WIST U DAT…………….???


inschrijven voor KVW 2013 ook mogelijk is op donderdag 20 juni 2013 in
Sporthal Bocholtz van 19.00—20.30 uur?



u op zondag ook vanaf de achterkant van het terrein de stretchers kunt
brengen?



we op maandag vanaf Sporthal Bocholtz vertrekken?



honden en andere huisdieren op het kampterrein niet toegestaan zijn?



er ruime parkeergelegenheid is bij het Sportcomplex Bocholtzerheide?



het bezoekuur op woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt gehouden?
U kunt dan alleen vanuit de grote parkeerplaats naar binnen. Achterom is
afgesloten!!



de barbecuebonnen op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur en op woensdag
tijdens het bezoekuur te koop zijn?



vele handen licht werk maken? Geef u op om op te bouwen en/of af te
breken middels het inschrijfformulier.



de kinderen tijdens de kampweek van hun zakcenten frisdrank voor bij de
lunch dienen te kopen? Tijdens het ontbijt wordt thee, melk en koffie geschonken en bij het avondeten water!



energiedranken (zoals Red Bull, Extran, e.d.) niet toegestaan zijn tijdens
de gehele kampweek!



het een optie is om zakgeld te verdelen in drankgeld en snoepgeld?



dit boekje ook op de website www.kvwbocholtz.nl staat



mocht u het nodig vinden u een persoonlijk gesprek kunt aangaan met iemand van het Team KVW, voorafgaand aan de kampweek. S.v.p. aangeven
op inschrijfformulier



het Team KVW zich het recht voorhoudt iemand voorafgaand of tijdens de
kampweek uit te sluiten van (verdere) deelname.

Stichting Kinder Vakantie Werk Bocholtz
Kampadres:
Aretsbosweg 13, Bocholtzerheide.
Kamptelefoon:
06-29297321
Secretariaat :
Bankrelatie:
Website:
Jaargang:
Oplage:

Karin Smeets, Verzetstraat 32, 6369CW Simpelveld
Rabobank Simpelveld, rek.nr. 1079.87.090
www.kvwbocholtz.nl
58 (Kamp sinds 1974)
500
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VOORWOORD

Beste meisjes, jongens en ouders van Bocholtz,
Over een paar maanden is het weer zover. Op maandag 5 augustus start
het Kindervakantiewerk.
Voor deze week van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus
heeft de spellencommissie voor jullie weer een spannend, leuk, uitdagend
en vooral gezellig programma bedacht rondom het door jullie zelf gekozen thema “CSI Bóches”.
In dit boekje kun je lezen wat we allemaal gaan doen. Wij hopen dat je
hier net zo enthousiast van wordt als wij! Twijfel niet en schrijf je in!
In dit boekje lees je waar en wanneer je je op kunt geven.
Laat ook je ouders dit boekje goed lezen, want er staat belangrijke informatie in die ze moeten weten voordat ze je in kunnen schrijven.
Ook willen we er op wijzen dat kinderen die hebben ingeschreven voor
deelname aan het Kindervakantiewerk zonder overnachting, niet bij het
begin van de kampweek alsnog kunnen beslissen om te overnachten. Dit
omdat bij het huren van de tenten en de indeling daarvan rekening wordt
gehouden met de kinderen die overnachten.
Na vrijdag 28 juni 2013 is het NIET meer mogelijk om je in te
schrijven!
Gezien de vele positieve reacties vorig jaar zal ook dit jaar de afsluitende
barbeque op vrijdag om 17.30 uur beginnen.
Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken
voor zijn of haar bijdrage aan het welslagen van deze kampweek.
Ook willen wij de sponsoren en adverteerders bedanken. Zonder hun
financiële of materiele inbreng zou het niet mogelijk zijn om dit evenement te organiseren. Dit is voor ons elk jaar weer een enorme stimulans.
Bedankt en tot volgend jaar!!!
Team Kindervakantiewerk

PHV de Speurder, Sportclub 25 en WDZ

bedankt voor het gebruik van jullie terreinen op het sportcomplex Bocholtzerheide.
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Het team KVW
bedankt

R.K.
Oudervereniging
Bocholtz
voor hun bijdrage!

