
Op dit festival willen we terugblikken op de afgelopen zomer. Wat 
heeft het project met jou gedaan? We kijken ook vooruit: hoe kun jij 
je in Nederland in blijven zetten voor een betere wereld? 

Dat doen we niet alleen met deelnemers van afgelopen zomer, maar 
ook met deelnemers uit eerdere jaren, deelnemers die in 2019 
meebouwen aan verandering, supporters, vrijwilligers en ouders. 

Samen maken we er één groot World Servants-feest van! 

Vrijdag
	19.00	 -	19.30		 	Koffie	&	Thee	| Serre
	19.30		-		22.15		 	Leidersevaluatie	| Serre
	20.30		-		22.00	 	Evaluatie	Life	Skills	| Ontvangstruimte

Zaterdag
	 7.30		-		10.00	 	Zwembad	open	| Zwembad
	 8.00		-		 9.30		 	Ontbijt	| Restaurant
	 8.00		-		10.00	 	Hoofdleidersmeeting	| Kiosk
	10.00		-		10.30		 	Bidmoment	| Kelder
	10.30		-		12.00	 	Het	magazine	–	the	making	off	|	Sporthal
	12.00		-		13.00		 	Lunch	| Restaurant, Malawi-groepen in groepshuis
	13.00		-		18.30		 	Avontuur	&	actie	op	het	paviljoen	| z.o.z.
	13.15		-		13.35		 	Kick-off	nieuwe	deelnemers	| Sporthal
	13.30		-		14.30		 	Workshopronde	1	| z.o.z.
	13.30		-		18.00		 	Clinics	rolstoelbasketbal,	dans	&	djembé	| z.o.z.
 13.45  -  14.30   Nieuwe deelnemers: trainingsronde 1 | zie hiernaast 
	14.30		-		18.00		 	LandenLounge	| Paviljoen
	14.30		-		18.30		 	Hamburgers,	fris,	koffie	en	ijs	| Foodcourt
	14.30		-		18.30		 	Zwemmen	| Zwembad (alleen bij mooi weer)
	14.45		-		15.45		 	Workshopronde	2	| z.o.z.
	15.30		-		16.15		 	Reünieprogramma	| Sporthal
 15.30  -  16.15   Nieuwe deelnemers: trainingsronde 2 | zie hiernaast
	15.45		-		16.45		 	Red	Suits	LIVE	| Beachlounge
	16.15		-		18.30		 	Sporttoernooi	| z.o.z.
	16.45		-		17:45		 	Projectliedjes	zingen	| Beachlounge 
	18.30		-		20.00		 	BBQ	| Achter	infobalie	&	bij	groepshuis
	20.30		-		22.15		 	De	grote	reünie	| Sporthal
	22.00		-		 0.00		 	Kampvuur	|	Kampvuurplaats
	22.00		-		 0.30	 	Projectfilms	| Bios
	22.00		-		 1.00		 	Dansen	met	DJ	Streys	| Disco
	22.00		-		 1.00		 	Red	een	Kind	presents:	Silent	Disco	| Beachlounge
	23.15		-		 0.00		 		Worship	| Sporthal

Zondag 
	 8.00		-		10.00		 	Zwembad	open	|	Zwembad
	 8.00		-		10.00		 	Ontbijt	|	Restaurant
	 9.00		-		10.00		 	GMG	|	Afhalen bij de infobalie
	 9.45		-	10.15		 	Koffie	&	thee	| Plein
	10.00		-		10.30		 	Bidmoment	|	Kelder
	10.30		-		12.00		 	Dankdienst	| Sporthal
	12.00		-		12.30		 	Koffie	&	Thee	|	Plein

 »Schrijf je na aankomst meteen 

persoonlijk in op het inschrijfplein of 

bij de infobalie.

 »Wisselen van huis mag alleen na 

overleg met de infobalie, op voorschrift 

van de brandweer.

