Hallo allemaal!
Je hebt nu het programmaboekje van de 16e
Kindervakantieweek in Gerwen voor je! In dit boekje vind
je alle informatie die je nodig hebt voordat de
Kindervakantieweek echt kan beginnen!
Het thema van dit jaar “Gerwen in de Bergen”. We gaan
een mooie alpenwei maken! Wat een belevenis! Je gaat
met je groepje aan de slag in je tent. Vrijdag van 19.00
uur komen de ouders kijken naar wat er gemaakt is en
kunnen ze spulletjes kopen op de markt in de Bergen.
Laat ook vooral je ouders dit boekje even doorkijken. Er
staat voor hen ook veel belangrijke informatie in.
We zien jullie graag bij Gerwen in de Bergen op
24, 25 en 26 augustus!
Organisatie Kindervakantieweek Gerwen
Stichting Jeugd– en Jongerenactiviteiten Gerwen

Beste ouders/verzorgers,
Bedankt dat je je kind hebt opgegeven voor de 16e
Kindervakantieweek in Gerwen. Met ruim 130
deelnemers blijkt maar weer dat de Kindervakantieweek
leeft in ons dorp. Het is fijn om te zien dat ook veel
ouders zich weer als vrijwilliger hebben aangemeld.
Een aantal dingen is voor jou als ouder/verzorger
belangrijk om te weten:
• De Kindervakantieweek is op 24, 25 en 26
augustus.
• Voor ieder deelnemend kind dient 20 euro
inschrijfgeld te worden betaald. In de mail staat het
rekeningnummer waar het inschrijfgeld naar
overgemaakt kan worden.
• Als je kind een dag niet kan deelnemen aan het
programma, meld dit dan tijdig bij de organisatie.
• Hou er rekening mee dat je kind vies kan worden.
Zorg dus voor kleding en schoenen die vies mogen
worden.
• Zorg dat je kind op tijd aanwezig is op het terrein en
kom je kind ook weer op de aangegeven tijd
ophalen. Tijden vind je verderop in dit boekje.

• Zorg ervoor dat je kind elke dag droge kleren en
een handdoek bij zich heeft.
• Controleer je kind elke dag op teken.
• Zijn er zaken waar wij als organisatie rekening mee
moeten houden, zoals bijvoorbeeld een allergie,
ziekte of een bepaald dieet, meld dit dan tijdig bij
ons.
• Het programma is gemaakt voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar. Uit de vorige edities is gebleken dat
het zeker voor de jongste kinderen drie zware
dagen kunnen zijn. Het kan zijn dat drie dagen
teveel zijn voor je kind. Zorg er daarom als
ouder/verzorger voor dat je tijdens de
Kindervakantieweek bereikbaar bent, zodat wij je
altijd kunnen bellen als je kind naar huis wil.
• Dit jaar wordt de kindervakantieweek afgesloten met
een braderie langs de diverse alpenhutten. Deze
wordt van 19 uur tot 20 uur gehouden. Na 20 uur
sluiten we af met de wel bekende feestavond.
Ouders zijn dan verantwoordelijk voor hun
kind(eren) wanneer deze dan nog aanwezig is/zijn.
• Alle kinderen, leiding en vrijwilligers nemen volledig
op eigen risico deel aan de Kindervakantieweek. De
organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor (medische) schade, diefstal of
verlies van geld of goederen.

• In verband met het coronavirus hanteren wij de
richtlijnen van het RIVM. Als je klachten hebt die
passen bij corona, doe dan meteen een (zelf)test.
Ook bij milde klachten en óók als je
gevaccineerd/geboosterd bent. Bij een positieve
uitslag blijf je thuis.
• Graag vragen wij je hulp tijdens de opbouwdagen,
maar vooral op de zaterdag ná de
Kindervakantieweek om alles mee op te ruimen.
De meeste vrijwilligers zijn al een hele week in de
weer voor jouw kind en stellen het zeer op prijs als
jij ook een handje komt helpen!
Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je altijd
contact opnemen met de organisatie
Joost Looijmans
Marianne van Dril
Karlijn de Groot
Jorg de Punder
Erik Sengers
Matty Verkuijlen
Dion Langenhuijsen

06-28176066
06-27598549
06-43751573
06-48907137
06-14908145
06-46150790
06-51516640

E-mail: kindervakantieweekgerwen@gmail.com

09.30 uur
De kinderen kunnen het terrein aan D’n Huikert op. Hier worden
ook de groepen bekend gemaakt, dus zorg dat je op tijd bent!
09.45 uur
Officiële opening van de Kindervakantieweek met
natuurlijk het Kindervakantieweeklied!
10.00 uur
Jullie gaan aan het werk in jullie tenten aan je alpenhut.
12.00 uur
Lunch! Eet smakelijk!
13.00 uur
De hele middag gaan we (water)spelletjes doen! Doe goed je
best, zodat jouw groep de meeste punten verdient!
16.00 uur
Gezamenlijke afsluiting

09.30 uur
Opening van dag 2 met het Kindervakantieweeklied!
10.00 uur
Start van de workshops.
We hebben weer allerlei leuke dingen voor jullie bedacht,
passend in het thema van dit jaar!
12.00 uur
Lekker lunchen!
13.00 uur
Spel in het dorp Gerwen
16.00 uur
Gezamenlijke “spectaculaire” afsluiting. Ouders zijn hierbij zeker
welkom op het terrein. Zorg voor droge kleren!

