
Net als voorgaande jaren, willen we opnieuw samen met jou een leuke week beleven. 
Het wordt een gezellige week met activiteiten zoals  

de VakantieBijbelWeek, Timmerdorp, Blend JuniorVakantieBijbelWeek, Timmerdorp, Blend Junior en de TentdienstTentdienst op zondag.

MAANDAG 2 MEI - ZONDAG 8 MEI

IK GELOOF IN AMEIDE ORGANISEERT

De Meiweek



TimmerdorpVakantie -
BijbelWeek

Blend Jr Tentdienst
YES,         na 2 jaar wachten is er weer een 
Vakantie Bijbel Week!!!! 

Wanneer?
Maandag 2 mei a.s. 10:00 - 12:00 uur
Dinsdag 3 mei a.s. 10:00 - 12:00 uur

Waar? 
In de tent op het Burgemeester 
Wesselsplein

Voor wie?
Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd

Het thema?
Zoek het uit!

Meer info?
Inge Kool 06-23052987

Extra info:
 – We gaan gezellig zingen, luisteren naar 

een Bijbelverhaal, op onderzoek uit
 – Deelname is op eigen risico
 – De toegang is gratis, maar er is een 

fooienpot aanwezig voor de onkosten
 – Kwartier voor aanvang open

YES, na 2 jaar wachten is er weer     een 
Timmerdorp!!!! 

Wanneer?
Maandag 2 mei van 13:30 tot 17:00 uurMaandag 2 mei van 13:30 tot 17:00 uur
Timmeren
Dinsdag 3 mei van 13:30 tot 17:00 uurDinsdag 3 mei van 13:30 tot 17:00 uur
Timmeren en je huisje op pimpen met leuke 
accessoires (geen verf).  
Aansluitend krijgen jullie wat te eten en 
drinken, vanaf 17:45 zijn ouders, broertjes, 
zusjes en andere belangstellende welkom 
om naar jullie creatie te komen kijken.  
Om 18:00 is de prijsuitreiking!!!

Waar?
Bij de tent op het Wesselsveld

Voor wie?
Voor alle kinderen uit groep 6 t/m 8 en 
kinderen vanaf 9 jaar van het speciaal 
onderwijs

Meer info?
Marieke Blokland 06-10337426
Liesbeth van Dijk 06-13051710

Extra info:
 – Meenemen: oude kleding, stevige 

schoenen, hamer       
 – De tent is steeds een kwartier voor 

aanvang open ,deelname op eigen 
risico.

 – Toegang gratis, er is wel een fooienpot 
aanwezig t.b.v de onkosten

Blend Junior organiseert deze Meiweek 
Hunted. Durf jij het aan en geef je je op?

Wanneer?
Vrijdag 6 mei van 19:00 - 22:00 uur

Waar? 
Vanaf de tent op het Wesselsveld

Voor wie?
Klas 1-4 van het Voortgezet Onderwijs

Meer info en opgeven?
Jaco Heikoop 06-57598163

Extra info:
 – Deelname is op eigen risico
 – Deelname kost €2,- per persoon
 – Geef je op voor 30 april bij Jaco of via 

de Blend Junior App-groep

Deze Meiweek is er weer een tentdienst in 
de tent op het Wesselsveld. Komt u/jij ook?
Tijdens deze dienst zal Arjen Niezen 
spreken en wordt de muzikale begeleiding 
verzorgd door Sing for Joy!

Wanneer?
Zondag 8 mei om 14:30 uur

Waar? 
In de tent op het Wesselsveld

Voor wie?
Iedereen is welkom, jong en oud. Dus neem 
vooral al je vrienden en familie mee!

Meer info?
Volg onze sociale media voor meer  
informatie.


