


Bestuur kindervakantiewerk Afferden : 

Twan Krebbers  Alexanderstraat 26  Tel.: 0485-212961

               06-12889793

 
Renske van Vugt Fenikshof 26, Nijmegen  Tel.: 06-10052944

Pieter Maas  Heukelom 10   Tel.:06-30377444

Paul van den Heuvel Pastoor Berdenstraat 14  Tel.: 06-83008703

Siske Hermans  Heukelom 13   Tel.:06-48723936

Elly Arts  Dorpsstraat 36   Tel.: 06-11519419

Mike Swijghuizen Beatrixstraat 17  Tel.: 06-34547516

Bart Wolters  Melingstraat 21   Tel.: 06-22180406

Voor meer informatie kunt u terecht
bij een van bovenstaande bestuursleden

of kijk op www.kvw-afferden.nl



Over enkele weken begint voor jullie de grote vakantie. 
In de laatste week van de vakantie is er ook dit jaar weer 
Kindervakantiewerk. Wij hebben hier heel veel zin in, jullie 
ook? Net als afgelopen jaren zullen we er met de kinderen 
uit Afferden en Heijen ook dit jaar weer een fantastische 
week van maken. We hopen dat jullie weer allemaal mee 
doen dit jaar!

We hebben dit jaar natuurlijk weer een week vol spel en 
plezier voor de kinderen van:
Groep 1 t/m 3: maandag, dinsdag en vrijdag
Groep 4 t/m 8: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Het thema voor voor deze week is...........

Wil je meer weten over wat we deze week gaan doen?
Lees dan snel verder in dit boekje!!

Wil je meedoen met Kindervakantiewerk? Geef je dan voor 
25 juli op bij: 
-Twan Krebbers Alexanderstraat 26 
 Tel.: 0485-212961/ 06-12889793  Of:
-Tot de grote vakantie bij juffrouw Marieke (voor Heijen)
      Of:
-Familie Hawinkels, Hermelijnstraat 51, 6598 CM Heijen 

Wil je leiding worden? Mail je gegevens naar: 
-renske_van_vugt@hotmail.com



  Activiteiten

Voor groep 1, 2 en 3 (kleuters en groep 3)

 
Maandag 18 aug. van 14.30 uur tot 16.00 uur

 
Dinsdag 19 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur

 
Vrijdag 22 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur

Voor groep 4, 5, 6, 7 en 8

 
Maandag 18 aug. van 14.30 uur tot 16.00 uur

 
Woensdag 20 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur 

 
Woensdagnacht van 20 aug. op 21 aug.   

 

 
Donderdag 21 aug. van 9.30 uur tot 16.00 uur   

 
Vrijdag 22 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur

 
Alle dagen kunnen wat uitlopen!

De kindervakantiewerkdagen 2014 worden gehouden op:

Maandag   18 augustus 2014
Dinsdag   19 augustus 2014
Woensdag   20 augustus 2014
Donderdag   21 augustus 2014
Vrijdag   22 augustus 2014



Maandag 18 augustus

Net als afgelopen jaren beginnen we de week ook dit jaar met het 
Kindervakantiewerk toneelstuk. Diverse dagorganisatoren hebben 
zich weer ingeleefd in een rol om zo samen voor jullie een mooie 
opening van de week te presenteren.
Ook zullen we het Kindervakantiewerklied van 2014 ten gehore 
brengen.
Alle kinderen, ouders, opa’s oma’s en vrijwilligers zijn van harte 
welkom. Het toneel is op het Kindervakantiewerkterrein bij 
de Fam. Salden en begint om 14.30uur. Rond 16.00 uur is het 
afgelopen.

Dinsdag 19 augustus

O nee, er is een buitenaards wezen in Afferen neergestort. Wat 
doet dit wezen hier? En een nog betere vraag hoe kunnen we haar 
helpen om weer terug naar huis te gaan? 
Er is deze dag voldoende te eten maar ben je een grote eter neem 
dan iets extra’s te eten mee!
De kinderen vertrekken vanuit Iedershuus om 10.00 uur naar 
terrein Salden en zijn rond 16.00 uur weer terug bij Iedershuus.