Int. Meubellogistiek

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden
tel: 045-5442759 fax: 045-5444905
e-mail: rvankerkhoff@martin-slangen.nl
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Opslag inboedels
Meubeltransport
Keukendistributie
Verhuizingen
Warehousing
Bocholtzerweg 12

Bocholtz, april 2013
Van onze verslaggever Fabiënne Thewissen;
De laatste tijd voltrekken zich vreemde gebeurtenissen in het ooit zo rustige,
pittoreske plaatsje Bocholtz. Postpakketjes verdwijnen, speelgoed raakt zoek en
huisdieren keren niet meer terug naar hun baasjes. Kortom, er hangt een grimmige sfeer in het kerkdorpje.
Op 5 april j.l. duikt er een verdacht pakketje op in de aula van de plaatselijke
basisschool. De kinderen zijn in rep en roer. Onder hen ook Milan en Tita. Ze
steken de koppen bij elkaar en besluiten op onderzoek uit te gaan.
Het detectivekoffer wordt van zolder gehaald, de loep gepoetst en de hoed
afgestoft.
Waar zou de doos vandaan
komen? vraagt Tita. Ze nemen
de doos mee naar huis voor
nader onderzoek. Voorzichtig
smokkelt Milan de doos mee
naar zijn kamer. Samen gaan
ze op onderzoek uit.
Tita ruikt een vreemde geur.
Deze lijkt uit de doos te komen. Zal ik eens voorzichtig in de doos kijken?
vraagt Milan. Is goed, zegt Tita, en Milan gaat aan de slag. Hij trekt en duwt
maar hoe hij ook probeert, hij krijgt de doos niet open. Tita rammelt eens voorzichtig met de doos, helaas ook dit zonder resultaat.
Kun jij Tita en Milan helpen? Kom dan in de aanstaande kampweek naar de
pipowagen en probeer het mysterie van de doos op te lossen.
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Maandag 5 augustus 2013

09.30 uur

Hou jullie loep paraat want vandaag gaat het grote avontuur beginnen!
Alle speurneuzen verzamelen zich bij de Sporthal aan de Wijngracht. Van
hieruit gaan we gezamenlijk naar de plaats delict. Als jullie onderweg iets
vinden kan dat later in de week nog van pas komen.
Ook dit jaar zal er een grote barbecue plaatsvinden, na een week speuren
naar aanwijzingen zullen jullie wel flinke honger hebben. Wanneer je afscheid hebt genomen, kunnen we om klokslag

10.00 uur

vertrekken richting het kamp. Iedereen gaat te voet naar de kampweide.
Wees alert, hou je oren en ogen open, achter elke struik of boom kan een
aanwijzing schuilgaan die van cruciaal belang is voor het oplossen van dit
grote raadsel. De speurneuzen van Martin Slangen B.V. zorgen dat jullie
detective-koffers veilig afgeleverd worden op de KVW weide. Om

13.00 uur

Zal fotograaf Kaldenbach een foto van jullie komen maken en vingerafdrukken nemen. Voor die tijd moeten jullie een geschikte naam voor jullie
detectiveteam hebben gekozen.

13.30 uur

Na al dat lachen voor de foto, zullen jullie wel honger hebben, zorg ervoor
dat je je lunchpakketje bij je hebt. Ruik van tevoren of hier geen vreemd
geurtje aan hangt.

14.30 uur

Hopelijk heb je het gered om je lunch zelf op te eten, want er staat een
verrassing op jullie te wachten in de grote tent. Jullie krijgen training om
jezelf te verdedigen tegen de gevaren die het speurdersvak met zich
meebrengt. Dus zorg dat je klaar staat. Ook krijgen jullie uitleg over het
verdienen van punten gedurende jullie zoektocht. Milan Sleijpen en Tita
Derks hebben met hun juiste keuze voor het thema al 25 punten voor
hun tent in de wacht gesleept

17.00 uur

Na al dat sporen zoeken krijgt zelfs de meest geharde speurder zin in……
FRIETJES!!!! De helden van Snackpoint zullen jullie daarin voorzien.

19.00 uur

gaan jullie op weg, kijken of er rondom Bocholtz ook nog aanwijzingen
verstopt zijn rondom het mysterie van de doos. Wie weet komen jullie
nog andere delicten tegen op jullie pad. Dus trek een trui en oude
schoenen aan, het kan modderig en koud worden.
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Dinsdag 6 augustus 2013

08.00 uur

De sirenes en de zwaailichten van de langsrazende politie auto’s wekken
jullie al vroeg. Pas op dat jullie niet uit jullie bed vallen! Tijd voor ontbijt.

