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Hallo vakantiegangers!

Voor je heb je de brochure van ‘‘Vakantiepark Gerwen’’. Ons  
vakantiepark opent op woensdag 8 augustus 2018 haar deuren 
en we hebben een plekje gereserveerd voor jou! Kindervakan-
tieweek Gerwen staat dit jaar in het teken van vakantie. Geen 
camping op Texel, een mega groot resort in Zuid-Frankrijk of een 
All-inn hotel in Turkije maar een super gezellig vakantiepark in 
ons eigen Gerwen.  
 
Lees dit boekje goed door zodat je helemaal op de hoogte bent 
van wat je allemaal kunt verwachten tijdens de 12e Kinderva-
kantieweek!  
 
Oja.. vergeet ook vooral je ouders dit boekje niet te laten lezen. 
Hierin staat namelijk heel veel nuttige informatie!

We zien je graag in ‘‘Vakantiepark Gerwen’’ op 
8, 9 & 10 augustus!

Tot dan!

Organisatie Kindervakantieweek Gerwen 
Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten Gerwen



Beste ouders/verzorgers, 
 
Bedankt dat u uw kind heeft opgegeven voor de 12e Kindervakantieweek in Gerwen. Met 
120 deelnemers blijft het deelnemersveld stabiel, maar als organisatie zijn we erg blij dat 
we het aantal (nieuwe)vrijwilligers weer zien stijgen. Ook met het vinden van volwassen 
groepsleiding hebben we dit jaar weinig moeite gehad. Daarnaast merken we ook dat van-
uit vooral de onderbouw nieuwe deelnemers en automatisch dus ook nieuwe vrijwilligers 
komen. Dit is veel belovend voor de toekomst... 
 
Een aantal dingen is belangrijk voor u als ouder/verzorger om te weten:

- De Kindervakantieweek is op 8, 9 & 10 augustus en het is de bedoeling dat uw kind 3 da-
gen deelneemt aan het programma.

- Voor ieder deelnemend kind dient €20,- inschrijfgeld te worden voldaan. Dit bedrag moet 
voorafgaande aan de Kindervakantieweek zijn overgemaakt op rekeningnummer 
NL25 RABO 0123 7755 82  
t.n.v. Stichting Jeugd- & Jongerenactiviteiten Gerwen  
o.v.v. voor + achternaam kind.

- Als uw kind een dag niet kan deelnemen aan het programma (wat bijna niet is voor te stel-
len) meld dit dan tijdig bij de organisatie én 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.

- Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is op het terrein en kom uw kind ook weer op de aange-
geven eindtijd ophalen. Tijden vindt u verderop in dit boekje.

- Zorg dat uw kind elke dag droge kleren en een handdoek bij zich heeft. Het kan gaan rege-
nen (hopelijk niet) of het wordt warm en dan zal er dus met water worden gekliederd. 
 
- Controleer uw kind iedere dag op teken. Wij zijn niet iedere dag in de bossen maar wel 
bezig in het weiland. Het is dus raadzaam een keer extra te controleren.
 
- Zijn er zaken waar wij als organisatie rekening mee moeten houden als een allergie, ziekte 
of bepaald dieët meld dit dan tijdig bij ons!



- Het programma is gemaakt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Uit de vorige edities is geble-
ken 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 de weer te zijn. Zorg er als ouder/verzorger voor dat u tij-
dens de Kindervakantieweek bereikbaar bent zodat wij u altijd kunnen bellen wanneer uw 
kind naar huis wil.

- Kom gerust tijdens de Kindervakantieweek een kijkje nemen en een drankje drinken op het 
terras bij onze ‘‘Feesttent’’

- Vrijdagavond 10 augustus bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom op in ‘‘Vakantiepark 
Gerwen’’ om te aanschouwen wat uw kind de afgelopen dagen heeft gedaan. Opa’s, oma’s, 
ooms, tantes etc. zijn natuurlijk ook welkom. 
 
- Uw kind(eren) morgen uiteraard ook aanwezig zijn tijdens de afsluitende feestavond op 
vrijdag. Het programma duurt tot ongeveer 20.30 uur. Hierna bent u als ouder zelf verant-
woordelijk voor uw kroost.

- Graag vragen wij uw hulp tijdens de opbouwdagen maar vooral  
op zaterdag na de Kindervakantieweek om alles mee op te ruimen. De meeste vrijwilligers 
zijn al een hele week in de weer voor uw kind en stellen het zeer op prijs als u ook een 
handje komt helpen!

