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Beste kinderen … en natuurlijk ook papa’s en mama’s,
In onze 45-ste kindervakantie zomerweek staan weer vele leuke activiteiten gepland.
Het team van kindervakantiewerk heeft weer zijn best gedaan om dit voor jullie te
organiseren.
We willen jullie allereerst hartelijk bedanken voor de wafels en eieren die jullie
gekocht hebben. Hierdoor kunnen we onze activiteiten voor iedereen toegankelijk
houden.
In de afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten, we hebben activiteiten
georganiseerd zoals Sintermerte, Miami Vice, de kerstboomversnippering en het
recent gehouden kampweekend (wederom erg succesvol).
De eerstvolgende activiteit die volgt is de wandelvierdaagse. Deze staat van 5 t/m 8
juni weer op het programma en als het goed is hebben jullie je daar reeds voor
opgegeven.
Over naar de zomerweek, van zondag 12 augustus t/m zaterdag 18 augustus
staan er weer veel leuke activiteiten op stapel. Wij hopen jullie weer in grote getale te
zien bij de zomerweek, na een leuke en hopelijk zonnige vakantie.
We doen ook dit jaar weer een beroep op onze trouwe, maar ook nieuwe vrijwilligers
(o.a. ouders groep 1 en nieuwe bewoners) die ons helpen om de diverse activiteiten
voor de Vense Jeugd mogelijk te maken. Wij vragen de vrijwilligers (vanaf 18 jaar)
om zich op te geven via het inschrijfformulier, want zonder jullie hulp staat de Vense
jeugd met lege handen.
De zomerweek wordt traditioneel afgesloten met een barbecue bij de kantine van
FCV. Na de zeskamp is iedereen van harte welkom hieraan deel te nemen en om
gezamenlijk na te genieten van een waanzinnige zomerweek.

Belangrijk !
 Inleveren is dit jaar oor het eerst digitaal. We verzoeken jullie om dit uiterlijk 30
mei te doen op het volgende mailadres: atrienekens@home.nl, het
verschuldigde bedrag graag overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO
0153884282. Mocht dit voor u lastig zijn, dan kunt u het inschrijfformulier in de
brievenbus stoppen bij Marloes Dohmen (Gabrielstraat 14) of Irma Hovens
(Oude Turfstraat 54)
 Denk ook aan het ouder formulier voor Fun Forest.
 Let goed op de datum van het inschrijven, omdat te laat inleveren voor ons
veel onnodig extra werk met zich mee brengt.
 Vermeld op het formulier duidelijk waar en wanneer je deelneemt. Ook als je
voor elke activiteit beschikbaar bent, dit graag per activiteit vermelden.
 Aan de ouders willen we preventief meegeven om hun kinderen na iedere
activiteit te controleren op teken. Wanneer teken binnen 24 uur deskundig
worden verwijderd is de kans op besmetting zeer klein.
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 Omdat niet alle kinderen op de Gemmaschool zitten, kan het zijn dat niet alle
kinderen een flyer hebben gekregen. Kent u mensen die wel kinderen hebben,
maar geen flyer hebben gekregen (bijvoorbeeld nieuw in de buurt zijn komen
wonen) laat het ons dan even weten. Dit voorkomt teleurstellingen bij de
kinderen.
 Daarnaast willen we ook dit jaar aandacht vragen voor het volgende. Wanneer
blijkt dat kinderen die meedoen zorgen voor ongeregeldheden zullen wij als
leiding van KVW ‘t Ven de ouders van deze kinderen benaderen waarna de
kinderen kunnen worden opgehaald.
 Tijdens de activiteiten zullen er foto’s gemaakt worden die wij op Facebook
zullen plaatsen. Mocht u niet willen dat uw kind op Facebook komt, dan kunt u
dit aangeven op het inschrijfformulier.
Wij wensen jullie veel voorpret en veel plezier en danken de vrijwilligers alvast voor
hun medewerking,
Namens alle vrijwilligers van Kindervakantiewerk ’t Ven
Irma Hovens
Voorzitter
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Zondag 12 augustus - Fun Forest (Klein Zwitserland)
Voor wie
Aanvang

:
:

Einde
:
Waar
:
Hulp nodig :

Groep 4 t/m 8
9.30 uur / 10.00 uur
(aanvangstijd volgt via de mail na
inschrijving) Kinderen die nog geen 8 jaar
zijn en/of kleiner dan 1.30 meter volgen
een ander parcours, zijn starten ook later.
+/- 13.30 uur (kan iets later worden)
Fun Forest bij Speeltuin Klein Zwitserland
Zoveel mogelijk ouders

