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KVW Bocholtz 2016

Teamleden van Stichting Kindervakantiewerk Bocholtz.
Jo Wijnsema
Henk Hocks
Karin Smeets
Mirjam Reijnders
Margot Born
Natacha Essers
Diana van den Berg

0646444336
0652674496
0630410264
0627552870
0634041075
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0648271685

Astrid Hendriks
Jill Offermans
Patrick Raijmakers
Antoine Schokker
Olaf Steinbusch
Tanja Koken

0642329329
0650426066
0610192500
0629360822
0651428251
0648584582

Kamptelefoon 0629297321

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

Jill Offermans, Vlengendaal 16, 6351 HD, Bocholtz,
0650426066
Rabobank Simpelveld, IBAN rek.nr. NL14RABO01079.87.090
www.kvwbocholtz.nl
PHV de Speurder, Sportclub 25 en WDZ

bedankt voor het gebruik van jullie terreinen op het sportcomplex Bocholtzerheide.
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Hallo allemaal.
Mag ik me even voorstellen? Ik ben Jo Wijnsema.
Dit is het eerste voorwoord dat ik mag schrijven als voorzitter.
Op de eerste teamvergadering werd ik door het complete team
voorgedragen om voorzitter te worden. Ik heb deze functie graag
aanvaard.
Ik heb dan ook de voorzittershamer mogen overnemen van Maurice Frijns.
Een woord van dank gaat dan ook aan hem voor het voorzitterschap, die hij de
afgelopen jaren zeer goed en naar alle tevredenheid van het team heeft uitgevoerd. Tevens wil ik ook, mede namens het hele team, Annemie Heuts bedanken.
Zij hield zich vooral bezig met de oudergesprekken over het wel wee van hun
kinderen, waar ze zeer goed in was. Vrolijk en met veel energie stak zij veel tijd
in de verzorging van de kinderen.
Lex Quaedflieg willen wij bedanken voor zijn inzet als penningmeester. Hij was
erg gedreven om het financieel altijd in goede banen te leiden.
En Peter Meens bedanken wij voor zijn vrijwillige medewerking en bijzondere inzet
om sponsoren te werven.
De meeste mensen zullen mij ongetwijfeld al kennen. Ik ben zo’n 28 jaar geleden
begonnen met het helpen van op en afbouwen van de tenten. Daarna heb ik de
leiding overgenomen voor de in- en verkoop van de snoeptent. Daar ik me zelf
meer wilde verdiepen in de organisatie van het Kindervakantiewerk ben ik uiteindelijk teamlid geworden.
Ik zal dan ook zolang het kan mij inzetten samen met "mijn" team voor het goed
slagen van een leuke en verantwoorde kindervakantiewerkweek voor al onze
Bocholtzer kinderen die hieraan deelnemen.
Wie we hierbij niet kunnen missen, zijn de ouders van de kinderen. Want we
kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: Het KVW draait op vrijwilligers en dat
zijn we met zijn allen. Toch?
Vele handen maken licht werk, daarom wil ik als nieuwe voorzitter zo veel
mogelijk vrijwilligers vragen en nieuwe ouders enthousiast maken iets voor het
KVW te gaan betekenen. Op die manier blijft ons KVW nog lang bestaan.
Maar heel belangrijk vind ik zelf en daar ben ik heel trots op dat de Bocholtzer
ondernemers, adverteerders en sponsoren binnen en buiten Bocholtz ons een
warm hart toe dragen door ieder jaar weer ons financieel te ondersteunen.
Heel hartelijk dank hiervoor, want zonder deze ondersteuning was het niet
mogelijk om Kindervakantiewerk te organiseren!!
Wij hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst van "onze" kinderen komende
KVW-week in Augustus.
Tot Ziens, Jo Wijnsema
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Schip ahoj piraten!

KVW kampweek 2016

Storm op zee en land in zicht. De piraten stappen aan boord van een heus
KVW avontuur.
Ergens heel ver van hier, was er eens een piraat. Zijn naam was Jack Sparrow.
Hij was de piraat met de meeste schatkisten van de 7 zeeën.
Op een heldere dag ging Jack Sparrow het water op en zocht naar een nieuwe
schat en bemanning. Hij legde koers richting een onbewoond eiland, waar hij
al eens eerder was geweest om zijn schatten te verbergen, die nacht was het
mistig en het schip strandde. Toen de mist opklaarde was Jack Sparrow in
Bocholtz.

