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Stichting
jeugd & jongerenactiviteiten

gerwen

bedankt al haar 
sponsors en vrijwilligers voor 

hun bijdrage aan de 6e 
kindervakantieweek in gerwen!!!

www.jeugdactiviteitengerwen.nl
kindervakantieweekgerwen@live.nl



Hallo allemaal,

Dit is ie dan!!!  
Het 6e programmaboekje van alweer de 6e kindervakantieweek in 
Gerwen!

5 jaar zijn we te gast zijn geweest op het terrein van Familie Knoops aan 
het Alvershool. We hebben er voor gekozen om de Kindervakantieweek 
op een nieuw terrein op te bouwen. En een nieuw locatie hebben we 
gevonden! We zullen dit jaar terrein D’n Huikert ombouwen tot een 
waar paradijs! Je zult denken waar kan ik dit terrein dan vinden? Nou, 
dit vind je aan de Huikert naast het gebouw van Jong Nederland. 

Het thema van deze Kindervakantieweek is ‘‘Gerwens Volksfeest’’ waar 
volkeren uit de hele wereld en uit verschillende tijden elkaar ontmoe-
ten om te strijden en te feesten. Denk bijvoorbeeld aan de Romeinen 
of Ridders en Jonkvrouwen, maar je kunt ook denken aan Eskimo’s of 
Indianen. Dus een thema waar we weer alle kanten mee op kunnen. De 
organisatie draait weer op volle toeren en we zijn er zeker van dat het 
net zo gaaf gaat worden als de afgelopen 5 jaren!
 

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 leuke 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 1 - 2 & 3 augustus...

Groetjes 
Organisatie Kindervakantieweek Gerwen 
Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten Gerwen



Beste ouders/verzorgers, 
 
Bedankt dat u uw kind heeft opgegeven voor de 6e 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 1 - 2 & 3 augustus en het is de be-
doeling 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 organisatie en 
de leiding van het groepje van uw kind. 

- Houd er rekening mee dat uw kind vies kan worden. Zorg dus 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 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 onze ‘‘Volksbuurt’’

- Vrijdagavond 3 augustus bent u vanaf 18.30 uur van harte wel-
kom op het ‘‘Gerwens Volksfeest’’. Eens feest waar verschillende 
volkeren uit de hele wereld en uit het verleden elkaar ontmoeten. 
Dit geldt natuurlijk ook voor opa’s, oma’s, ooms, tantes etc. 
 
- Uw kind(eren) morgen uiteraard ook aanwezig zijn tijdens de 
afsluitende feestavond op vrijdag. Het programma duurt tot on-
geveer 20.00 uur hierna bent u als ouder verantwoordelijk voor 
uw kroost.

- 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. 
 
Rick van de Sande  06-29550986 
Yvonne van Erp   040-2843513 / 06-38516144 
Mart-Jan Verweij  06-10003333 
Martijn Gevers  06-53151821 
kindervakantieweekgerwen@live.nl



09.00uur 
Iedereen verzamelt zich op het Heuvelplein vanaf hier zullen we 
gezamelijk naar het nieuwe terrein lopen. Let op! Op het Heuvel-
plein worden ook de groepen bekend gemaakt! Dus zorg dat je 
op tijd bent! 
 
09.30uur 
Offciële opening op het nieuwe terrein! 
 
10.00uur 
Jullie gaan nu naar je tent toe waar jullie je lekker kunnen uitleven  
met klussen, schilderen en nog veel meer leuke dingen! 
 
12.00uur 
Lunch... Smakelijk eten! 
 
13.00uur 
De hele middag zullen we spelletjes gaan spelen! Lekker actief en 
natuurlijk goed je best doen zodat jullie groep de meeste punten 
verdient! 
 
16.00uur 
Gezamenlijke afsluiting. 

programma... 
woensdag 1 augustus



programma... 
donderdag 2 augustus

09.30uur 
De dag wordt weer gezamenlijk geopend. 

10.00uur 
Je mag kiezen uit verschillende workshops en er kan worden ge-
werkt aan je tent! 
 
12.00uur 
Lunch... HONGER!!!!

13.00uur 
Bosspellen rondom het Kamerven in de bossen tussen Gerwen en 
Lieshout! Weer lekker veel punten verdienen voor je groep!!! 

17.00uur 
Gezamenlijke afsluiting.  
Ken jij het Kindervakantieweekdansje nog?



12.00uur 
Alweer de laaste, maar zeker niet de minste dag van de Kinderva-
kantieweek. Zorg wel dat je al hebt gegeten voor je naar de 
‘‘Volksbuurt’’ komt!