Fun Forest is al jaren een hit met onze zomeractiviteiten.
Jullie gaan toch ook weer als apen klauteren en tokkelen vanuit de bomen. Meld je
maar snel aan, vermeld ook even je lengte/leeftijd op het inschrijfformulier in
verband met de groepsindeling.
Denk er aan om goede stevige schoenen aan te trekken om veilig in de bomen te
kunnen klauteren.
De ouders van de kinderen worden verzocht om de kinderen uiterlijk 9.30/10.00 uur
bij de ingang van Fun Forest (bij Klein Zwitsersland) (tijdstip volgt via de mail) af
te zetten. Rond 13.30 uur is het klauteren afgelopen. (Kinderen jonger dan 8 jaar
en/of kleiner dan 1.30 m starten later).
I.v.m. de aansprakelijkheid dienen de ouders een “akkoordverklaring” in te vullen,
deze staat achterin het boekje en wordt ook los bijgeleverd bij de flyer. Ook de
klimmende ouders moeten een aparte akkoordverklaring voor zichzelf invullen.
Bij de inschrijving dient deze verklaring ingevuld en ondertekend ingeleverd te
worden! Kinderen die geen akkoordverklaring via hun ouders hebben ingediend,
mogen niet mee klauteren.
Als begeleiding hebben we meerdere meeklauterende ouders/begeleiders nodig (1
ouder op 2 kinderen) en 2 á 3 ouders/begeleiders die zorgen voor de
versnaperingen.
In verband met de hoge kosten van deze activiteit vragen wij voor deze activiteit (€ 4,- in
plaats van € 2,-). Deze bijdrage (€ 4,-) geldt ook voor de meeklimmende ouders (entree
normaal 19,50 pp).
Helaas hebben wij de laatste jaren in de laatste dagen nog wat afmeldingen gekregen voor
deze activiteit. Hier zitten voor ons dan behoorlijk wat kosten aan. Vanaf dit jaar vragen wij
de afmelders deze kosten te betalen. Dit komt dan neer op 6 euro afmeldkosten per
afmelding.
Ouders die meegaan om de versnaperingen te verzorgen betalen geen bijdrage.

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven ?
Bel dan even naar Marloes, Bianca of Irma, telefoonnummers staan achter in het
boekje.
KVW ‘t VEN
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Maandag 13 augustus – Speeltuin Os Bliërick!
Voor wie
Aanvang
Einde
Plaats:
Hulp Nodig
Vervoer

:
:
:
:
:
:

Groep 1 t/m 3
10.00 uur
12.00 uur
Tollenstraat Blerick, Speeltuin “Os Blierick “
ja (toezicht houden in speeltuin en schminken)
Ouders brengen en halen de kinderen zelf naar de speeltuin

We gaan vandaag lekker ravotten in de speeltuin. De speeltuin is door ons afgehuurd
en dus helemaal voor ons alleen!
Heerlijk springen, schommelen en klauteren op alle toestellen.
Misschien vind je het ook leuk om je te laten schminken.

Heb je zin om mee te gaan, geef je dan snel op!
Vragen?
Bel even met Bianca of Arianne
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Maandag 13 augustus – Fotofun Game
Voor wie
Aanvang
Einde
Plaats
Hulp nodig

:
:
:
:
:

Groep 4 t/m 8
17.30 uur
20.30 uur
Parkeerplaats Bantuin
zoveel mogelijk

Hallo Jongens en Meisjes !

Teamwork Actie
Komend jaar staat op de maandagavond The Fotofun Game op het programma.
Fotofun Game zal jullie meenemen door ’t Ven waar 3 uur lang actie en het uitvoeren
van opdrachten in het middelpunt staan.
Werk samen met je team om opdrachten uit te voeren.
Schrijf je direct in
Het begin en het einde van dit spel is bij de parkeerplaats bij de Bantuin, u wordt
gevraagd de kinderen hier te brengen en weer op te halen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bertel, Ineke of Gijs.
De telefoonnummers staan achter in het boekje vermeld.
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Dinsdag 14 augustus – Tap-out!
Voor wie
Aanvang
Einde
Plaats
Hulp nodig

:
:
:
:
:

Groep 5 t/m 8
10.00 uur
12:00 uur
nog onbekend, wordt via de mail gecommuniceerd
Nee

Hoi allemaal,
Dit jaar gaan we er een spektakel van maken!
Er wordt van alles uit de kast getrokken om jullie flink aan het werk te zetten.
Doe op deze dag sportieve/oude kleding en stevige schoenen aan, van het klim en
klauterwerk kun je smerig en nat worden.
Dus, heb jij zin om je grenzen te verleggen en ben je niet bang om je in het zweet te
werken? Geef je dan snel op.