Hij wilde terugkeren naar zijn schip en zijn schatten maar het kompas van
Jack de piraat bleef alleen rondjes draaien en kon het noorden niet meer
vinden.
Uit het niets kwam er een spookschip tevoorschijn, het verloren spookschip
van KVW. Jack Sparrow besloot om aan boord te gaan van het spookschip.
Het schip kon niet alleen varen over zeëen maar ook over land. Jack Sparrow
werd de nieuwe kapitein en ging verder met zijn zoektocht. Na jaren van
varen en plunderen keerde het schip terug naar Bocholtz maar zonder Jack
Sparrow.
Stap aan boord van ons KVW schip, hijs de
zeilen en vorm de nieuwe bemanning. Op de
kampweide staat een schatkist op jullie te
wachten met vele spellen en verborgen
aanwijzingen, het is aan jullie om ze op te
lossen en het schip terug te brengen naar Jack
Sparrow.
Ga je mee op een nieuw avontuur?

Het team KVW bedankt

R.K.
Oudervereniging
Bocholtz
voor hun bijdrage!
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Maandag 29 augustus 2016
09.30 uur Vul jullie schatkisten met juwelen, trek je zwaard en rol de
schatkaart uit! De jaarlijkse kampweek staat weer voor de
deur. We verzamelen bij de sporthal aan de Wijngracht. Van
hieruit vertrekken onze schepen en gaan we op pad voor vijf
dagen vol pret op de woeste zee.
10.00 uur Wordt vertrokken. Martin Slangen neemt ook dit jaar weer
onze bepakking mee op zijn enorme schip.
13.00 uur Zal de befaamde fotograaf Kaldenbach ons allen vereeuwigen op doek. Voor die tijd dient jullie scheepsbemanning een
passende naam te hebben.
13.30 uur ARRRR tijd voor de eigen lunch!
14.30 uur Na deze zware lunch is het nu tijd om ten strijde te trekken.
Trek je zwaard en verberg schatten en juwelen. Het is tijd
om jullie eerste aanwijzingen en muntstukken te verdienen.
17:00 uur Wie hard heeft gestreden heeft een flinke honger te stillen.
De matrozen van de keukentent hebben een lekker maal bereid waaraan we ons te goed kunnen doen.
19:00 uur We verkennen de zee en gaan op zoek naar de schat. Zorg
ervoor dat je onderweg je kostbaarheden niet kwijtraakt aan
de strijdlustige piratendouane. Zorg voor een warme hoed
en een dikke jas want de nachten op zee kunnen koud zijn.
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Dinsdag 30 augustus 2016
08:00 uur De papegaaien kraaien jullie wakker. Tijd voor een stevig ontbijt om
weer een dag vol avontuur aan te kunnen.
09:30 uur Vandaag varen onze schepen over woeste wateren op zoek naar de
zeemeerminnen. Houd ook vandaag de ogen open wie weet ligt de
schat op de zeebodem verstopt.
18:00 uur Avondeten, de dames van de kombuis hebben een feestmaal voor
de hongerige piraten bereid.
20:30 uur Na het eten strijden de damespiraten tegen de mannenpiraten.
Houd je kennis paraat om de macht over het schip te veroveren!

Woensdag 31 augustus 2016
08:00 uur Hijs de zeilen! De zoektocht naar de schat wordt voortgezet. Sla genoeg rantsoen in voor deze lange dag. Vandaag kunnen jullie veel
goudstukken verdienen.