- Alle kinderen, leiding en vrijwilligers nemen volledig op eigen risico deel aan de Kinderva-
kantieweek. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor 
(medische) schade, diefstal of verlies van geld of goederen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de organisatie. 

Rick van de Sande  06-51405797 
Anthony Paans  06-51891136 
Erna Bastiaansen  06-13165788 
Martijn Gevers  06-53151821 
Femke Mol   06-31957851
kindervakantieweekgerwen@gmail.com



 
Programma  

woensdag 8 augustus

09.30 uur 
Iedereen verzamelt zich op het terrein aan d’n Huikert. Hier worden ook de groepen bekend 
gemaakt, dus zorg dat je op tijd bent! 
 
09.45 uur 
Offciële opening van de Kindervakantieweek natuurlijk met het Kindervakantieweeklied! 
 
10.00 uur 
Jullie gaan nu naar je tent toe waar jullie je lekker kunnen uitleven met klussen, schilderen 
en nog veel meer leuke dingen! 
 
12.00 uur 
Lunch... Smakelijk eten! 
 
13.00 uur 
De hele middag zullen we (water)spelletjes gaan spelen! Lekker actief en natuurlijk goed je 
best doen zodat jullie groep de meeste punten verdient! 
 
16.00 uur 
Gezamenlijke afsluiting. 



 
Programma  

donderdag 9 augustus

09.30 uur  
Opening dag 2! 
Wat zal er vandaag allemaal weer gebeuren? 
 
09.45 uur 
Workshops 
 
12.00 uur  
Lunch... HONGER!!!!

13.00 uur 
Bosspellen op Landgoed Henkelman in de Lieshoutse bossen.

16.00 uur 
Gezamenlijke afsluiting.  
Ken jij het Kindervakantieweekdansje nog?



 
Programma  

vrijdag 10 augustus

12.00 uur 
Alweer de laaste, maar zeker niet de minste dag van de Kindervakantieweek. Zorg wel dat je al hebt gege-
ten voor je naar ‘‘Vakantiepark Gerwen’’ komt 

12.30 uur 
We gaan een spel doen waar we allemaal tegelijk mee bezig kunnen zijn. Wat dit wordt... Dat zeggen we 
lekker nog niet!
 
13.30 uur 
Je kunt nog werken aan je tent.

14.45 uur 
Prijsuitreiking! Welk team wordt dit jaar de winnaar? 
 
17.00 uur 
Aaaaaaaaan taaaaaaaaaaaaaafel!!!!  
Wat zal er vandaag voor lekkers op tafel komen?
 
19.00 uur 
Iedereen is welkom in ‘‘Vakantiepark Gerwen’’. Een gezellige avond waar jullie papa’s en mama’s, broertjes 
en zusjes, opa’s en oma’s en iedereen die zin heeft een kijkje komt nemen naar alles wat jij deze week alle-
maal hebt gemaakt en gedaan! 
 
21.00 uur
Feestavond als afsluiting van de 12e Kindervakantieweek! 



Speciaal  
voor de kinderen!

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

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

- Iedere dag wordt gezamenlijk 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 ande-
re kinderen een Kindervakantieweek om nooit meer te vergeten.



Waar moet je zijn?

Het Kindervakantieweekterrein vind je aan D’n Huikert.  
Dit is het terrein naast het gebouw van Jong Nederland.

LET OP!!!
De route naar het terrein is zeer veilig.  

Dit wil niet zeggen dat u uw kinderen alleen naar het  
Kindervakantieweekterrein kunt sturen.



Vrijwilligers 
gedeelte!



 
 

Vrijwilligers!

Beste vrijwillger,

Wat leuk dat we op je kunnen rekenen als vrijwilliger tijdens alweer de 12e Kindervakantie-
week in Gerwen. Waar we als een klein dorp groot in kunnen zijn: ruim 100 vrijwilligers die 
120 Gerwense kinderen een aantal dagen weten te vermaken. 

Het thema van deze editie is ‘‘Vakantiepark Gerwen’’. Op het KVW-terrein zullen alle groe-
pen zich rondom dit thema met verschillende activiteiten gaan bezighouden.

Wij zijn ontzettend blij dat er veel jeugd zich ieder jaar meldt om groepsleiding te worden. 
We zien ook dat enkelen van hen, die vorig jaar of een jaar eerder nog deelnemer waren 
zich als groepleider ook nog zo gedragen. We willen de jeugdige groepsleiding er op wijzen 
dat zij nu ook verantwoordelijkheden hebben en waar nodig moeten helpen binnen hun 
groep!

De laatste jaren komt steeds vaker de opmerking dat groepleiders, spelleiding en andere 
vrijwilligers roken waar de kinderen bij zijn. Wij willen jullie vragen dit niet te doen! Een 
sigaretje roken mag uiteraard maar doe dit op het terras bij de cateringtent of op gepaste 
afstand van de kinderen. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
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 kinderen is opgesteld. 

We gaan er een super week van maken!!!

Tot 8, 9 & 10 augustus...

 
Groetjes 
Stichting Jeugd- & Jongerenactiviteiten Gerwen 
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 moet houden.

- De Kindervakantieweek vindt plaats op 8, 9 & 10 augustus en we gaan er vanuit dat je aan-
wezig bent op de dagen die je hebt aangegeven er te zijn.

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

- De groepsleiders hebben inmiddels de nodige informatie gekregen over hun taken. Moch-
ten hierover nog vragen zijn dan kun je die altijd mailen naar kindervakantieweekgerwen@
gmail.com of even contact op nemen met de organisatie (telefoonnummers elders in dit 
boekje).

- Ben je ingedeeld als spelbegeleider dan dien je een uur voor aanvang van de activiteit op 
het KVW-terrein aanwezig te zijn. In dit uur word je bij een spel ingedeeld en krijg je uitleg 
over het spel.

- Bijna alle groepen hebben 4 of meer ‘‘junior groepsleiders’’. Op sommige momenten is 
dit best veel, maar tegelijkertijd komen we bij spelletje handjes te kort. Per spelmoment 
(woensdag en donderdag) worden per groep 2 ‘‘junior groepsleiders’’ wanneer nodig inge-
deeld als extra spelleiding bij een spel. Dit zijn iedere keer andere personen. Mocht je op 
voorhand al aangeven wel een spel te willen begeleiden, kun je dit per mail aan de organisa-
tie laten weten.

- Ben je ingedeeld bij de catering dan word je persoonlijk benaderd voor verdere afspraken 
en uitleg. Dit geldt ook voor de personen die zich hebben opgegeven voor het opbouwen en 
afbreken van het KVW-terrein. De meeste informatie wordt verstrekt via e-mail, dus houd 
deze goed in de gaten.

- Laat de kinderen vrij maar zorg te allen tijde dat je present bent om hen te helpen. Blijf 
daarom ook bij je groep tijdens de verschillende activiteiten. Jij ben groepleider en gedraag 
je daarom ook zo!
 
- We moeten samen zorgdragen voor de veiligheid van de kinderen. 



Vrijwilligers!

- Groepsleiders: maak met de ouders van de allerjongste kinderen in je groep goede afspra-
ken over deelname aan de Kindervakantieweek. Wanneer de kinderen het niet meer trek-
ken is het misschien een optie om hen een halve dag deel te laten nemen aan het program-
ma. 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 verbeter-
punten of andere opmerkingen, geef deze dan door aan iemand van de organisatie. Dit kan 
ook via de mail.

- Op vrijdagavond vindt wederom de feestavond plaats op het KVW-terrein. Je bent als 
vrijwilliger van harte uitgenodigd om de Kindervakantieweek samen met alle kinderen en 
vrijwilligers feestelijk (evt. met een borrel) af te sluiten. Op deze avond zijn vanaf 19.00u de 
consumpties voor eigen rekening.  
 
- Tijdens de feestavond is de Alcoholwet van toepassing. D.w.z. dat personen jonger dan 18 
jaar geen alcoholische dranken mogen kopen en drinken. Wij vragen de vrijwilligers die nog 
geen 18 zijn zeker geen alcohol te drinken! Dit kan ons bij een controle een flinke boete op-
leveren die kan oplopen tot €1360,-. 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 organi-
satie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor (medische)schade, diefstal 
of verlies van geld of goederen.

Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met: 
 
Rick van de Sande  06-51405797 
Anthony Paans  06-51891136 
Erna Bastiaansen  06-13165788 
Martijn Gevers  06-53151821 
Femke Mol   06-31957851 
kindervakantieweekgerwen@gmail.com



www.jeugdactiviteitengerwen.nl 
kindervakantieweekgerwen@gmail.com