09.30 uur

Jullie eerste opdracht is om de zwembaden in de buurt veilig te stellen. Er
komen bussen van Van Meurs om jullie te brengen. Neem je snorkel en
zwemvliezen mee om dit mysterie tot op de bodem uit te zoeken.

18.00 uur

20.30 uur

Wanneer de zwembaden veilig verklaard zijn, worden jullie om
weer opgehaald. De hoofd-detectives van de keuken hebben ook vandaag
weer een heerlijk maaltje voor jullie klaar gemaakt, de taken voor vandaag zitten er nog niet op.
Tijd voor de onderbouw om jullie speurders kennis eens onder de loep te
nemen. Ook hier zijn weer de nodige punten te verdienen. Voor de bovenbouw staat er kampvuur zingen op het programma. Let goed op je buurman of buurvrouw, wie weet gedraagt hij zich verdacht.
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Woensdag 7 augustus 2013

08.00 uur

Kijk uit bij het opstaan of alles nog ligt zoals het lag, anders is nieuw sporenonderzoek nodig. Op naar het ontbijt vandaag staat jullie een grote dag te
wachten.

10.30 uur

Nadat we gisteravond gekeken hebben hoe groot jullie speurneuzen kennis
is, gaan we vandaag kijken of jullie het in je hebben om een groot delict op
te lossen. Dus smeer wat extra boterhammen, de kracht ga je vandaag nodig
hebben. Neem je koffer mee, poets je loep en zet je hoed op om op sporenonderzoek uit te gaan. Dit alles gaan we doen op het terrein van WDZ, op
naar de buren! We zullen zorgen dat om

17.00 uur

het eten voor jullie klaar staat. Jullie zullen wel hongerig zijn.
Na het eten hebben jullie tot

19.00 uur

de tijd om jullie onderzoeken, notities en verblijfplaats op orde te maken.
Tijd voor inspectie… Als je nog tijd hebt, kun je ook je vieze sokken even opruimen, want pap en mam komen eraan!

20.00 uur

Na zo een zware dag hebben jullie wel wat lekkers verdient! De lokale bakker
Dreessen heeft lekkere taart voor jullie gebakken, dat word smullen!

20.30 uur

Tijd om uit te rusten en het speuren aan collega’s over te laten. Vanuit jullie
luie stoelen kunnen jullie leren van jullie collega speurneuzen.
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INSCHRIJFFORMULIER KAMPWEEK
Maandag 5 augustus t/m Vrijdag 9 augustus 2013

Tijdens de zomervakantie organiseert het team K.V.W. de jaarlijkse kampweek. De week
wordt ingevuld met sport, spel, speurwerk en zwemmen. Vrijdag wordt de week afgesloten met de traditionele familiebarbecue.
Deelname aan de kampweek is alleen mogelijk voor alle kinderen van groep 3 t/m 8,
die in Bocholtz wonen, ook als je niet naar de Bredeschool Bocholtz gaat.
Het kamp wordt ingericht op de locatie van VV Sportclub’25 & PHV de Speurder op de
Bocholtzerheide. Voor tenten hebben wij weer gezorgd. Een stretcher moet je zelf meebrengen.
Bij annulering na inschrijving ontvang je de helft van het inschrijfgeld retour.
Inschrijven :

-Maandag 17 juni van 15.00—16.00 uur (Bredeschool Bocholtz);
-Donderdag 20 juni van 15.00—16.00 uur (Bredeschool Bocholtz);
-Donderdag 20 juni van 19.00—20.30 uur (Cafe de Sporthal).

De kosten van de kampweek zijn:
met overnachting
Per kind
□ € 47,50





zonder overnachting
□ € 37,50

Hierbij geef ik mijn kind toestemming om deel te nemen aan de kampweek 2013
van het Kindervakantiewerk.
Deelname aan het kamp is op eigen risico.
Het Team KVW houdt zich het recht voor om deelnemers, voorafgaand of tijdens de
kampweek, van deelname uit te sluiten.

