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Doe mee met... 
Kindervakantiewerk

13 t/m 17 augustus



Siske Hermans 
Heukelom 13 

06-48723936

Paul van den Heuvel Past. Berdenstraat 14 06-83008703

Elly Arts 
Julianastraat 1 

06-11519419

Mike Swijghuizen van Sasse van Ijsseltstr. 32 

 

Boxmeer 
06-34547516

Bart Wolters 
Melingstraat 21 06-22180406

Susan Berben-Wijers Bernhardstraat 6 06-47226287

Manon Aben 
Langstraat 27 

06-45467155 vanaf maandag 25 juni (18.00 uur) t/m 20 juli

Wat moet je doen...

1. Ga naar de site www.kvw-afferden.nl

2. Klik op de link aanmeldformulier

3. Vul het aanmeldformulier in
 Wil jouw kind mee op kamp? Wees er dan snel bij,
 vol is vol. Wanneer het kamp vol is wordt deze optie niet  
 meer weergegeven in het online aanmeldformulier. U kunt  
 ons nog wel mailen als je je kind(eren) op de reservelijst wilt  
 zetten.  

4. Bevestig de aanmelding door te klikken op betalen via iDEAL 

5. Betaal via iDEAL

Net als afgelopen jaren zullen we er met de kinderen uit Afferden en 
Heijen weer een fantastische week van maken. We hopen dat jullie 
allemaal mee doen dit jaar! Wij hebben er in ieder geval weer heel veel 
zin in. 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

www.kvw-afferden.nl     -   www.facebook.com/KVWAfferden

Bestuur
 Kinderv

akantiewerk

Voor meer info
rmatie...

Doe mee met de leukste week 
van het jaar... in Week 33,

13 tot 17 augustus

Schrijf je in...

LET OP:

 Contante betaling is

NIET meer mogelijk!



groep 1, 2 en 3
Maandag 13 augustus

Dinsdag 14 augustus

Vrijdag 17 augustus 

groep 4, 5, 6, 7 en 8

Maandag 13  augustus

Woensdag 15 augustus

Woensdagnacht kamp  

Donderdag 16 augustus  

Vrijdag 17 augustus

Alle dagen kunnen wat uitlopen!

Voor de gehele week geldt dat jullie om 10.00 uur verwacht worden 
bij Salden. De Kiss ‘n Ride vind je bij Loonbedrijf van Lin. De kinderen 
kunnen maandag en dinsdag om 16.00 uur opgehaald worden bij deze 
Kiss ‘n Ride. Op vrijdag zijn de ouders vanaf 15.00 uur van harte welkom 
op het kindervakantiewerkterrein bij Salden. Voor iedere dag geldt; wij 
zorgen voor een broodje, maar voor extra energie kun je jouw kind een 
lunchpakketje meegeven. Zorg dat de kinderen zwemkleding meenemen 
en goede schoenen dragen, waar ze gemakkelijk op kunnen lopen. Ten 
slotte graag een eigen drinkbeker mee nemen, voorzien van voor- en 
achternaam. 

Maandag 13 augustus
Jullie komen aan bij KVW studio’s, 
een filmset waar jullie een eigen 
filmdecor bouwen en de hele week 
leuke avonturen gaan beleven met 
beroemde filmsterren.

Dinsdag 14 augustus
Met de helden van Disney is het altijd feest! Of je nou in Afrika door het 
oerwoud slingert of als een stoere ridder of mooie prinses in een kasteel 
woont. Vandaag ontmoet je de allerleukste Disney figuren. Je leert deze 
dag hoe jij een echte Disney held wordt. Een dag vol met wonderen!

Vrijdag 17 augustus
Vandaag staan er spectaculaire spellen op het programma. 
De kinderen krijgen vandaag een frietje met een snack dus 
hoeven geen lunchpakketje mee te nemen.

Alle ouders zijn vrijdag welkom
vanaf 15.00 uur bij Salden; 

om 15.30 uur sluiten we de week gezamelijk af. Haal je jouw kind met de 
auto op? Parkeer dan op het aangegeven parkeerterrein!

Kleuters en groep 3

opHALenbrengen

10.00 uur  16.00 uur

10.00 uur  16.00 uur

10.00 uur  15.30 uur

10.00 uur  16.00 uur

10.00 uur  16.00 uur

10.00 uur  16.00 uur

10.00 uur  15.30 uur

programma 2018



van  de  hulk,  de  vliegkracht  van  Thor.  Hoe  cool  is  
dat? Het  wordt  een  spannende  dag  met  veel  actie!  
Ben  jij  er  klaar  voor?

