14 augustus

Hoi!

Heb je ook zo’n zin in de vakantie bijbelweek (VBW)?

Dit jaar gaat

Op de VBW: zingen, Bijbelverhaal, sketch, bidden,
knabbelen & babbelen, knutselen en spelletjes!

Op de pagina hiernaast is te zien wat er allemaal
te doen is in de laatste week van de zomervakantie.te doen is in de laatste week van de zomervakantie.

We kijken er naar uit jullie te ontmoeten!
 

Leeftijd:

Ik zat in groep:


