
    KINDERVAKANTIEWERK WALSBERG 2016 
 

Het thema van de Kindervakantiewerkdagen is dit jaar: 

Vliegveld Walsberg 

    
 
 

 
 
 

 
En dit jaar is de 35e keer dat Kindervakantiewerk Walsberg 

georganiseerd wordt dus we maken er een paar extra 

feestelijke dagen van! Met ook dit jaar weer bijna 200 

aanmeldingen wordt het vast weer super gezellig!  

Als het weer nou ook nog mee zit kan het niet meer stuk.  

      

Tijden 

De Kindervakantiewerkdagen vinden plaats op: 

 

Maandag 29 augustus 2016: 

- 9.00 uur tot 15.30 uur 

Dinsdag 30 augustus 2016: 

- 9.00 uur tot 19.00 uur (vanwege feestprogramma) 

- 21.00 uur overnachting voor groepen 7 en 8  

Woensdag 31 augustus 2016: 

- 8.30 uur tot 13.00 uur voor groepen 1 t/m 4 

- 8.30 uur tot 15.30 uur voor groepen 5 t/m 8 

van 18.00 uur tot 21.00 uur voor iedereen Bonte mert 

Donderdag 1 september vanaf 9.00 uur opruimen! 

 

Bereikbaarheid (alleen in noodgevallen!):   

Kantine van het sportveld: 311763 

Mobiel nummer:  06-43199157 (Suzanne) 

 

 

Lunch                    

Ook dit jaar eten we alle dagen samen. Daarvoor 

moet iedereen zelf brood meenemen. Wij zorgen 

voor drinken en iets lekkers bij de boterham. De 

kinderen hoeven tijdens deze dagen echt geen 

snoep mee te nemen. Er wordt regelmatig snoep uitgedeeld. 
Het zou fijn zijn als de ouders/verzorgers, indien nodig, zelf 

zorgen voor een evt. alternatief bij het eten. Dan weten wij 

ook zeker dat het goed is. 
 

Het weer              

Voor het grootste deel van ons programma 

zijn we afhankelijk van het weer.  

Daarom willen we de ouders vragen  

’s morgens bij slecht weer even op het 

veld te wachten op bericht of alles wel 

gewoon door kan gaan. 

 
Teken 

Op de diverse locaties waar wij dit jaar komen kunnen 

eventueel teken voorkomen! Wij raden u dan ook aan uw 

kinderen goed op teken te controleren.  
 

Foto’s  

De foto’s die gemaakt worden komen 

allemaal op onze website te staan.  

U kunt dan daar zelf de gewenste foto’s 

downloaden. Onze site is:  

            www.kvw-walsberg.nl  

 

Extra informatie  

Wanneer uw kind(eren), om wat voor reden dan ook, tijdens 

de kindervakantiewerkdagen niet mee kan doen, of een 

gedeelte van deze dagen afwezig zal zijn, geef dit dan door 

aan één van de werkgroepleden en bij de leiding van het 

groepje van uw kind(eren). 
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Programma-overzicht                

 

Maandag 29 augustus 

Om 9.00 uur gaat de gate open en kan 

er ingecheckt worden. Vergeet niet het 

paspoort dat achteraan in dit boekje te 

vinden is ingevuld mee te brengen. 

Anders mag je niet mee aan boord!  

Als iedereen door de douane is beginnen 

we met de indeling van de groepen en 

daarna gaan we hutten bouwen. Iedere groep maakt een 

eigen hut in het thema zoals vermeld in jullie boekje (bijv. 

een vliegtuig, hangaar van een luchtvaartmaatschappij, 

vertrekhal met incheckbalie, restaurantje, broodjeszaak, 

souvenirshop, parfumerie, kofferzaak, slijterij, aankomsthal 

met douane/aangifte goederen etc.). 

 

Het is makkelijk als je hiervoor zelf een 

hamer en een kwast mee brengt maar zet er 

wel duidelijk je naam op. Zorg er ook voor 

dat je oude kleren en schoenen aan hebt, de 

verf gaat er niet altijd uit!   

 
Tussen de middag hebben we voor iedereen een  

lekkere feestelijke pannenkoek! En is er voor alle  

groepen tijd om het stukje voor de dinsdagavond voor te 

bereiden.  

 

’s Middags komen de poppendokters om de knuffels van de 

kinderen uit de groepen 1 t/m 3 een reisvaccinatie te 

geven. Vergeet dus je lievelingsknuffel of pop niet!! 