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoon thuis:
Zwemdiploma:

…………………………………………………………………………………… Jongen/Meisje *
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………
Groep: …………………………………………
……………………………
GSM:
…………………………………………
Ja / Nee

MEDICIJNEN / DIEET / ANDERS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is Uw kind in staat om de medicijnen zelf te beheren en in te nemen. Ja
Wij wensen een persoonlijk gesprek voorafgaand aan de kampweek. Ja

/ Nee*
/ Nee*

Handtekening Ouder/Verzorger ………………………………………
Kinderen die geen lid zijn van de oudervereniging betalen € 6,= extra.
Bij inschrijving de lidmaatschapskaart van de oudervereniging meebrengen.
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VAN DE KEUKENGROEP...
Beste ouders,
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek naar helpende handen in de keuken. Het gaat
hierbij met name om het uitdelen van het avondeten en, na afloop, het afwassen van de keukenspullen.
Op vrijdagavond hebben we ouders nodig voor de opruim- en afwaswerkzaamheden na de barbecue.
Ook op de zaterdagen zijn er mensen nodig om de keukentent in te richten en af te breken. Alle
spullen van verleden jaar moeten uitgepakt worden en afgewassen en na afloop moet weer alles
schoon en netjes opgeborgen worden. Ook de vuilnisemmers en de toiletwagens horen hierbij.
Kortom, werk genoeg aan de winkel ook voor de dames (en ook heren natuurlijk).
De sfeer is altijd heel gezellig ongeacht de weersomstandigheden. Dus ouders, zet er samen
met het team de schouders onder zodat het KVW nog jaren georganiseerd kan worden.
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VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!!!
Wij nodigen u uit om ons een handje te komen helpen bij het opbouwen/
afbreken of gewoon gedurende de kvw-week. Wilt u gebruik maken van onze
uitnodiging vul dan onderstaande gegevens in en lever het samen met het inschrijfformulier van uw kind in!
Naam:………………………………………………… Man/Vrouw
Adres:…………………………………………………
Postcode:6351………………Woonplaats: Bocholtz
Tel.nr:……………………………………
Keuken:
Ochtend=8 tot 12 uur
 zaterdag opbouwen
 maandag-ochtend
 dinsdag-ochtend
 woensdag-ochtend
 donderdag-ochtend
 vrijdag-ochtend
 zaterdag afbreken

Avond=16.30 tot 19.30 uur






maandag-avond
dinsdag-avond
woensdag-avond
donderdag-avond
vrijdag afwas BBQ

Spellen:

maandagavond

dinsdagavond

woensdag van 9.00 uur tot 18 uur

Kampweide Opbouwen:

vrijdag 2 augustus

zaterdag 3 augustus

Kampweide Afbreken:

vrijdag 9 augustus vanaf 10.30 uur

zaterdag 10 augustus

U ontvangt nog een berichtje van ons zodra de exacte tijden bekend zijn!!
Wij stellen uw hulp zeer op prijs. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Team KVW Bocholtz
U kunt zich ook opgeven via de site van KVW (www.kvwbocholtz.nl) door te
klikken op het kopje “hulp aanbieden”.
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BARBECUE AVOND KVW
Traditiegetrouw wordt de kampweek afgesloten met een familie- en vriendenbarbecue, welke gehouden zal worden op vrijdag 9 augustus 2013.
Aanvang: 17.30 uur.
Op deze barbecue zijn niet alleen de deelnemers, maar ook hun ouders, andere
familieleden en vrienden welkom.
PAKKET deelnemer ( 1x frikandel, 1x broodje hamburger)

= gratis

Er is keuze uit onderstaand assortiment
Pakket deelnemer

(gratis)

x

……………

Frikandel

à

€. 1,25

x

……………

Grillworst

à

€. 1,75

x

……………

Karbonade à

€ 2,00

x

……………

Broodje
Hamburger à

€ 2,00

x

……………

Speklap

€ 1,50

x

………………

€ 2,00

x

………………

à

Vegetarische snack à

________________ +
TOTAAL TE BETALEN €…………..……..
Alles is inclusief salades, sauzen en stokbrood, zolang de voorraad strekt!
Iedereen kan op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur en op woensdag
tijdens het bezoekuur zijn barbecuebonnen kopen.
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Donderdag 8 augustus 2013

08.00 uur

Na een heerlijk avondje relaxen zijn jullie weer klaar om er tegen aan te
gaan. Gladstone, de hond van Sherlock Holmes komt jullie wakker
likken. Snel gaan ontbijten, want jullie laatste missie komt eraan. Denk
wel aan extra boterhammen.
Via een puzzel zoeken we uit wat de dag ons brengt.
Jullie hebben een zware dag voor de boeg, iedereen veel succes met jullie missie, en natuurlijk ook veel plezier!

