
www.facebook.com/KVWAfferden



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

 Susan Berben-Wijers    Bernhardstraat 6      Tel.: 06-47226287

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

        - 
een van bovenstaande bestuursleden

        - 
kijk op www.kvw-afferden.nl

        - 
of kijk op www.facebook.com/KVWAfferden



   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 dit jaar een fantastische                
        week van maken. We hopen dat jullie ook 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 deze week is...........

Hallo Hallo 
    zeerovers 
    zeerovers 

Inschrijfformulier inleveren vóór vrijdag 18 juli in een 
gesloten envelop bij:

 
Twan Krebbers Alexanderstraat 26

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: 
info@kvw-afferden.nl 



  Activiteiten

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

 
Maandag 24 aug. van 13.00 uur tot 16.00 uur

 
Dinsdag 25 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur

 
Vrijdag 28 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur

Voor groep 4, 5, 6, 7 en 8

 
Maandag 24 aug. van 13.00 uur tot 16.00 uur

 
Woensdag 26 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur 

 
Woensdagnacht kamp  

 

 
Donderdag 27 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur   

 
Vrijdag 28 aug. van 10.00 uur tot 16.00 uur

 
       Alle dagen kunnen wat uitlopen!

          De kindervakantiewerkdagen 2015 
           worden gehouden op:

          Maandag   24 augustus 2015
          Dinsdag   25 augustus 2015
          Woensdag   26 augustus 2015
          Donderdag   27 augustus 2015
          Vrijdag     28 augustus 2015

ActiviteitenActiviteiten



Maandag 24 augustus

    Op de maandag zal de kindervakantieweek worden ge-
       opend. Op deze eerste dag maken jullie kennis met 
           een paar echte piraten. Zij zullen jullie laten zien
\           wat piraten allemaal beleven, en wie weet nemen 
           ze jullie mee op avontuur in het toneelstuk! Zorg dat je er alle- 
           maal bij bent, want op maandag leer je hoe je zelf ook een    
          piraat kunt worden. Dat zal de rest van de week van pas komen!    
       Omdat piraat worden niet gemakkelijk is, begint de dag dit jaar 
 wat eerder, namelijk om 13.00u bij terrein Salden. Zorg dat je al 
geluncht hebt. Rond 16.00u is het afgelopen. (groot)Ouders zijn van-
  daag van harte welkom om te blijven kijken.

Dinsdag 25 augustus

Hop, laat het oefenen van maandag nu maar eens zien. Dit doen de 
kinderen bij verschillende piraten spelletjes. Doe je het goed van 
verdien je een beloning. Hebben de kinderen wel genoeg beloningen        
    verdiend? En waarvoor verzamelen ze deze eigenlijk? De kinderen 
     krijgen een broodje, maar heb je hier niet genoeg aan neem dan 
    iets extra’s mee van thuis. De kinderen vertrekken vanuit Ieders-
        huus om 10.00u naar terrein Salden en zijn rond 16.00u weer terug 
      bij Iedershuus.

Vrijdag 28 augustus

             Vrijdagmorgen vertrekken we weer om 10.00u vanaf 
            Iedershuus richting terrein Salden. Alle ouders worden 
                verwacht om 15.30 u bij terrein Salden om hun kinde-
                                ren op te halen. 
                               Komt u met de auto uw zeerovertje ophalen? 
                          Parkeer deze dan op het aangegeven parkeer-
                               terrein!

Groep 1t/m3Groep 1t/m3



                                        Maandag 24 augustus
                  De piraten die jullie vandaag ontmoeten zullen jullie laten        

     zien wat piraten allemaal beleven, en wie weet nemen ze jullie mee     
        op avontuur in het toneelstuk! Zorg dat je er allemaal bij bent    

  want op deze dag leer je hoe je zelf ook een piraat kunt 
worden. Dat zal de rest van de week van pas komen! Omdat   

              piraat worden niet gemakkelijk is, begint de dag dit jaar 
eerder, namelijk om 13.00u bij terrein Salden. (groot) Ouders   

              zijn vandaag van harte welkom om te blijven kijken. Rond 
16.00u is het afgelopen.

   Woensdag 26 augustus         Ben jij stoer, sterk en slim genoeg om 
een piraat te worden? Vandaag mogen jullie laten zien dat jullieklaar 

zijn om echte piraten te zijn. We gaan samen opzoek naar de schat! Die 
vind je natuurlijk niet zo maar. Klaar om een boot te bouwen, vlaggen 

te verroveren, schepen te laten zinken en van een schip af te 
springen? De kinderen krijgen een broodje, maar heb je hier niet 

genoeg aan neem dan iets extra’s mee van thuis. We zullen ’s ochtens 
om 10.00u vertrekken vanuit Iedershuus en rond 16.00u zijn de kinderen 

die niet mee naar het piratenkamp gaan weer terug bij Iedershuus.

