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Tocht Family Time 

Instructieblad materiaal voor 1 tocht 

voor een groep van 50 tot max. 75 deelnemers 
 

 

Te voorzien materiaal: 

• Groepjes van 4 à 5 stoelen voor elke halte/dag 

• Een tafeltje om de kaarten of de kleurprenten op te leggen (dag 1, 3, 4, 6 en 7) 

• Balpennen (kan je meegeven aan het onthaal) 

• Stiften en/of kleurpotloden (dag 1, 3 en 4) 

• Blanco bladen om een tekening te maken (dag 3) 

• Tochtkaart ‘Family time’ (zie verder) 

 

Te printen materiaal: 

• Tochtkaart ‘Family Time’ 

Ofwel de digitale tochtkaart voor de smartphone, ofwel een papieren versie. 

De papieren versie is er ook in boekjesvorm. 

 

Wanneer je met een papieren tochtkaart of tochtboekje werkt, dan zorg je voor zoveel 

tochtkaarten of tochtboekjes als er deelnemers zijn, kinderen inclusief. 

Wanneer je met de digitale tochtkaart werkt, dan heeft minimum 1 deelnemer van elk 

groepje een smartphone nodig waarop de digitale tochtkaart gedownload is. 

 

Digitale tochtkaart ‘Family Time’ 

Tochtkaart ‘Family Time’ om te printen 

Tochtboekje ‘Family Time’ om te printen (printerinstellingen: print on both sides; flip on 

long edge; layout: landscape). 

 

• 96 geschenkbonnen voor de halte ‘Dag 1’ 

Het document ‘Geschenkbonnen dag 1’ omvat 2 pagina’s. 

Op pagina 1 staan 4 verschillende geschenkbonnen met als tekst ‘Ik schenk jou … 

minuutjes tijd om samen met jou …’. 
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https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-tochtkaart-digitaal.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-tochtkaart-print.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-boekjesformaat.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-Geschenkbonnen-dag-1.pdf
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Op pagina 2 staan 4 verschillende geschenkbonnen met als tekst ‘Ik schenk jou … 

minuutjes tijd zodat jij kan …’ 

 

Print dit document 12 keer, zodat je van de 8 geschenkbonnen telkens 12 stuks hebt. 

 

• 4 verschillende kleurprenten voor de halte ‘Dag 4’ 

Het document ‘Kleurprenten: zon, maan, sterren’ omvat 4 pagina’s. 

 

Print dit document 1 keer af, zodat je 4 kleurprenten hebt. 

 

• 100 pluimenkaarten voor de halte ‘Dag 6’ 
Het document ‘Pluimenkaarten dag 6’ omvat 1 pagina met 4 verschillende 

pluimenkaarten. 

 

Print dit document 25 keer, zodat je in totaal 100 pluimenkaarten hebt. 

 

• 28 zondagskaarten voor de halte ‘Dag 7’ 
Het document ‘Zondagskaarten dag 7’ omvat 7 pagina’s met telkens 4 verschillende 

afbeeldingen. 

 

Print dit document 1 keer, zodat je 28 verschillende afbeeldingen hebt. 

Wanneer je de tocht ‘Family Time’ meerdere keren organiseert, dan kun je deze 28 

zondagskaarten telkens opnieuw gebruiken. Je kunt ze eventueel plastificeren. 

 

• Pluimenboek met vijf lege invulbladen erin 

Voorzie een mooi pluimenboek, bijvoorbeeld een farde met het ‘voorblad 

pluimenboek’ (of een echte pluim) erop gekleefd en met een vijftal lege invulbladen 

erin. 

 

Print het document ‘Pluimenboek voorblad’ één keer. 

Print het document ‘Pluimenboek invulbladen’ vijf keer. 

 

• Voor de aankleding van elke halte 

Print op A3-formaat: 

- 7 haltebladen: dag 1 – dag 2 – dag 3 – dag 4 – dag 5 – dag 6 – dag 7 

- 1 x ‘Dag van een trappist’ – te voorzien aan de halte ‘Dag 2’ 

- 1 x ‘Dag van een karmelietes’ – te voorzien aan de halte ‘Dag 2’ 

- 1 x ‘Dag van een norbertijn’ – te voorzien aan de halte ‘Dag 2’ 

- 1 x ‘Chinees verhaal’ – te voorzien aan de halte ‘Dag 3’. 

Wanneer je de tocht ‘Family Time’ meerdere keren organiseert, dan kun je deze A3-

bladen telkens opnieuw gebruiken. Je kunt ze eventueel plastificeren. 
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https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-Kleurprenten-zon-maan-sterren.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-Pluimenkaarten-dag-6.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-Zondagskaarten-dag-7.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-Pluimenboek-voorblad.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-Pluimenboek-invulbladen.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-Dag-1.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-Dag-2.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-Dag-3.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-Dag-4.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-Dag-5.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-Dag-6.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-Dag-7.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-dag-van-een-trappist.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-dag-van-een-karmelietes.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-dag-van-een-norbertijn.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Family-Time-A3-Chinees-verhaal.pdf