Daarna gaan zij afwisselend iets knutselen in het thema en 

leuke waterspelletjes doen. Daarom is het verstandig om je 

zwemkleding, een handdoek en reservekleding mee te 

brengen.  

 

De groepen 4, 5 en 6 gaan in het park een heel 

leuk landenspel doen waarbij ze in elk land een 

spelletje doen dat met dat land te maken heeft.  

 

De groepen 7 en 8 gaan met behulp van een 

GPS een smokkeltocht lopen waarbij ze over 

verschillende landen vliegen en onderweg moeten kijken of 

ze hun smokkelwaar ongezien langs de douane krijgen!  

 

Voor iedereen geldt deze dag dat je ervoor moet 

zorgen dat je gemakkelijke (water-) dichte schoenen 

aan hebt! En omdat we met de groepen 7 en 8 een 

groot deel van de middag in het bos zullen zijn is een 

lange broek ook aangeraden.   

 

Om 15.30u gaat iedereen naar huis en krijgen alle kinderen 

een mooi shirt cadeau.   
 

Dinsdag 30 augustus  
Vanwege ons jubileum wordt de dinsdag een 

extra feestelijke dag. We reizen hiervoor zelfs 

naar het buitenland!! Met bussen gaan we 

naar Irrland waar we met z’n allen de hele dag plezier 

kunnen maken. Alle kinderen hebben die dag hun nieuwe 

shirt aan zodat we in het park goed herkenbaar zijn.  
 

Zeker bij mooi weer is het verstandig om je zwembroek/ 

bikini onder je kleren aan te doen voor het geval je 
helemaal nat wordt… Breng ook een handdoek en 

reservekleding mee! Vergeet daarnaast ook je 

lunchpakket niet!! Uiteraard zorgen wij voor voldoende 

drinken en af en toe wat te snoepen.  

Om 16.00u begint onze terugreis naar Deurne waar we om 

17.00u op het veld kunnen genieten van overheerlijke 

frietjes met een lekkere snack erbij.  
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Rond 18.00u zal er per klas een stukje gedaan worden op 

een liedje dat met “vliegen” te maken heeft en maken we er 

met z’n allen een mooi feestje van!  

 

Om 19.00u kunnen alle kinderen weer 

opgehaald worden.  

 

 

Dinsdag 30 augustus vanaf 21.00u 

Voor de groepen 7 en 8 staat dit jaar de spokentocht op 

het programma! Zowel de groepsleiding als de kinderen 

worden om 21.00 uur met de fiets bij het voetbalveld 

verwacht. Van daaruit fietsen jullie eerst naar een geheime 

slaapplaats waar jullie je slaapplek alvast klaar kunnen 

maken. Vanwege ons jubileum hebben we dit jaar iets 

speciaals geregeld!  

Zodra het donker genoeg is zal naar het bos vertrokken 

worden waar jullie op moeten passen dat de spoken niet 

wakker worden van jullie gegil…  

 

De slaapspullen voor de overnachting 

kunnen alleen op dinsdagavond om 21.00u  

op het voetbalveld ingeleverd worden.    

 

Wat moet je meenemen;  

Fiets met goede verlichting (zonder verlichting kun je niet 

mee!), slaapzak, luchtbed of matrasje, kussen, pyjama, 

tandenborstel e.d., dichte schoenen en 

eventueel een warme trui. 

 

Zorg ook voor (water-) dichte schoenen!  

 

Wat moet je thuis laten; 

Kostbare spullen zoals je mobiele telefoon, tablet, mp3-

speler, Nintendo, I-pod, geld en sieraden.  

Wij zullen zorgen voor voldoende drinken, chips en ander 

lekkers. 

 

De slaapspullen kunnen op woensdag tussen de middag 

weer opgehaald worden op het veld. Dan kan ook 

meteen het lunchpakket afgegeven worden.  

               

Woensdag 31 augustus 
Jullie hoeven deze dag ’s ochtends thuis 

niet te eten! Omdat wij dit jaar feest 

hebben zorgen wij voor een gezellig en 

feestelijk ontbijt. Iedereen wordt daarom 

om 08.30u op het veld verwacht. Als 

eerste gaan we met z’n allen vrolijk 

ochtendgymnastieken. Hiervoor hebben 

we twee hele speciale en voor jullie bekende gasten 

uitgenodigd. Na de ochtendgymnastiek hebben we natuurlijk 

allemaal honger en zal per klas bij de hutten van lekkere 

broodjes gesmikkeld kunnen worden.   