10:30 uur We vertrekken gezamenlijk naar de sportvelden, het volgende punt
op onze schatkaart. Wees alert en verzamel met je vloot zo veel
mogelijk munten voor in je schatkist.
17:00 uur Even tijd om uit te rusten en de buit te tellen. Samen met alle bemanning wordt er gegeten in het grote schip.
19:00 uur De scheepshutten kunnen wel een poetsbeurt gebruiken. Zorg dat
het dek geboend wordt. Ouders in zicht!
20:00 uur Befaamd bakker Dreessen heeft allerlei lekkernijen voor ons klaargemaakt. Dat wordt smullen geblazen.
20:30 uur Tijd om uit te rusten na al die inspanning. Een spannende film zal
vertoond worden in de KVW bioscoop.
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Donderdag 1 september 2016
08:00 uur De kanonschoten wekken jullie in alle vroegte. Vul je plunjezak met een lunch, drank, andere lekkernijen en wat goudstukken.
Vandaag worden de zeegrenzen overschreden als we met z’n
allen op weg gaan naar Bubenheim. We verkennen dit nieuwe
gebied en proberen ook hier weer zoveel mogelijk goudstukken te verzamelen voor onze schat.
18:00 uur De opgebouwde honger kan weer gestild worden in de gezamenlijke KVW hut.
20:00 uur Maak je klaar voor het grootste Piraten festijn van de week.
Na een week vol piraten activiteiten gaan we vanavond zien
welke bemanning de beste piraten zijn. Trek je piraten outfit
aan want ook hier win je punten mee. Maak de origineelste
foto’s, los de raadsels op en speel een echt piraten spel. Ben
jij klaar voor dit avontuur?
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Vrijdag 2 september 2016
09:00 uur Heerlijk, lekker uitslapen. Na zo’n inspannende week is dat
wel op z’n plek. Spek en ei, boterhammen, heerlijk. Alle spullen kunnen weer in de plunjezak en de prijzen worden uitgereikt.
12:00 uur Ophalen Groep 7 en Groep 8
12:30 uur Ophalen Groep 5 en Groep 6
13:00 uur Ophalen Groep 3 en Groep 4
17:30 uur Begint het grote feestmaal op de kampweide waar jullie, samen met jullie ouders, familie en vrienden alle verhalen van
de afgelopen week kunnen delen, herbeleven en de week
goed af kunnen sluiten.

LET OP !!! LET OP !!! LET OP !!!
Het ophalen van de kinderen op
vrijdag 2 september 2016

In verband met de welbekende chaos op de vrijdag, bij het ophalen van de
kinderen, zullen we dit jaar de uitgifte nog beter doen.
De kinderen worden niet meer bij de Sporthal afgezet, maar u kunt uw kind
ophalen bij het parkeerterrein aan de
Aretsbosweg (Sportclub’25/WDZ/Tennisvereniging/Ponyclub).
De kinderen worden hier groepsgewijs verzameld zodat u ze kunt ophalen.

Om 12:00 uur zal begonnen worden met de oudste groepen 7 en 8
Om 12:30 uur zijn de groepen 5 en 6 aan de beurt
Om 13:00 uur zijn de groepen 3 en 4 aan de beurt.
De kinderen blijven achter het hek en worden PERSOONLIJK overgedragen
aan de ouders. De jeugdleiding blijft bij hun eigen groepen, totdat alle kinderen opgehaald zijn. Hierna kunnen ze zich afmelden bij het team, T-shirt inleveren en mogen ook zij naar huis gaan.
Ouders die meerdere kinderen in verschillende groepen hebben,
kunnen op de parkeerplaats wachten totdat ze alle kroost compleet hebben.
De achteringang is dicht en kan NIET gebruikt worden, ook niet voor
jeugdleiding, andere deelnemers of teamleden.
Om de chaos in te dammen is uw hulp noodzakelijk. Kom op tijd, maar niet te
vroeg en kom zeker niet te laat.
De spullen zullen per groep verzameld zijn. Hierdoor wordt het ook voor u
overzichtelijker.
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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 Olaf Steinbusch en Tanja Koken, Zandberg 76,
6351 AL Bocholtz. Tel. 0648584582.
Slapen

1 stretcher/vouwbed (geen tuinbed)

1 dikke slaapzak (volgens fabrikant –10oC)

1 kussen

2 warme pyjama’s

2 warme truien

1 warme broek
Verzorging

tandpasta en tandenborstel

theedoeken

bestek (lepel, mes en vork -> geen wegwerp)

2 handdoeken

2 washandjes

zeep

voldoende ondergoed

voldoende sokken

kam/borstel

bord, beker, soepkom -> geen wegwerpartikelen of porselein

Vuilniszak voorzien van naam, voor vuile was
Zwemmen

2 baddoeken

zwemkleding

slippers
Overdag

pet

zonnecrème

voldoende bovenkleding, zowel voor koud als warm weer.

regenkleding

(regen)laarzen

voldoende sportbroeken

(sport)schoenen
Avond / Nacht

zaklantaarn

warme trui /vest

trainingspak
Overig

boterhammendoos

Lunchpakket, inclusief drinken voor de maandag

Voldoende zakgeld

plastic zak met naam t.b.v. vuile was

Gebruik het kofferlabel verderop in dit boekje
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Voor het thuisfront

Inschrijven kan op

Woensdag 6 juli 2016, van 19:00 uur tot 20:30 uur, Sporthal Bocholtz.

