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Hallo allemaal,

Dit is ie dan!!!  
Het 5e programmaboekje van alweer de 5e kindervakantieweek in 
Gerwen!

Misschien zul je denken is dit alweer de 5e keer dat de kindervakantie-
week wordt georganiseerd in Gerwen... Ja inderdaad dit is de 5e keer! 
Wat gaat de tijd toch snel he! 5 Kindervakantieweken vol spelletjes, 
muziek, knutsellen en ga zo maar verder!

5x Kindervakantieweek betekent eigenlijk al 5 jaar op een rij feest in 
het dorp. Maar dit jaar wordt het een nog groter feest! Kijk alleen maar 
eens naar het thema: ‘‘Gerwen Culinair’’ dat wordt dus heel wat snoep 
en flink wat lekkers!

Het hoogtepunt van deze Kindervakantieweek wordt wederom de 
vrijdagavond. Jij zal dan met je groepje een eigen restaurantje openen 
waar jullie pappa’s, mama’s, opa’s, oma’s en alle andere mensen uit 
Gerwen een hapje mogen komen eten! Wanneer jullie je restaurantje 
sluiten begint het ‘‘Grote Kindervakantieweek Feest’’ om samen de 5 
jarige verjaardag van de Kindervakantieweek in Gerwen te vieren.

Lees dit boekje maar eens goed door dan weet je alvast een beetje wat 
je kunt verwachten. Verder staat er alles in om er een super lekkere 
week van te maken!

Laat dit boekje ook aan je ouders lezen zodat zij ook precies weten 
waar zij rekening mee moeten houden. Dit boekje is tevens het vrijwil-
ligersboekje dus extra belangrijk!!!

Veel plezier met het lezen van dit boekje en we zien je graag  
tijdens de Kindervakantieweek op 10 - 11 & 12 augustus...

Groetjes 
Organisatie Kindervakantieweek Gerwen 
Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten Gerwen



Beste ouders/verzorgers, 
 
Bedankt dat u uw kind heeft opgegeven voor de 5e Kindervakan-
tieweek in Gerwen. Wij als organisatie zijn erg blij dat er dit jaar 
weer zoveel kinderen deelnemen.

Een aantal dingen zijn belangrijk voor u als ouder/verzorger om 
te weten en waar u rekening mee dient te houden.

- De kindervakantieweek is op 10 - 11 & 12 augustus en het is in 
principe de bedoeling dat uw kind 3 dagen deelneemt aan het 
programma.

- Voor ieder deelnemend kind dient €15,- inschrijfgeld te wor-
den voldaan. Dit bedag moet z.s.m. zijn overgemaakt op rek. nr. 
1237.75.582 o.v.v. voor + achternaam kind.

- Als uw kind een dag niet kan deelnemen aan het programma 
(wat bijna niet is voor te stellen) meld dit dan tijdig bij de organi-
satie en de leiding van het groepje van uw kind.

- Houd er rekening mee dat uw kind vies kan worden. Zorg dan 
ook dat uw kind kleding en schoenen aan heeft die vies mogen 
worden.

- Bij het indelen van de groepen kunnen we niet met alle wensen 
rekening te houden. Wij proberen dit zo goed mogelijk te doen.

- Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is op het terrein en kom uw 
kind ook weer op tijd ophalen

- Zorg dat uw kind elke dag droge kleren en een handdoek bij 
zich heeft. Het kan (hopelijk niet) gaan regenen of het wordt 
warm en dan zal er dus met water worden gekliederd.



- Het programma is gemaakt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Uit 
de vorige edities is gebleken dat het zeker voor kinderen van 4 
jaar 3 zware dagen zijn. Het kan zijn dat uw kind het niet aankan 
om 3 hele dagen in touw te zijn. Zorg er als ouder/verzorger dan 
voor dat u tijdens de Kindervakantieweek bereikbaar bent zodat 
wij u altijd kunnen bellen wanneer uw kind naar huis wil.

- Controleer uw kind iedere dag op teken. Wij zijn niet iedere dag 
in de bossen maar het is voor de zekerheid.

- Kom gerust tijdens de Kindervakantieweek een kijkje nemen en 
een drankje drinken op het terras van ons ‘‘Kookeiland’’

- Vrijdagavond 12 augustus bent u vanaf 18.30uur van harte 
welkom om een hapje en een drankje te nuttigen tijdens ‘‘Ger-
wen Culinair’’. Dit geldt natuurlijk ook voor opa’s, oma’s, ooms, 
tantes etc.

- Alle kinderen, leiding en vrijwilligers nemen volledig op eigen  
risico deel aan deze week. De organisatie kan op geen enkele 
wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van 
geld of goederen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact op-
nemen met de organisatie. 
 