13.00uur 
We gaan een spel doen waar we allemaal tegelijk mee bezig kun-
nen zijn. Wat dit wordt... Dat zeggen we lekker nog niet!
 
14.00uur 
Vervolg van de workshops en natuurlijk kun je nog gaan werken 
aan de tent! 
 
16.00uur 
 VERRASSING!!!! 
 
16.30uur 
Aaaaaaaaan taaaaaaaaaaaaaafel!!!!  
Wat zal er vandaag voor lekkers op tafel komen?
 
20.00uur 
Prijsuitreiking!  
Wie zal de winnaar zijn van de 6e kindervakantieweek?  
 
19.00uur 
Spectaculaire gezamelijke opening van het ‘‘Gerwens Volksfeest. 
Een gezellige avond waar jullie papa’s en mama’s, broertjes en 
zusjes, opa’s en oma’s en iedereen de zin heeft een kijkje komt 
nemen naar alles wat jij deze week allemaal hebt gemaakt en 
gedaan! 
 
21.00uur
Feestavond met een groot kampvuur als afsluiting van een keigave 
Kindervakantieweek! 

programma... 
vrijdag 3 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!



Het ‘‘Gerwens Volksfeest’’ wordt gehouden in de ‘‘Volksbuurt’’ 
op het terrein dat is gelegen naast Jong Nederland Gerwen aan 
De Huikert.

De route naar het terrein is zeer veilig, dit wil niet zeggen dat 
u uw kinderen alleen naar het Kindervakantieweek terrein kunt 
sturen. Er zullen tijdens de Kindervakantieweek verkeersregelaars 
staan op het oversteekpunt op De Huikert.

LET OP!!!
VRIJDAGAVOND STAAN ER GEEN VERKEERSREGELAARS OP 

DIT OVERSTEEKPUNT!!

waar moet je zijn?



vrijwiLLigerS 
gedeeLte



vrijwilligers
Beste vrijwillger,

Wat leuk dat we op je kunnen rekenen als vrijwilliger tijdens 
alweer de 6e Kindervakantieweek in Gerwen. Waar we als een 
klein dorp groot in kunnen zijn, 100 vrijwilligers die 180 Gerwen-
se kinderen een aantal dagen weten te vermaken. 

Het thema van deze editie is ‘‘Gerwens Volksfeest’’. In de ‘‘Volks-
buurt’’ zullen alle groepen zich rondom dit thema met verschil-
lende activiteiten gaan bezighouden. 
 
LET OP!!! 
De Kindervakantieweek vind dit jaar plaats op het Terrein 
‘‘D’n Huikert’’ naast het gebouw van Jong Nederland!

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 week van maken!!!

Tot 1-2 & 3 augustus...

 
Groetjes 
Organisatie Kindervakantieweek Gerwen 
 



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 1-2 & 3 augustus en we 
gaan er vanuit dat je aanwezig bent op de dagen die je hebt aan-
gegeven.

- 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 in de ‘‘Volksbuurt’’ aanwezig te zijn. In dit 
uur word je bij een spel ingedeeld en krijg je uitleg over dit spel.

- Ben je ingedeeld bij de catering dan wordt je persoonlijk bena-
derd voor verdere afspraken en uitleg. Dit geldt ook voor de per-
sonen die zich hebben opgegeven voor het opbouwen en afbre-
ken van de ‘‘Volksbuurt’’. 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 allerjongste 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 dit kan ook via de mail.

- Op vrijdagavond vindt wederom de de feestavond plaats in de 
‘‘Volksbuurt’’. Hiervoor ben je als vrijwilliger van harte uitge-
nodigd om de Kindervakantieweek samen met alle kinderen en 
vrijwilligers feestelijk (evt. met een borrel) af te sluiten. Op deze 
avond zijn de consumpties voor eigen rekening. T.z.t volgt er nog 
een gezellig vrijwilligersfeest!!!
 
- Tijdens de feestavond is de Alcoholwet van toepassing. 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 verantwoordelijkheid van de ouders 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: 
 
Rick van de Sande  06-51405797 
Yvonne van Erp  040-2843513 / 06-38516144 
Mart-Jan Verweij  06-10003333 
Martijn Gevers  06-53151821 
 
kindervakantieweekgerwen@live.nl 
www.jeugdactiviteitengerwen.nl





www.jeugdactiviteitengerwen.nl
kindervakantieweekgerwen@live.nl