Vragen ?? Bel even met Bjorn, Bianca, Irma of Marloes
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Woensdag 15 augustus – Op naar Irrland?
Voor wie
Waar
Aanvang
Einde
Hulp Nodig

:
:
:
:
:

Groep 1 t/m 8
Irrland
11.00 uur
17.00 uur
ja, zoveel mogelijk

Een activiteit voor iedereen, hoe gezellig is dat? We gaan deze dag met z’n allen
naar Irrland. De hele dag lekker spelen, heerlijk je energie kwijtraken. We hopen
natuurlijk op goed weer, vergeet dan ook zeker je zwemkleding en zonnebrandcrème
niet.
De kinderen worden door de ouders zelf naar Irrland gebracht ( adres: Am
Scheidweg1, 47624 Kevelaer-Twisteden, Duitsland)
We verzamelen om 11.00 uur bij de hoofdingang ( hier moeten de kinderen ook
worden opgehaald), waarna we met de hele groep naar onze vaste centrale plek
gaan. De kleine kinderen gaan onder begeleiding van ouders in groepjes het park
verkennen, de grotere kinderen lopen zelfstandig. In alle delen van het park zullen
ouders en vrijwilligers zorgen voor herkenbare posten.
Beste ouders aangezien het een volledige dag betreft graag de kinderen een
lunchpakket meegeven.

Bijeenkomst: We verwachten dat iedereen zich om 11.00 uur meldt bij de
hoofdingang.
Ophalen: Bij de hoofdingang om 17.00 uur.
Mocht het die dag zo druk zijn dat rijdende ouders naar de achterste parkeerplaats
(luchthaven) worden verwezen, kunnen zij bij de parkeerwachters aangeven dat ze
bij een groep horen die zich bij de hoofdingang moet melden. Zij worden dan als het
goed is op de voorste parkeerplaats toegelaten.
Zijn er nog vragen?

Bel gerust met Arianne of Irma
Hun telefoonnummers staan achter in het boekje vermeld.
Belangrijk voor de ouders:
De hulpouders betalen een eigen bijdrage van 5 euro voor deze activiteit! Gezinnen
met een Jaarkaart voor Irrland krijgen indien gewenst hun inschrijfgeld terug bij de
hoofdingang!
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Donderdag 16 augustus - Vossenjacht
Voor wie
Aanvang
Einde
Plaats
Hulp nodig

:
:
:
:
:

Groep 4 t/m 8
18.00 uur
20.30 uur
De Bantuin
Zoveel mogelijk (begeleiding en vossen)!

Dé avond voor onze enige echte Kindervakantiewerk VOSSENJACHT !!
Er worden vreemde figuren, soms herkenbaar (maar meestal niet) losgelaten in het
centrum van ‘t Ven. Zij willen de buurt onveilig maken. Onze groepen gaan deze
bijzondere personen proberen te vinden en te ontmaskeren.
Een geweldige, maar ook moeilijke klus. Wie komt ons helpen?
We verwachten veel deelnemende kinderen en doen daarom ook een beroep op de
ouders.
Dit vraagt veel inzet van iedereen, tot nu toe geen enkel probleem, dus ook dit jaar
rekenen we weer op jullie allemaal. We willen de kinderen natuurlijk niet alleen rond
laten lopen.
Geef je op, dan maken we er weer een gezellige boel van.

Wil je nog wat meer weten?
Bel gerust met Bianca of Marloes

KVW ‘t VEN

Pagina: 9 van 14

Kindervakantiewerk 2018

Vrijdag 17 augustus – Reptielenmorgen
Voor wie
Aanvang
Einde
Plaats
Hulp nodig

:
:
:
:
:

Groep 1 tm 3
10:00 uur
12:00 uur
De Bantuin
Enkele ouders voor toezicht

Vandaag komen er heel veel kleine diertjes naar De Bantuin onder het begeleidend
oog van Jos Geurts.

Durf jij een muis over je hand laten lopen, een vogelspin te
aaien, een slang om je nek te leggen?

Geef je dan snel op voor deze morgen.

Vragen?
Bel met Bianca, Ruud, Bernie
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Zaterdag 18 augustus – Minizeskamp
Voor wie
Waar
Aanvang
Einde
Hulp nodig

:
:
:
:
:

Groep 1, 2 en 3
Sportpark FCV
14.00
16.30
Zoveel mogelijk!

We gaan er een gezellige wedstrijd van maken vandaag.
Geef je snel op voor deze supergeweldige en sportieve mini zeskamp.
We hopen natuurlijk op mooi weer, zodat we ook het water in kunnen. Neem dus je
bikini of zwembroek mee!!
Vraag ook even aan je papa of mama of ze komen helpen, want hun hulp hebben we
zeker nodig.
Zijn er nog vragen?
Bel gerust met Bianca of Bernie
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Zaterdag 18 augustus - De Grote Zeskamp
Voor wie
Aanvang
Einde
Plaats

:
:
:
:

Groep 4 t/m 8
12.00 uur
16.30 uur
Sportpark F.C.V.