 »Parkeer je auto op het parkeerveld, als 

je dat nog niet hebt gedaan.

 »In geval van nood kun je bij de infobalie 

terecht of bel je 0561-613111 (en 

natuurlijk 112). 

 »Bij de infobalie weten ze antwoord op 

bijna al je vragen. 

 »Het weekend is alcoholvrij. Vrijwilligers 

nemen meegebrachte alcohol in 

bewaring. 

 »Net als je project is het festivalterrein 

rookvrij.  

 »Tussen	0.30	en	7.30	is	het	stil op het terrein. 

 »Voetballen mag alleen op het sportveld. 

 »Oude telefoons en gebruikt textiel kun 

je inleveren bij de infobalie.

 »Help de vrijwilligers door het terrein 

schoon achter te laten.

 »Suggesties en tips kun je mailen naar 

info@worldservants.nl. 

Welkom op het World Servants Festival!

FESTIVAL 15-16 september 2018

het complete festiv
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Nieuwe deelnemers
Als je in 2019 voor het eerst op project gaat ben je hier op de goede 
plek. Om 13.15 is er een opening in de sporthal. Daarna biedt het 
groepsleidersteam verschillende trainingen: 

13.45-14.30	&	15.30-16.15	|	Brainstormen	over	actievoeren	|	Bios
13.45-14.30	&	15.30-16.15	|	Tips	&	tricks	actieplatform	|	Huis 35A
13.45-14.30	|	Hoe	vertel	je	je	verhaal	pakkend?	|	Huis 35V
15.30-16.15	|	Programma	voor	groepsleiders	|	Huis 35V

Tussendoor	en	na	de	trainingen	heb	je	alle	tijd	om	mee	te	doen	
aan de activiteiten op het Festivalterrein en het sporttoernooi 
(opgeven voor 13:45 bij de infobalie). Om 18:30 staat achter de 
infobalie een lekkere BBQ klaar. Daarna ben je van harte welkom bij 
het avondprogramma. 

De grote reünie begint om 15:30 in de sporthal. Daarna kun je 
meedoen aan een aantal clinics (zie de achterzijde) of genieten van 
alles wat er op het terrein te beleven is. Om 18:30 staat achter de 
infobalie een lekkere BBQ klaar. Daarna hebben we bij het avond-
programma een ereplaats gereserveerd voor alle  reünisten.

Late-night programma
Na het avondprogramma in de sporthal hoef je nog niet naar bed. Je 
kunt met je vrienden marshmallows roosteren bij het kampvuur, in 
de disco dansen op de Afrobeats van DJ Streys, in de beach lounge 
dansen in de Silent Disco van Red een Kind of naar de avondsluiting 
in de sporthal. Wat je ook zoekt, je vindt het op het Summercamp. 
We willen je daarom vragen het terrein niet te verlaten.

p r o g r amm a



35V

G P

Dj

36

volleybal

voetbalPA

JOEN

L
25|26

archery attack

35A

balie

restaurant
keuken

serre

sporthal

6|5

4|3

2|1

9 8

disco

bar

zwembad

33|34

31|32

29|30

27|28

10
1112

15

bios
plein

kiosk

ontvangstruimte

21|22

< parkeren &          

   
      23|24

Pimp je kerk
Vind je je kerk saai, langdradig of 

ouderwets? Doe er wat aan! JOP, de 

jongerenorganisatie van de 

protestantse kerk, denkt met je 

na over wat jìj kunt betekenen om je kerk 

een stap vooruit te helpen.  huis 24

God in de Supermarkt
In deze workshop nemen Alfred en Arjan 

van God in de Supermarkt je mee naar de 

wereld van jouw eten. 

Je ontdekt de impact de 

keuzes ie je maakt tijdens je rondje in de 

supermarkt. huis 22

Bijbellezen en bidden
Misschien heb je je na je project  

voor genomen om nu ècht werk te maken 

van Bijbellezen en bidden. 