Donderdag 16 augustus
Take-three Action!

Na een spectaculaire woensdag met 
veel spellen gaan we vandaag op 
avontuur. We verwachten van jullie 
het beste speurwerk tijdens deze dag 
zodat jullie weer op tijd terug zijn 
van de tocht. Daarnaast zijn we erg 
benieuwd naar jullie regietalent want 
er wordt een echte film gemaakt en 
gemonteerd. De acteurs en actrices 
van deze film zijn jullie zelf. 

Vrijdag 17 augustus
Vandaag staan er spectaculaire spellen op het programma. De kinderen 
krijgen vandaag een frietje met een snack dus hoeven geen lunchpakketje 

mee te nemen.

Alle ouders zijn welkom op vrijdag vanaf 
15.00 uur bij Salden; 

om 15.30 uur sluiten we de week gezamelijk af. Haal 
je jouw kind met de auto op? Parkeer dan op het 
aangegeven parkeerterrein!

Voor de gehele week geldt dat jullie om 10.00 
uur verwacht worden bij Salden. De Kiss ‘n 
Ride vind je bij Loonbedrijf van Lin. De kinderen 
kunnen maandag, woensdag (als je kind niet 
op kamp gaat) en donderdag om 16.00 uur 

opgehaald worden bij deze Kiss ‘n Ride. Op vrijdag zijn de ouders vanaf 
15.00 uur van harte welkom op het kindervakantiewerkterrein bij Salden. 
Voor iedere dag geldt; wij zorgen voor een broodje, maar voor extra energie 
kun je jouw kind een lunchpakketje meegeven. Zorg dat de kinderen 
zwemkleding meenemen en goede schoenen dragen, waar ze gemakkelijk 
op kunnen lopen. Ten slotte graag een eigen drinkbeker mee nemen, 
voorzien van voor- en achternaam. 

 Maandag 13 augustus
Jullie komen aan bij KVW studio’s, een filmset waar jullie een eigen 
filmdecor bouwen en de hele week leuke avonturen gaan beleven met 
beroemde filmsterren.

woensdag 15 augustus
De woensdag staat in het teken van 
Marvel.  We komen superhelden tegen 
van de Avengers. De onverslaanbare 
Iron  Man met zijn pak van staal. Of 
wat  dacht je van De Machtige Thor, 
met zijn magische hamer. Maar 
Marvel betekent ook spiderman, 
Captain America en de Hulk. 
Vandaag  kan  je  met  je  groepje  
je  eigen  Marvel  held  verdienen. 
Alle  spellen  staan  natuurlijk in 
het teken van de  krachten van 
deze superhelden.  Het  web  van  
spiderman, de  groene  spierballen  

groep
4 t/m 8



TICKETTICKET

TICKETTICKET

TICKET

MOVIE

MOVIE

MOVIE

action!

action!

Ook dit jaar kunnen de kinderen van de groepen 4 t/m 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 leuke spellen. 
Ook staat er weer een spannend nachtspel op het programma met als 
afsluiter een groot kampvuur.

Aan het kamp kunnen 60 kinderen deelnemen. De extra kosten voor 
overnachting bedragen 12 euro. Omdat er elk jaar heel veel jongens en 
meisjes mee willen doen met het spectaculaire kamp moet je je vooraf via de 
site opgeven. Dan ben je verzekerd van een heerlijke slaapplaats.

Wat moet je doen om je op te geven:
1. Ga naar de site www.kvw-afferden.nl en schrijf je in!
2. De eerste 60 aanmeldingen worden goedgekeurd....
 daarna is opgeven helaas niet meer mogelijk.    
 Dit geeft de site automatisch aan.
3. Betaling gaat via de site met iDEAL.

De kampspullen van de kinderen dienen woensdagochtend meegebracht 
te worden naar de Kiss ‘n Ride bij van Lin. 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.

TIPS...
- Neem warme kleren mee voor als we ‘s avonds het 
bos in gaan. Het kan ’s avonds aardig afkoelen en er 
zitten muggen in het bos.

- Het gras kan ‘s morgens erg nat zijn. Denk dus aan 
goede schoenen, evt. laarzen. 

- Zorg dat overal goed je naam op staat, 
bijvoorbeeld op de vuilniszak waar je slaapzak 
in zit. Je zoekt je straks anders helemaal suf. 
Maar zorg er ook voor dat op je 
luchtbed je naam duidelijk staat. 
Tegenwoordig zie je vaak dezelfde 
soort luchtbedden.