Donderdag 7 juli 2016, van 15:00 uur tot 16:00 uur, op BS Bocholtz.

Donderdag 7 juli 2016, van 19:00 uur tot 20:30 uur, Sporthal Bocholtz.

Slapen = € 52,50

Niet Slapen = € 42,50

Ook op zondag en woensdag, tijdens het bezoekuur, kunt u bonnen voor
de BBQ
kopen

Vergeet niet een kopie ID bij het inschrijfformulier te doen
Niet-Slapers
Alle niet-slapers worden rond “etenstijd” opgehaald door hun ouders/
verzorgers, aan het parkeerterrein, niet op de Kampweide. Elke dag spreekt
het team een precieze tijd af met de ouders. Het is niet de bedoeling dat nietslapers met het avondprogramma meedoen, ook niet als de ouders helpen.
Voor de maandag is de ophaaltijd 17:00 uur.
De keuze “Slapen” of “Niet slapen” kan aangegeven worden op het
inschrijfformulier. Deze keuze is definitief. En “Niet-slapen”, betekent ook “Niet
-Slapen”, de keuze kan niet later nog gewijzigd worden. Als een deelne(e)m(st)
er heimwee krijgt, bellen wij met de ouders zodat het kind opgehaald kan worden, door de ouders. Bij de tweede keer wordt de deelne(e)m(st)er geacht de
resterende tijd volgens het “Niet-Slapen”-programma verder deel te nemen.
Helaas kunnen we dan geen restitutie van het inschrijfgeld doen.
NOG EEN PAAR WENKEN:

Ons kampadres is Aretsbosweg 13, Bocholtzerheide. Tel. 06-29297321

Neem geen dure spullen mee. Hiervoor staat het KVW niet garant.

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 Sportclub25).

Houdt er rekening mee dat er éénrichtingsverkeer geldt vanaf parkeerplaats Sportclub ‘25, Hondenweide tot aan grote weg.

In verband met koude nachten raden wij u aan voldoende warme kleding
en slaapspullen in te pakken.

Traditioneel wordt de zondag gebruikt om de stretchers van de kinderen te
brengen naar de kampweide. Dit kan zowel via de ingang van Sportclub
‘25 als via de
achterkant van de kampweide. Let wel op de weg naar de achterkant is
éénrichtingsverkeer.

De stretcher mag tussen 09:00 uur en 11.00 uur gebracht worden.

Honden zijn niet toegestaan op de kampweide

‘s Woensdag is bezoekuur van de ouders, tussen 19:00 uur tot 20.00 uur.
Alleen toegang via de ingang van Sportclub ‘25

Energiedranken zijn niet toegestaan tijdens de gehele kampweek en uitstapjes

Telefoons mogen niet gebruikt worden en zijn niet verzekerd tegen verlies
of diefstal

Programmawijzigingen voorbehouden!

Alle medewerkers van de kampweek wensen je een fantastische week toe!

De BBQ-avond begint, net als vorig jaar om 17:30 uur en eindtijd 22:00!!!

Tot ziens op maandag 29 augustus 2016 !
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Beste ouders,

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!!!

Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek naar helpende handen in o.a. 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 ouders.
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.
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:……………………………………
Email:…………………………………….
Keuken:
Ochtend=8 tot 12 uur
Avond=16.30 tot 19.30 uur
¨
zaterdag opbouwen
¨
maandag-ochtend
¨
maandag-avond
¨
dinsdag-ochtend
¨
dinsdag-avond
¨
woensdag-ochtend
¨
woensdag-avond
¨
donderdag-ochtend
¨
donderdag-avond
¨
vrijdag-ochtend
¨
vrijdag afwas BBQ
Spellen:
¨
maandagavond
¨
dinsdagavond
¨
woensdag van 9.00 uur tot 18 uur

Kampweide Opbouwen:
¨
vrijdag 26 augustus
¨
zaterdag 27 augustus

Kampweide Afbreken:
¨
vrijdag 2 september vanaf 10.30 uur
¨
zaterdag 3 september vanaf 09.00 uur

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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Int. Meu-

Informeer vrijblijvend
naar de mogelijkheden
tel: 045-5442759

Opslag inboedels
Meubeltransport
Keukendistributi
e
Verhuizin14

BARBECUE AVOND KVW
Traditiegetrouw wordt de kampweek afgesloten met een familie- en vriendenbarbecue, welke gehouden zal worden op vrijdag 2 september 2016.
Aanvang: 17.30 uur.