18.00 uur

Zullen jullie terug zijn op het kamp. Moet ook wel, want het eten staat
klaar. Dat wordt smullen na een dag vol avontuur.

19.30 uur

Show time! Tijd voor het gemaskerd bal. De anonieme tipgever
ontvangt 10 punten voor zijn of haar tent. Gebruik jullie
speurneuzen-instinct om te achterhalen wie deze anonieme tipgever is.
Hopelijk heeft iedereen goed geoefend, want het spektakel gaat beginnen. De plaats delict wordt vrijgegeven. We willen natuurlijk niet dat jullie gestoord worden. Voor wie goed zijn best doet hebben we een
traktatie!
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Vrijdag 9 augustus 2013

08.30 uur

Heerlijk een beetje extra slaap. Dat hebben jullie ook
zeker verdient na zo een drukke week. Vandaag moet
het onderzoek afgerond worden en het mysterie worden opgelost.

10.30 uur

Is je tas gepakt? Heb je al je sokken? De laatste afzetlinten worden verwijderd, en de sporen worden
uitgeveegd. Helaas is het ook voor jullie tijd om weer
naar huis te gaan. Voordat jullie terug gaan hebben
we nog een laatste verrassing. Omdat jullie deze week zo hard gewerkt hebben!
Jullie worden om

12.00 uur

Weer opgehaald bij de Sporthal aan de Wijngracht. Jullie ouders staan ongeduldig te wachten op het resultaat van jullie onderzoek en de uitkomst van
het mysterie.
Jullie hebben tot

17.30 uur

de tijd om alles vertellen over jullie kampweek. Tijd om samen met jullie collega speurneuzen de week door te nemen en jullie notitieboekjes te verbranden. Het onderzoek is afgerond. Zijn jullie eruit…?

JOUW FEEST, JOUW HITS
Limburg, de provincie waar feesten en goede muziek hand
in hand gaan. Bij een lekkere fuif hoort swingende muziek
en swingende muziek wordt gepresenteerd door een even
swingende discjockey.
Het belangrijkste is dat het jouw moment is voor jou en je
gasten.
Roger Meesters staat garant voor jouw feest , jouw hits.
De keuze van de juiste muziek op het juiste moment bepaalt veelal de sfeer en
gezelligheid op jouw event.
Heb jij binnenkort een happening, bedrijfsfeest, fuif, verjaardag, jubileum, bruiloft of een te gekke party… boek dan nu RTV Parkstad discjockey Roger Meesters
en je avond is muzikaal geslaagd.
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VOORAL NIET VERGETEN!!!!!!

Hieronder de checklist waarvan je beslist niets mag vergeten. Zet overal
duidelijk je naam op en stop niets in een plastic zak; een stevige tas
of een koffer is beter. Spullen die na de kampw eek overblijven, zijn
tot uiterlijk 2 weken na beëindiging van de kampweek op te halen, na telefonische afspraak bij, Annemie Heuts, Persoonstraat 37, 045-5440459
-(dikke) slaapzak of dekens
-pet, evt. zonnecreme
-evt. kussentje
-tandpasta en tandenborstel
-theedoeken
-lepel, mes en vork
-handdoeken
-zaklantaarn
-minstens twee washandjes
-zeep
-ondergoed
-kam/borstel
-sokken
-boterhamdoos i.v.m. lunchpakket
-voldoende bovenkleding
-lunchpakket voor maandag 5 augustus
-regenkleding (incl. laarzen) !!!
-zakgeld (zie “wist u dat…?” op pag. 4)
-dikke pyjama
-plastic zak met naam tbv vuile was
-gepaste kleding voor optreden
-bord, beker, soepkom 
-gepaste kleding bij het thema
(geen wegwerpartikelen)
-eventueel flanellen laken
-zwemspullen
-Trainingspak
-gymschoenen
-trui voor ‘s avonds
-sportbroek
Dus ook zelf stretcher! Meenemen!!
NOG EEN PAAR WENKEN:
· Ons kampadres is Aretsbosweg 13, Bocholtzerheide. Tel. 06-29297321
· Neem geen dure spullen mee. Hiervoor staat het KVW niet garant.
· Alleen stretchers kunnen op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur op het
kampterrein afgegeven worden via de achteringang bereikbaar vanaf de
Baneheiderweg. Geen bagage!!!!!!
· Men mag onder geen enkele voorwaarde met een auto het terrein op om
spullen af te geven.
· Als je niet blijft slapen dan word je elke dag tussen 09.00 en 09.30 uur
verwacht aan de kleine poort van het sportcomplex
(Ingang Sportclub’25).
· Houdt er rekening mee dat er éénrichtingsverkeer geldt vanaf parkeerplaats Sportclub ‘25, Hondenweide tot aan grote weg.
· In verband met eventuele koude nachten raden wij je aan een dikke
pyjama of een trainingspak mee te nemen.
· Programmawijzigingen voorbehouden!
· Alle medewerkers van de kampweek wensen je een fantastische week
toe!
· Op vrijdag 9 augustus 2013, om 12:00 uur moeten de kinderen
opgehaald worden bij Sporthal Bocholtz
· De BBQ-avond begint, net als vorig jaar om 17:30 uur.
· Tot ziens op 5 augustus 2013 !
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Teamleden van Stichting Kindervakantiewerk Bocholtz.
Herman Clignet
Lex Quaedflieg
Maurice Frijns
Jo Wijnsema
Bas Schmetz
Mirjam Reijnders
Margot Born