Opgeven kan pas op 25 juni vanaf 18.00 uur!

kampchecklist kamp

woensdag 15 augustus op donderdag 16 augustus

bij familie Kroon

We gaan op kamp en nemen mee.... 

	 Droge kleding

	 Extra sokken

	 Goede loopschoenen / sportschoenen   

 voor in het bos...dus dichte schoenen

	 Zwemkleding

	 Handdoek

	 Toiletspullen

	 Regenjack (hopen dat we ‘m niet nodig   

 hebben)

	 Warme slaapzak

	 Slaapmatje of luchtbed (1-persoons!!!)

	 Kussen

	 Plastic zak voor vuile kleding

	 Zaklamp (voorzien van naam)

VERBODEN MEE TE NEMEN

- Energiedranken

- Mobiele telefoon 

- Geld



kleuren maar... neem je eigen beker mee!

Geen wegwerpbekers meer!

Neem een beker mee met je naam

en achternaam!!

Zo kun je zelf de hele week

lekker limonade tappen!



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. Natuurlijk zijn ouders ook 
welkom als leiding.

Mail onderstaande informatie voor 20 juli naar: 
info@kvw-afferden.nl of geef dit formulier af bij 
Elly Arts, Julianastraat 1.

Wat is wat...
verbind de plaatjes  met  de woorden

- Inschrijfformulier leiding -

 M              V  
Naam:

Achternaam:

Adres:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Doet mee op:    Maandag 13 augustus
     Dinsdag 14 augustus  
            Woensdag 15 augustus
    Donderdag 16 augustus
    Vrijdag 17 augustus

  rode loper

  3D bril

  klapperbord

  filmticket

  bioscoopscherm

  popcorn

  filmcamera

  ster

  dia

  milkshake

  filmrol

  megafoon




 


















Algemene info

Waarom lopen de Zware Jongens langs de snelweg?

Mickey en Goofy gaan Muis Erger 

Je Niet spelen. Goofy gooit de 

dobbelsteen tegen het plafond. 

Dan vraagt Mickey: “Waarom doe 

je dat?” Goofy antwoordt: “Je zei 

toch, wie het hoogst gooit mag 
beginnen!”

Superman zit in de les en gromt steeds:
 ‘brmmm’....‘brmmm’
Op een gegeven moment is meester Warbol het 
zat en zegt: “Superman! Wat doe je?”
Superman antwoordt: “Ik doe een auto na, 
meester.”
Meester Warbol zegt: “Oké Superman, je mag er 

nu wel weer mee stoppen”, 
maar Superman blijft het geluid maken.
Meester Warbol: “Superman! Ga maar op de 
gang!” Superman zegt:“Sorry meester,dat kan 

niet, de benzine is op!”

Waarom ligt een konijntje 

altijd vroeg in bed?

Omdat het maar twee tandjes hoeft te poetsen.

Daar is de vluchtstrook

Drie huizen staan op een rijtje. In het linker huis woont spiderMAN. 
In het rechter huis woont batMAN. Wie woont er in het middelste huis?

buurMAN!

TIC
KE
T

hihi...haha...
Alle dagen picknicken we buiten, in het bos of bij terrein Salden.
Geef wat extra eten mee als uw kind een grote eter is, 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 en zwemkleding?

Wij vragen u, als ouder, om gelieve niet langs te komen tijdens 
Kindervakantiewerk, behalve op vrijdag vanaf 15.00 uur.
Op die manier blijft Kindervakantiewerk 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.

Na een dag in de natuur is het verstandig uw kind te controleren op 
teken!

Deelname aan deze dagen is geheel op eigen risico! 

De kosten voor deelname bedragen: 
Kinderen uit de groepen 1,2 en 3  € 13.00
Kinderen uit de groepen 4,5,6,7 en 8  € 20.00
Extra kosten voor de overnachting      € 12.00
(Betaald = betaald, bij onverwachte verhindering
kunnen wij u helaas geen geld terug geven)

belangrijke adressen:
Terrein familie Salden: Spitsbrug 7, 5851 AC Afferden
Kampplaats Kroon: Hengeland 18, 5851 EA Afferden
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  End
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  End

WWW.KVW-AFFERDEN.NL
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Deze week wil je niet missen!!!
Dus doe mee met kvw...

13 t/m 17 augustus 2018