12.00 uur
Opening van dag 3 met natuurlijk het Kindervakantieweeklied!
12.30 uur
Gezamenlijk spel voor alle groepen
13.30 uur
Voorbereiden van de braderie.
16.00 uur
Prijsuitreiking en afsluiting Kindervakantieweek 2022
17.00 uur
Aaaaaaan taaaaaafel!!
19.00 uur
Aftrap braderie voor de ouders, familie en vrienden
20.00 uur
Afsluiting kindervakantieweek

• Het is verstandig om elke 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 natuurlijk ook voor
een lekker tussendoortje en voor voldoende
drinken. Op vrijdag starten we pas om 12.00 uur.
Zorg dat je van te voren thuis gegeten hebt.
• Iedere dag wordt gezamenlijk afgesloten. Na de
afsluiting ga je terug naar je groepstent om je
spullen te pakken. Hier kunnen je ouders je
ophalen. Of meld je je af bij de groepsleiders.
• Laat het 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 shirt krijgt.
• Let op: kom iedere dag op tijd. Als je een dag niet
kunt komen, geef dat 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 te vergeten!

Het terrein van de Kindervakantieweek vind je aan
De Huikert. Dit is het terrein naast het gebouw van
Jong Nederland aan De Huikert 35 Gerwen.

Beste vrijwilliger,
Wat leuk dat we op je kunnen rekenen als vrijwilliger
tijdens alweer de 16e Kindervakantieweek in Gerwen.
Waar we als klein dorp groot in kunnen zijn: ruim 100
vrijwilligers die 130 kinderen uit Gerwen en Nederwetten
een aantal
dagen weten te vermaken.
Het thema van deze editie is Gerwen in de Bergen. Op
het KVW-terrein gaan alle groepen zich rondom dit
thema met verschillende activiteiten bezighouden.
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 weer een paar mooie dagen van maken!
Tot 24, 25 en 26 augustus!
Organisatie Kindervakantieweek Gerwen
Stichting Jeugd– en Jongerenactiviteiten Gerwen

Een aantal dingen is 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 24, 25 en 26
augustus. Je ontvangt bericht voor welke activiteiten
we je hulp kunnen gebruiken.
• Voor eten en drinken wordt gezorgd, dus dat hoef je
niet zelf mee te nemen. Dit geldt alleen voor
vrijwilligers die de hele dag aanwezig zijn, dus niet
voor een ochtend of middag begeleiding.
• Alle groepen hebben een aantal junior
groepsleiders. Het is mogelijk dat we de junior
groepsleiders
gedurende de Kindervakantieweek inzetten als
spelleider of als helpende hand bij de workshops.
• Ben je ingedeeld bij de catering dan word je
persoonlijk benaderd voor verdere afspraken en
uitleg. Dit geldt ook voor mensen 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 altijd dat je present
bent om te helpen. Voor de groepsleiders geldt: blijf

bij je groep tijdens de verschillende activiteiten.
• Groepsleiders: wanneer je merkt dat er kinderen uit
je groep het niet meer volhouden of naar huis willen,
laat dit dan weten aan iemand van de organisatie.
Zij zullen dan contact opnemen met de ouders.
• Vallen er dingen voor die voor de organisatie
belangrijk zijn om te weten, heb je verbeterpunten of
opmerkingen, geef deze dan door aan iemand van
de organisatie.
• Het is niet toegestaan dat groepsleiders of andere
vrijwilligers roken in de buurt van de kinderen.
• We moeten samen zorgdragen voor de veiligheid
van de kinderen.
• Alle kinderen en vrijwilligers nemen volledig op
eigen risico deel aan de Kindervakantieweek. De
organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor (medische) schade, diefstal of
verlies van geld of goederen.

• In verband met het coronavirus hanteren wij de
richtlijnen van het RIVM. Als je klachten hebt die
passen bij corona, doe dan meteen een (zelf)test.
Ook bij milde klachten en óók als je
gevaccineerd/geboosterd bent. Bij een positieve
uitslag blijf je thuis.
Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je altijd
contact opnemen met de organisatie
Joost Looijmans
Marianne van Dril
Karlijn de Groot
Jorg de Punder
Erik Sengers
Matty Verkuijlen
Dion Langenhuijsen

06-28176066
06-27598549
06-43751573
06-48907137
06-14908145
06-46150790
06-51516640

E-mail: kindervakantieweekgerwen@gmail.com

Wanneer je je hebt aangemeld via onze website, als
deelnemer of vrijwilliger, heb je ingestemd met het door
Stichting Jeugd– en Jongerenactiviteiten
Gerwen/Kindervakantieweek Gerwen te gebruiken
(indien nodig) van de ingevulde gegevens.
Deze gegevens worden enkel in de voorbereiding en
tijdens de Kindervakantieweek gebruikt en zijn enkel in
te zien door de organisatie van de Stichting Jeugd– en
Jongerenactiviteiten Gerwen/Kindervakantieweek
Gerwen. Na afloop van de Kindervakantieweek worden
al de hierboven ingevulde gegevens vernietigd. Deze
afspraak is in overstemming met de AVG-wetgeving
(privacywet per 25 mei 2018).

Tijdens de Kindervakantieweek worden er veel foto’s
gemaakt. Deze foto’s plaatsen wij niet op social media.
Ze worden enkel geplaatst op onze website
(www.jeugdactiviteitengerwen.nl). De foto’s zijn te
vinden op een afgeschermd gedeelte van de site. Indien
men de foto’s wil bekijken, moet hiervoor worden
ingelogd. Inloggen kan enkel na toestemming van de
organisatie.