         Donderdag 27 augustus     De kinderen die niet op het kamp 
hebben geslapen, verzamelen om 10.00u bij Iedershuus. Op deze 

dag gaan jullie als piraten met elkaar de strijd aangaan op het 
duivels eiland genaamd de Duvelskuul. Op dit gevaarlijke eiland 

zullen verschillende obstakels het jullie moeilijk maken. Wij zijn 
benieuwd of jullie dit wel tot een goed einde brengen. Rond 

16.00u zijn we weer bij Iedershuus. Deze dag zijn de kinderen de 
hele dag in het bos. Zorg voor goede kleding/schoeisel en 

controleer je kind goed op tekenbeten na deze dag.
                           

                Vrijdag 28 augustus     We vertrekken om 10.00u vanaf 
Iedershuus richting terrein Salden. Alle ouders worden 

verwacht om 15.30u bij terrein Salden om hun 
                                 kinderen op te halen. Komt u met de auto uw      

                                 zeerovertje ophalen? Parkeer deze dan op 
het aangegeven parkeerterrein!

Groep 4t/m8Groep 4t/m8



    Kamp    Kamp
Woensdag 26 augustus op donderdag 27 augustus
  bij familie Kroon

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 over nachten 
binnen in de schuur. Zo gaan we dit jaar op zoek naar de schat in het don-
kere  bos, een lastige puzzel oplossen met flessenpost, slingeren vanaf    
een piratenschip en nog véél meer! Natuurlijk zitten we ’s avonds ook rond 
het piraten kampvuur en is er een spannend nachtspel.

Aan het kamp kunnen ongeveer 60 jongens en meisjes deelnemen. De 
extra kosten voor overnachting bedragen 12 euro. Omdat er elk jaar   
heel veel jongens en meisjes meedoen met het spectaculaire kamp 
moet je je vooraf via de mail opgeven, zodat je verzekerd bent van een 
heerlijke slaapplaats. Wat moet je doen 
 om je op te geven: 
1. Stuur een mailtje, met voor en achternaam, naar 
    info@kvw-afferden.nl dat je graag met het kamp mee wilt 
    doen.
2. Je krijgt zo snel mogelijk een mail terug ter bevestiging dat 
    je wel of niet kunt deelnemen. Wie het eerst komt het eerst 
    maalt.
3. Lever het geld, na beverstiging van e-mail, gelijktijdig met 
    het opgaveformulier in een gesloten envelop in.

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 ochtens altijd 
nat). De spullen van uw kind dienen woensdag ochtend mee-
gebracht te worden naar Iedershuus. 
      Voor een lunchpakketje voor de donderdag 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.







              
       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 18 juli inleveren bij: 
            -Twan Krebbers Alexanderstraat 26                             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: Hengeland 18, 5851EA Afferden 

          Alle dagen picknicken we buiten, in het bos of bij terrein                         
          Salden. Geef dus wel lunch 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,van 13.00u tot 
       16.00u en vrijdag vanaf 15.30u. Op die manier blijft Kinderva-
          kantiewerk echt een week voor de kinderen!

                     Bij slecht weer gaan de activiteiten gewoon door. 

   De organisatie is niet aansprakelijk voor   
    meegegeven medicatie of het gebruik 
   hiervan.
            
     Deelname aan deze dagen is 
         geheel op eigen risico.

   
             

Algemene Algemene    Informatie 
   Informatie



              Mijn kind doet mee aan het  
                  kindervakatiewerk programma...

             Jongen                 Meisje  

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

      Achternaam kind:...................................................

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

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

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

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

         Groep :...........................Schooljaar 2014-2015

  Maat t-shirt:.....................................................

      Doet mee aan de overnachting:   Ja            Nee

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

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

                   Totaal:   € .....................

Inschrijfformulier 
     

voor kinderen

Inschrijfformulier inleveren vóór vrijdag 18 juli in een 
gesloten envelop bij:

 
Twan Krebbers Alexanderstraat 26

Of: 
Tot de grote vakantie bij juffrouw Marieke (voor Heijen)

Of:
Familie Hawinkels, Hermelijnstraat 51, 6598 CM Heijen 





Inschrijfformulier 
     

voor leiding

                                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 18 juli naar:  
info@kvw-afferden.nl

Jongen/Meisje  

Naam :

Achternaam:

Leeftijd :

Adres :

Plaats:

Telefoonnr./mobiel nr.:

Email :

Doet mee op: 

Maandag 24 augustus

Dinsdag 25 augustus         

Woensdag 26 augustus

Donderdag 27 augustus

Vrijdag 28 augustus



Zoek de 10 verschillen.





www.facebook.com/KVWAfferden