Maar hoe? Mark van het 

NBG helpt je om dat goede voornemen 

om te zetten in actie. huis 21

Langere tijd op pad
Heeft je project je enthousiast gemaakt 

om voor langere tijd naar het buitenland 

te gaan? Of heb je 

daar vragen over? 

Bij Interserve weten ze hoe je je geloof 

kunt laten werken.  huis 36

Djembé spelen
Heerlijk hè, die Afrikaanse beats. 

Maar hoe doe je dat? Basile 

Maneka brengt je in een uur de basis van 

djembé spelen bij. 

 sportveld, bij slecht weer: serre
 start 14.30, 15.30 &17.00 | duur: een uur

Afrikaanse dans
De heupen van de mensen n 

jouw projectland waren vast 

losser dan de jouwe. Oefenen voor de 

volgende keer kan bij de clinic van Mboka! 

 sportveld, bij slecht weer: disco
 start 14.30, 15.30 &17.00 | duur: een uur

 Wedden dat je spierpijn krijgt?  (

PA

JOENHart van het festival: het 
World Servants Paviljoen. 
Laat je inspireren bij de workshops en leer 
allerlei organisaties kennen.

Op het sportveld zijn allerlei activiteiten.

Leef je uit in de P annakooi, bedank iemand 
die voor jou het schil maakte in de                                                                           
       bedankcaravan of speel G ames met  
je vrienden. 

Werk aan je skills bij de clinics over        
Djembé spelen,          rolstoelbasketbal of                                                                                                                                               
    Afrikaanse dans.

Bij de            stand krijg je info over een 
project in het komende jaar en over de      
Dive2Change.

In de           beach lounge geniet je 
van     chille muziek of klets je bij in de            
ballenbak. 

Tussendoor shop je de nieuwste World 
Servants-gadgets in de        shop, haal je wat 
lekkers bij het      foodcourt of chill je uit in 
een van de          lounges. 

Na je project heb je je vast voorgenomen om iets te veranderen. Goeie kans dat 
een van deze workshops daar mee te maken heeft. Bezoek er minstens één!

De workshops starten om 13.30 en 14.45 en duren een uur. 

Werken aan je ritmegevoel, je losse heupen of je spierballen? Dan ben je bij 
deze clinics (met enthousiasmegarantie) op de goeie plek. Veel plezier!

Actief in je eigen buurt
Je weet al hoe je ver van huis actief aan de slag kunt gaan met 

je geloof. Maar hoe doe je dat in je eigen dorp, wijk of straat? 

Daar gaan YfC en Athletes in Action actief met je mee aan de slag. huis 23

Rolstoelbasketbal 
Na een korte clinic van Geert Henk Wessels van Fonds Gehandicaptensport 

speel je zelf een wedstrijd rolstoelbasketbal: misschien  

wel de meest enerverende paralympische sport. Meet jouw 

wheelchairskills met die van je projectgenoten.  basketbalveld | duur: drie kwartier
 start 13.30, 14.30, 15.30 &17.00

Vijf tips om te blijven bouwen aan verandering na het festival:
Schrijf je (weer) in als deelnemer of leider;

Zet je in als vrijwilliger bij World Servants of een van de organisaties 

op het World Servants Paviljoen;

Koop vaker eerlijke kleding en eerlijk voedsel;

Ga met anderen in gesprek over je ervaring;

Maak het mogelijk voor anderen: word supporter of start een actiegroep.
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In de LandenLounge informeren de setuppers je over de stand van zaken in alle World Servants-landen. Ze 

vertellen hoe het gaat in de plaats waar je ooit bent geweest en beantwoorden je vragen over de projecten van 2019.
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Snap met het 
speciale festivalfilter

Instagram met #WSF18 
en volg @worldservants

Like World Servants en deel je foto's 
op fb.com/worldservantsNL

Alle video’s vind je op  
youtube.com/worldservants