Ton van den Broek  06-29550986 
Yvonne van Erp-Knoops  040-2843513 / 06-38516144 
Mart-Jan Verweij  06-10003333 
Astrid de Laat   040-2844033 
Roland van Duppen  06-11008873 
Doreen de Bloeme  06-50214291 
Rick van de Sande  06-51405797 
 
kindervakantieweekgerwen@live.nl



09.30uur 
Iedereen verzamelt zich op het ‘‘Kookeiland’’ aan het Alvershool. 
De 5e Kindervakantieweek zal op een feestelijke manier worden 
geopend!  
Wat waren de thema’s ook alweer van de afgelopen 5 jaren??? 
 
10.00uur 
Je krijgt nu te horen in welk groepje je de komende 3 dagen zit. 
Je krijgt je t-shirt en je hoort welke tent jullie restaurantje wordt! 
Er kan dan ook al flink worden gewerkt aan je restaurantje... 
 
12.00uur 
Lunch... Tijdens Gerwen Culinair zal er wel flink gesmuld worden! 
 
13.00uur 
De hele middag zullen we spelletjes gaan spelen die met eten, 
drinken en ander lekkers te maken hebben! Lekker actief want van 
alleen maar snoepen wordt je dik! 
 
16.00uur 
Gezamenlijke afsluiting. 

Programma... 
woensdag 10 augustus



Programma... 
donderdag 11 augustus

09.30uur 
De dag wordt weer gezamenlijk geopend. 

09.45uur 
Je mag kiezen uit verschillende workshops en er kan worden ge-
werkt aan je restaurantje! 
 
12.00uur 
Happen en Stappen door Gerwen! Wat dit is houden we nog ge-
heim!

17.00uur 
Gezamenlijke afsluiting. Ken jij het Kindervakantieweek dansje nog?



12.30uur 
Alweer de laaste, maar misschien ook wel de leukste dag van de 
Kindervakantieweek. Zorg wel dat je al hebt gegeten voor je naar 
het ‘‘Kookeiland’’ komt!

13.00uur 
Het wordt nu toch echt tijd om je restaurantje klaar te maken, de 
hapjes te maken en de tafels te dekken! 
 
16.30uur 
Aaaaaaaaan taaaaaaaaaaaaaafel!!!!  
Wat zal er vandaag voor lekkers op tafel komen?
 
18.30uur 
Gerwen Culinair gaat dan eindelijk beginnen. Je ouders en ieder-
een die zin heeft mag jullie hapjes of drankjes komen proeven! 
Ben jij ook zo benieuwd of iedereen ze lekker vindt? Ondertussen 
worden er een paar optredens verzorgd op het podium. 
 
20.00uur 
Prijsuitreiking!  
Wie zal de winnaar zijn van de 5e kindervakantieweek?  
 
20.30uur
Feestavond ter ere van de 5e Kindervakantieweek! Met een 
glaasje ‘‘echte’’ Champagne zullen we proosten op een kei gave 
kindervakantieweek!

Programma... 
vrijdag 12 augustus



Het is verstandig om iedere dag oude, droge kleding en een hand-
doek mee te nemen. Je weet natuurlijk niet precies wat we alle-
maal gaan doen.

Je hoeft geen boterhammen mee te nemen want daar zorgen wij 
voor. We zorgen natuurlijk ook voor een lekker tussendoortje en 
voor voldoende drinken.

Iedere dag wordt gezamelijk afgesloten. Na de afsluiting ga je 
terug naar je groepstent waar je ouders je weer op komen halen. 
Moet je alleen of samen met een vriendje naar huis, geef dit dan 
even door aan je leiding.

Laat het T-shirt dat je tijdens de Kindervakantieweek draagt, aan 
het einde van iedere dag achter bij je leiding, zij zorgen ervoor 
dat je de volgende dag weer een fris en schoon shirtje krijgt.

LET OP!!!
Kom iedere dag op tijd. Als je een dag niet kunt geef dit dan door 
aan je leiding.

Breng een goed humeur mee, dan wordt het niet alleen voor 
jezelf maar ook voor de andere kinderen een Kindervakantieweek 
om nooit meer te vergeten.

Speciaal voor de kinderen!



Gerwen Culinair wordt gehouden op het Kookeiland op het ter-
rein achter Alvershool 4/4a.

Bij de kruising Kerkakkers/Smits-van Ooijenlaan staan op woens-
dag en donderdag van 09.00uur tot 09.30uur en van 16.00uur 
tot 16.30uur verkeersregelaars die ervoor zorgen dat de kinderen 
veilig kunnen oversteken. Op vrijdag staan er alleen verkeersrege-
laars van 12.00uur tot 12.30uur.

LET OP!!! 
VRIJDAGAVOND STAAN ER GEEN VERKEERSREGELAARs OP 

DEZE KRUISING!!!

Waar moet je zijn?

2011



VRIJWILLIGERS 
GEDEELTE



Vrijwilligers
Beste vrijwillger,

Wat leuk dat we op je kunnen rekenen als vrijwilliger tijdens 
alweer de 5e Kindervakantieweek in Gerwen. Waar we als een 
klein dorp groot in kunnen zijn, 140 vrijwilligers die 180 Gerwen-
se kinderen een aantal dagen weten te vermaken. 