5441194
5445338
5441017
5441116
5440693
5445908
0634041075

Astrid Hendriks
Henk Hocks
Karin Smeets
Peter Meens
Annemie Heuts
Antoine Schokker
Jill Jongen

Kamptelefoon 0629297321

Team 2012
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0642329329
5444203
0630410264
5442484
5440459
0629360822
0650426066

Voor het thuisfront

Dit jaar zullen een aantal zaken anders gedaan worden dan u gewend bent.
Vandaar dat we hier een overzichtje neerzetten voor het thuisfront.
Inschrijven kan op

Maandag 17 juni 2013, van 15:00 uur tot 16:00 uur, op BS Bocholtz.

Donderdag 20 juni 2013, van 15:00 uur tot 16:00 uur, op BS Bocholtz.

Donderdag 20 juni 2013, van 19:00u tot 20:30u, Sporthal Bocholtz.

Slapen = € 47,50

Niet Slapen = € 37,50
Uitstapje

Groep 7 en Groep 8 dienen hun ID-kaart mee te nemen, aangezien zij
naar Jülich (D) gaan.

Groep 7 en 8 mogen ook Skates, Skateboard meenemen, vanaf maandag.
Vrijdag

Woensdag kunt u bonnen voor de BBQ kopen

De kinderen zullen vrijdag om 12:00 bij Sporthal Bocholtz klaar staan.
De BBQ begint om 17:30 uur. We willen nl. meer ouders betrekken bij
de kampactiviteiten van hun kinderen. Om er zeker van te zijn dat u
trek heeft is de BBQ-tijd wederom, net als vorig jaar rond “etenstijd”,
17:30 uur.
Niet-Slapers
Alle niet-slapers worden rond “etenstijd” opgehaald door hun ouders. Elke
dag spreekt het team een precieze tijd af met de ouders. Het is niet de
bedoeling dat niet-slapers met het avondprogramma meedoen, ook niet als
de ouders helpen.
De keuze “Slapen” of “Niet slapen” kan aangegeven worden op het
inschrijfformulier. Deze keuze is definitief. Enige uitzondering is als een
deelne(e)m(st)er heimwee krijgt. Helaas kunnen we dan geen restitutie van
het inschrijfgeld doen.
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pels;

Kapconstructies, dakkapellen, bakgoten e.a.


voorkomend daktimmerwerk;



Dakinspecties, jaarlijks onderhoud en reparaties;

Isolatie-dakplaten, trespa bekledingen en
Velux dakramen;




Natuurleien daken, leienbekleding van gevels
en schoorstenen;

Voor vrijblijvende offertes en advies:

Zinken- en koperen fels- en roevendaken,

Hinsbrig 2 6351 GX Bocholtz
Tel. 045-5443806 / Fax. 045-5443851/

felsbekleding van dakkapellen, schoorstenen
en gevels, zink en koperen bak- en mastgoten,
hemelwaterafvoeren en afdekkappen;


Keramische- en betonpannen daken;



Kunststof- en bitumineuze daken, lichtkoe-
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E- mail: info@mullendersdakopbouw.nl
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