Zaterdag de laatste dag van een week vol vertier hebben we de grote KVW zeskamp
nog steeds het hoogtepunt van een daverende week vol activiteiten. We hebben
weer een hoop leuke spellen op het programma staan en ook dit jaar zullen
verschillende teams op sportieve wijze de strijd met elkaar aangaan.
We hopen natuurlijk dat we “De Badkuip“ kunnen opbouwen dat kan alleen met goed
weer maar het is zomer toch....... dus wij gaan ervoor.
We hebben ook weer leuke waterspellen in petto maar mocht het weer toch minder
zijn dan hebben we nog meer dan voldoende uitdagingen op het droge.

Dit wil jij toch niet missen ?
Geef je tijdig op!
Voor de winnaars is er zoals elk jaar “De gouden plak”.
Wat je beslist niet moet vergeten mee te nemen zijn je zwemspullen en zonnecrème.
Paraplu’s laten we thuis!
Jongens, meisjes en begeleiders zorg dat je op tijd aanwezig bent zodat we de
groepen snel kunnen indelen en tijdig kunnen beginnen. Wanneer je, je opgeeft voor
deze activiteit is het wel de bedoeling dat je de hele dag aanwezig bent (een
gedeelte van de dag i.v.m. sporten is helaas niet mogelijk).
Hulptroepen:
Hierbij een oproep aan alle ouders om deze jeugdige teams te begeleiden en aan te
moedigen zodat het voor de kinderen een onvergetelijke dag wordt. Dus ouders meld
je allemaal aan, zonder jullie kan dit spektakel niet doorgaan. Namens alle kinderen
alvast bedankt.
Zijn er nog vragen ?
Neem dan gerust contact op met Robert, Bertel, Arianne of Marloes
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Ter afsluiting………..
Gezellig napraten met alle deelnemers en begeleiders van de zomerweek!
Een lekker drankje en tegen een kleine vergoeding genieten van de overheerlijke
BBQ.
Iedereen, helper of geen helper, ouder of kind, is aansluitend op de zeskamp op
zaterdag van harte welkom in en om de kantine van F.C.V.
Wij hopen, net zoals voorgaande jaren, weer op een grote opkomst.
Kindervakantiewerk ’t Ven, voor ons allemaal!
Van uw reacties kunnen wij weer leren.
Namens alle kinderen:
Alvast bedankt voor uw hulp!

DE INSCHRIJVING :
Gebruik het digitale inschrijfformulier voor het inschrijven van uw kinderen en
ook om uzelf als helpende ouder aan te melden bij de diverse activiteiten. (Indien
gewenst kan het losse inschrijfformulier gebruikt worden).
U kunt per activiteit aankruisen of uw kind hieraan wilt deelnemen, geef ook aan of
vader en/of moeder willen helpen of kunnen rijden bij de een of andere activiteit.
S.v.p. bij het invullen duidelijk naam, leeftijd en de groep van uw kind vermelden.
Vermeld ook duidelijk uw achternaam, adres, telefoonnummer en het mailadres.
U zult eventuele aanvullende informatie via de email van ons ontvangen.
We hopen ook dit jaar dat er zich veel vrijwilligers aanmelden die het mogelijk maken
dat alle activiteiten door kunnen gaan. Het zou prettig zijn als u bij het opgeven uw
voornaam wilt vermelden.
Als er vragen zijn, neem dan gerust contact op met iemand van de organisatie.
Het is handig om voor uzelf even te noteren voor welke activiteiten u, uw kinderen en
uzelf heeft aangemeld.
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De bestuursleden van KVW:
Voorzitter:
Irma Hovens
Oude Turfstraat 54

3210858

0638224112

Secretaris:
Marloes Dohmen
Gabrielstraat 14

0612431417

Penningmeester:
Bertel Sterck
Noordervaartlaan 9

3528607

0615270300

Robert Lommen
Gabrielstraat 18

3520488

0643021442

Bianca Tatton
Schoolweg 67

3549530

0654692487

Overige KVW Leden :

Bjorn Schoolmeesters
Straelseweg 486

06-48384340

Gijs Gubbels
Straelseweg 357

0643200646

Ineke Houkes
Straelseweg 676

06-47002902

Arianne Trienekens
Lovendaalseweg 16

8515540

06-48969616

Ruud Reinders
Michaelstraat 16

06-50992907

Bernie van de Kamp
Straelseweg 367

06-28763063
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