Wij als organisatie vieren ons 1e lustrum en daar zijn we natuurlijk 
al ape-trots op! Maar wist je dat van deze grote groep vrijwillgers 
ruim de helft ook haar 1e lustum als vrijwilliger van de Kinderva-
kantieweek viert? Al 5 jaar lang kunnen wij een beroep doen op 
een grote groep enthousiastelingen en daar zijn wij als organisatie 
natuurlijk nog véél trotser op!

Het thema van deze editie is Gerwen Culinair. Op ons Kookeiland 
zullen alle groepen een eigen restaurantje gaan runnen. Rondom 
dit thema zullen alle activiteiten gaan draaien tijdens de Kinderva-
kantieweek.

Verderop in dit boekje vind je meer informatie over wat je kunt 
verwachten en wat wij van jou als vrijwilliger verwachten. Verder 
vind je in dit boekje ook het programma zoals dat voor de kinde-
ren is opgesteld. 

We gaan er een super ‘‘lekkere’’ week van maken!!!

Tot 10-11 & 12 augustus...

Groetjes 
Organisatie Kindervakantieweek Gerwen 
 
Ton, Yvonne, Mart-Jan, Astrid, Roland, Doreen & Rick



Vrijwilligers
Een aantal dingen zijn voor jou als vrijwilliger belangrijk om te 
weten. Ook zijn er een aantal zaken waarmee je als vrijwilliger 
rekening mee moet houden.

- De Kindervakantieweek vindt plaats op 10-11 & 12 augustus en 
we gaan er vanuit dat je aanwezig bent op de dagen die je hebt 
aangegeven.

- Voor eten en drinken wordt gezorgd dus dat hoef je niet zelf 
mee te nemen. Dit geldt alleen voor de vrijwilligers die de hele 
dag aanwezig zijn, dus niet voor de spelbegeleiding.

- De groepsleiders hebben inmiddels de nodige informatie gekre-
gen over hun taken. Mochten hierover nog vragen zijn dan kun je 
die altijd mailen naar kindervakantieweekgerwen@live.nl of even 
contact op nemen met de organisatie (telefoonnummers elders in 
dit boekje).

- Ben je ingedeeld als spelbegeleider dan dien je een uur voor aan-
vang van de activiteit op ons Kookeiland aanwezig te zijn. In dit 
uur wordt je bij een spel gezet en krijg je uitleg over dit spel.

- Ben je ingedeeld bij de catering dan wordt je persoonlijk be-
naderd voor verdere afspraken en uitleg. Dit geldt ook voor de 
personen die zich hebben opgegeven voor het opbouwen en af-
breken van ons Kookeiland. De meeste informatie wordt verstrekt 
via e-mail, dus houd deze goed in de gaten.

- Laat de kinderen vrij maar zorg ten allen tijde dat je present bent 
om hen te helpen. Blijf daarom ook bij je groep tijdens de ver-
schillende activiteiten.
 
- We moeten samen zorgdragen voor de veiligheid van de  
kinderen. 



Vrijwilligers
 

- Groepsleiders, maak met de ouders van de aller jongste kinderen 
in je groep goede afspraken over deelname aan de Kindervakantie-
week. Wanneer de kinderen het niet meer trekken is het misschien 
een optie om hen een halve dag deel te laten nemen aan het pro-
gramma. Zorg ook dat je de ouders van de jongste kinderen kunt 
bereiken, mochten zij naar huis willen.

- Vallen er dingen voor die voor de organisatie belangrijk zijn om 
te weten, heb je verbeterpunten of andere opmerkingen geef deze 
dan aan bij iemand van de organisatie.

- Op vrijdagavond vindt Gerwen Culinair plaats op het Kookei-
land. Hiervoor ben je als vrijwilliger van harte uitgenodigd om de 
Kindervakantieweek samen met alle kinderen en vrijwilligers feeste-
lijk (evt. met een borrel) af te sluiten.

- Tijdens de feestavond gelden de standaard HoReCa regels. D.w.z. 
dat personen jonger dan 16 jaar geen alcoholische dranken mogen 
drinken. De organisatie houdt een oogje in het zeil maar... dit is 
vooral de verandwoordelijkheid van de ouder van deze jeugd! 
 
- Alle kinderen en vrijwilligers nemen volledig op eigen risico deel 
aan deze week. De organisatie kan op geen enkele wijze aanspra-
kelijk worgen gesteld voor diefstal of verlies van geld of goederen.

Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met: 
 
Ton van de Broek  06-29550986 
Yvonne van Erp-Knoops 040-2843513 / 06-38516144 
Mart-Jan Verweij  06-10003333 
Astrid de Laat   040-2844033 
Roland van Duppen  06-11008873 
Doreen de Bloeme  06-50214291 
Rick van de Sande  06-51405797 
 
kindervakantieweekgerwen@live.nl





www.jeugdactiviteitengerwen.nl 
kindervakantieweekgerwen@live.nl