Vrijdag 22 augustus

Vrijdagmorgen vertrekken we weer om 10.00 uur vanaf Iedershuus 
richting terrein Salden. Alle ouders worden verwacht om 15.30 uur 
bij terrein Salden om hun kinderen op te halen. 
Komt u met de auto uw astronautje ophalen? Parkeer deze dan op 
het aangegeven parkeerterrein.



Maandag 18 augustus
Net als afgelopen jaren beginnen we de week ook dit jaar met het 
Kindervakantiewerk toneelstuk. Diverse dagorganisatoren hebben zich 
weer ingeleefd in een rol om zo samen voor jullie een mooie opening van 
de week te presenteren.
Ook zullen we het Kindervakantiewerklied van 2014 ten gehore brengen.
Alle kinderen, ouders opa’s oma’s en vrijwilligers zijn van harte welkom.
Het toneel is op het Kindervakantiewerk terrein bij de Fam. Salden en 
begint om 14.30uur. Rond 16.00uur is het afgelopen.

Woensdag 20 augustus
Vandaag gaan we op ontdekking in de ruimte! Ga jij deze dag mee op zoek 
naar sterren en planeten? We vertrekken vanuit planeet Aarde met onze 
eigen gemaakte raket naar de ruimte! Kun jij zweven op de maan, sterren 
kijken en tegen glibberig ruimteslijm?
De kinderen krijgen een broodje, maar ben je een grote eter neem dan 
iets van thuis mee. We zullen om 10.00u vanaf Iedershuus naar terrein 
Salden vertrekken, we zijn rond 16.00u terug bij Iedershuus. 

Donderdag 21 augustus 
De kinderen die niet op het kamp hebben geslapen, verzamelen om 9.30 
uur bij Iedershuus. Op deze dag zullen er in het bos buitenaardse dingen 
gebeuren. Jullie moeten grondstoffen verzamelen en ruimtegeld verdienen 
om terug naar jullie planeet te kunnen. De verschillende planeten zullen 
tegen elkaar strijden in de bossen van Afferden. Degene die dat het beste 
kan zal de terugreis naar zijn planeet kunnen maken. Rond 16.00u zijn we 
weer bij Iedershuus. 

Vrijdag 22 augustus
Vrijdagmorgen vertrekken we weer om 10.00 uur vanaf Iedershuus richting 
terrein Salden. Alle ouders worden verwacht om 15.30 uur bij terrein 
Salden om hun kinderen op te halen.
Komt u met de auto uw astronautjes ophalen? Parkeer deze dan op het 
aangegeven parkeerterrein.



Ook dit jaar kunnen de kinderen van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 
meedoen met de super gezellige avontuurlijke overnachting bij de 
Familie Kroon. Jullie overnachten binnen in de schuur, in de nacht 
van woensdag op donderdag.

Het wordt zoals ieder jaar weer een fantastische avond met zeer 
leuke spellen.Zo kun je zweven als een echte astronaut, lopen 
in een astronautenpak en sterren kijken. En natuurlijk mag het 
traditionele nachtspel dit jaar niet ontbreken met als afsluiter het 
kampvuur. 

Aan het kamp kunnen ongeveer 50 jongens en meisjes deelnemen.
De selectie zal plaatsvinden op basis van de inleverdatum van het 
inschrijfformulier, dus zorg dat je er vroeg bij bent. Dit wil je niet 
missen!

Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je wel of niet aan het 
kamp deel wilt nemen. De extra kosten voor overnachting bedra-
gen 12 euro.Het geld kan gelijktijdig met het inschrijfformulier in 
de gesloten envelop ingeleverd worden.