 

Daarna gaan de groepen 1, 2 en 3 op reis en zullen 

onderweg allerlei spelletjes doen waarbij ze moeten 

proeven, voelen en ruiken.  

De groepen 4, 5 en 6 gaan de GPS tocht lopen en moeten 

er ook voor proberen te zorgen dat ze ongezien hun 

smokkelwaar langs de douane krijgen.  

En de groepen 7 en 8 gaan in het park het landenspel 

doen.  

 

Op woensdagmiddag na de lunch, met 

daarbij een lekker ijsje (!), gaan de 

groepen 1 t/m 4 om 13.00u naar huis 

om bij te komen van het vele reizen zodat 

zij weer helemaal fit zijn voor ’s avonds!   
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De groepen 5 t/m 8 beginnen met het opbouwen en 

inrichten/versieren van hun kraampjes voor de Bonte mert.  

 

Om 15.30u gaat iedereen weer naar huis om nog even uit te 

rusten en zich daarna klaar te maken voor de super gezellig 

Bonte mert! 

 

Bonte mert  

Tweedehands speelgoed dat ten gunste van KVW 

verkocht mag worden tijdens de Bonte mert mag op 

woensdagmorgen of aan het begin van de middag bij 

het veld afgegeven worden! Dit geldt voor iedereen, 

dus voor de ouders/kinderen van de groepen 1 t/m 8!  

Op woensdag 31 augustus is iedereen 

vanaf 18.00u van harte welkom op 

onze gezellige bonte mert met leuke 

kraampjes waar vanalles te koop en te 

doen is. Uiteraard zullen de 

welbekende warme broodjes ook niet 

ontbreken. 

 

Om 21.00u wordt de gate gesloten en komt er helaas een 

einde aan Kindervakantiewerk Walsberg 2016! 

 

Uiteraard kan er nog gezellig na gekletst worden onder het 

genot van een lekker drankje. 

 

Donderdag 1 september  
Vandaag wordt alles afgebroken en opgeruimd.  

De werkgroep heeft daar veel hulp bij nodig.  

Mocht u nog wat tijd over hebben, al is het maar een uurtje 

of een gedeelte van deze dag, dan wordt dit zeer 

gewaardeerd. Vele handen maken tenslotte licht werk. We 

beginnen om 9.00u.   

Dankjewel! 
Om iedereen die zich opgeeft als groepsleiding, jeugdleiding 

of voor hand- spandiensten te kunnen bedanken zullen we 

ook dit jaar papieren consumptiebonnen vastnieten aan het 

programma-boekje. Deze kunnen (alleen) ingeleverd 

worden voor iets te drinken of te eten (broodje of een 

frikadel) tijdens de Bonte mert op woensdag 31 augustus.  

Op deze manier willen wij iedereen graag bedanken voor 

hun inzet. Zonder jullie kunnen wij namelijk niets!!   

 

Tot slot 
Jammer genoeg zullen ook dit jaar een 

paar leden van onze werkgroep ons gaan 

verlaten. Sjan Grun en Marcel Louwers hebben aangegeven 

dat het dit jaar hun laatste jaar als lid van de werkgroep is. 

Dat vinden wij natuurlijk super jammer en wij bedanken ze 

voor alles wat zij in de afgelopen jaren voor de kinderen 

gedaan hebben. We zullen ze zeker missen!!!  

Jody Wijnen, Job Berkers, Peter Schrama en Walter 

Trompert zijn dit jaar de werkgroep komen versterken en 

hebben al meegedaan met de voorbereidingen.  

Dat vinden wij super en wij wensen ze heel veel plezier!  

 

Mochten er over de komende Kindervakantiewerkdagen 

verder nog vragen zijn, bel dan gerust even met Mieke 

Donkers (tel. 317427) of Suzanne v.d. Steijn (tel. 318918).   
 

Wij wensen jullie allemaal een super fijne 

vakantie en tot ziens op 29 augustus!! 
Groetjes,  

 

Job Berkers, Jos Deelen, Mieke Donkers, Sjan Grun, Wim de 

Jong, Marcel Louwers, Peter Schrama, Suzanne v.d. Steijn, 

Walter Trompert, Jody Wijnen en Monique van Zeeland.  
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