Let op !!!: Eindtijd: 22:00
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

€ 1,50

x

……………

Grillworst

à

€ 2,00

x

……………

Karbonade à

€ 2,25

x

……………

Broodje
Hamburger à

€ 2,50

x

……………

Speklap

€ 1,75

x

………………

€ 2,25

x

………………

à

Vegetarische snack à

________________ +
TOTAAL TE BETALEN €…………..……..
Alles is inclusief salades, sauzen en stokbrood, zolang de voorraad strekt!
Iedereen kan op zondag tussen 09.00 en 11.00 uur en op woensdag
tijdens het bezoekuur zijn barbecuebonnen kopen.
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Voor vrijblijvende offertes en advies:
Hinsbrig 2 6351 GX Bocholtz
Tel. 045-5443806 / Fax. 045-5443851/
E- mail: info@mullendersdakopbouw.nl
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INSCHRIJFFORMULIER KAMPWEEK

Maandag 29 augustus t/m Vrijdag 2 september 2016
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 gezorgd. Een stretcher moet je zelf
meebrengen. Bij annulering na inschrijving ontvang je de helft van het inschrijfgeld
retour.
Inschrijven :

-Woensdag 6 juli van 19.00—20.30 uur (Cafe de Sporthal);
-Donderdag 7 juli van 15.00—16.00 uur (Bredeschool Bocholtz);
-Donderdag 7 juli van 19.00—20.30 uur (Cafe de Sporthal).

De kosten van de kampweek zijn:
met overnachting
Per kind
□ € 52,50





zonder overnachting
□ € 42,50

Hierbij geef ik mijn kind toestemming om deel te nemen aan de kampweek 2016
van het KinderVakantieWerk Bocholtz.
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:
…………………………………………………………………………………… Jongen/Meisje *
Achternaam:
……………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………
Groep: …………………………………………
Telefoon thuis: ……………………………
Email: …………………………………………………………..
GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Zwemdiploma: 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.
Tevens een kopie van het ID inleveren bij inschrijving!!!
Er bestaan mogelijkheden om via het WMO-loket bij de gemeente Simpelveld een
bijdrage te krijgen in de onkosten. U dient dit zelf aan te vragen. Voor meer informatie
kunt u zich tot teamleden wenden
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Knip de omtrek uit,
Maak eventueel zoveel
kopieën als u nodig heeft

Vouw de bovenkant
horizontaal, langs de
stippellijnen

Gemakkelijk vouwen en meenemen

Tent:

Win meteen punten door je
te verkleden als de beste
Piraat !!!

Vouw de onderkant
horizontaal, langs de
stippellijnen

Vouw de pagina
doormidden en bevestig
deze aan het handvat van
de tas/koffer

Naam:

Denk aan
de lunch
op dag 1

Kofferlabel
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Kleine impressie KVW Kampweek 2015

Het vertrek
De wandeling van
“Sporthal Bocholtz”
naar de Kampweide
bij Sportclub ‘25

De tenten op de
Kampweide
Met dank aan onze
sponsoren,
Spellencommissie en
vrijwilligers
is dit “dorp voor een
week“
opgebouwd

De grote tent
In deze tent wordt
ontbeten, gespeeld en
gedineerd
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Het natje en droogje
Het ontbijt en de lunch
wordt door de kinderen
zelf klaargemaakt.
Het diner, een
3-gangen-menu,
wordt klaar gemaakt door
onze chefkoks en haar
keukenteam
Wederom mede
mogelijk gemaakt door
onze sponsors

Uitstapjes
Gedurende de week
gaan we 2 keer op
stap met alle
kinderen.
Eén keer gaan we
zwemmen en één keer
naar een speeltuin/
recreatiepark

Vrijdag
Op vrijdag is het
onvermijdelijke
moment gekomen om
op te ruimen weer
naar huis te gaan
Dank je wel, namens
alle kinderen, aan
onze vrijwillgers,
sponsoren,
Spellencommisie,
Jeugdleiding
en Teamleden
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