De kinderen die meegaan op kamp hebben nodig:
Luchtbed, warme slaapzak, slaapspullen, zaklamp, toiletspullen, 
droge kleding, extra sokken en dichte schoenen (evt. laarzen, gras 
is ’s morgens altijd nat). De spullen worden woensdagmorgen mee-
gebracht naar Iedershuus. Voor een lunchpakketje voor de donder-
dag wordt gezorgd.

Wij vragen u,als ouder, om gelieve niet langs te komen tijdens het 
kamp. Dit om mogelijk opwekken van heimwee en dergelijke te 
voorkomen.

Woensdag 20 augustus op donderdag 21 augustus
bij familie Kroon







De kosten voor deelname bedragen: 
De kinderen uit de groepen 1,2 en 3  € 12.00
De kinderen uit de groepen 4,5,6,7 en 8 € 18.00
Extra kosten voor de overnachting  € 12.00
(Betaald = betaald, bij onverwachte verhindering krijgt u helaas 
geen geld terug!))

Dit geld kunt u in een gesloten envelop met naam, adres en 
inschrijfformulier vóór vrijdag 25 juli inleveren bij: 
-Twan Krebbers Alexanderstraat 26
 Tel.: 0485-212961/ 06-12889793  Of: 
-Tot de grote vakantie bij juffrouw Marieke (voor Heijen)
      Of:
-Familie Hawinkels, Hermelijnstraat 51, 6598 CM Heijen 

Belangrijke adressen
Adres terrein Salden:  Spitsbrug 7, 5851AC Afferden
Adres Iedershuus:  Kapelstraat 7A, 5851AS Afferden
Adres Kampplaats Kroon: Familie Kroon Hengeland 18,   
    5851EA Afferden lb 

Alle dagen picknicken we buiten, in het bos of bij terrein Salden. 
Geef dus wel brood mee, behalve op vrijdag.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) oude kleren aan heeft 
(hebben) en in het bezit is (zijn) van een reserve (droog) T-shirt.

Wij vragen u,als ouder, om gelieve niet langs te komen tijdens 
Kindervakantiewerk, behalve op maandag en vrijdag vanaf 15.30. 
Op die manier blijft Kindervakantiewerk echt een week voor de 
kinderen!

Bij slecht weer gaan de activiteiten gewoon door.
Deelname aan deze dagen is geheel op eigen risico.



Mijn kind doet mee aan het  
kindervakatiewerk programma...

     Jongen            Meisje  

Naam kind :............................................................

Adres :..................................................................

Plaats:..................................................................

Telefoonnr.:............................................................

Mobiel nr.:.............................................................

Groep :.......................................Schooljaar 2013-2014

Doet mee aan de overnachting:      JA         NEE

Deelnemersgeld:       € ...................

Overnachtinggeld:     € ...................

Inschrijfformulier inleveren vóór vrijdag 25 juli in een 
gesloten envelop bij:
 
Twan Krebbers Alexanderstraat 26
Tel.: 0485-212961/ 06-12889793  Of: 
Tot de grote vakantie bij juffrouw Marieke (voor Heijen)
      Of:
Familie Hawinkels, Hermelijnstraat 51, 6598 CM Heijen 





Hierbij geef ik mij op als leiding 
(Dit mag pas vanaf het 2e jaar dat je op de middelbare school zit, 
dus als je naar de 3e klas gaat, nauurlijk zijn ouders ook welkom 
als leiding) 

Mail dan onderstaande informatie vóór 25 juli naar:  
renske_van_vugt@hotmail.com

       Jongen Meisje  

Naam :

Leeftijd :

Adres :

Plaats:

Telefoonnr./mobiel nr.:

Email :

Doet mee:    Dinsdag 19 augustus

   Woensdag 20 augustus

   Donderdag 21 augustus

   Vrijdag 22 augustus



Kleur de astronaut mooi in. Plak er een foto van 
jezelf in, maak er een masker van of teken er een 
gezicht in en je hebt je eigen astronaut gemaakt!!!






