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Voorwoord 

 

Hallo allemaal, 
 

Maandenlang zijn wij al bezig met de nodige voorbereidingen voor Kindervakantiedorp 2017. 

Inmiddels is het bijna zover, nog even wachten en dan gaat het weer beginnen. Het belooft 

weer een gezellige week te worden. 
 

Wederom zijn alle 250 beschikbare weekkaarten (binnen vier uur!) uitverkocht. Een record 

voor ons en dit geeft ook wel aan hoe bekend onze stichting is binnen de omgeving. Helaas 

hebben we ook dit jaar kinderen moeten teleurstellen. Goed nieuw voor hen; tijdens de week 

zijn nog een beperkt aantal dagkaarten beschikbaar, waarbij geldt op=op. Deze kunnen 

helaas niet van tevoren gereserveerd worden.  
 

Dit jaar is het thema ‘zomercarnaval’. Het programma is bekend en wij kunnen jullie zeggen 

dat dit er weer top uitziet. Vooral de vrijdagavond is voor zowel de kinderen als voor de 

ouders een avond die vrijgehouden moet worden in de agenda! Kom dus allemaal! 
 

Vanaf dit jaar hebben wij weer een aantal nieuwe aanwinsten voor ons bestuur. Wij 

verwelkomen Menno van der Linden, Jeroen Wiltink, Mees Mulders en Sven Venhovens.   
 

Afgelopen jaar heeft niemand afscheid genomen van het bestuur. Wel heeft Simone Jansen 

besloten af te treden als vice-voorzitster, wegens organisatorische redenen. Net als afgelopen 

jaren is besloten het voorzitterschap voort te zetten met twee personen. Voorzitter en vice-

voorzitster voor dit jaar zijn Hielke Spaan en Leonie van Sas.  
 

Bij deze willen wij ook alle sponsoren bedanken die jaarlijks het Kindervakantiedorp een warm 

hart toedragen en ons enorm helpen met de organisatie.  
 

Tot slot willen wij jullie attenderen op het volgende: zijn er vragen, opmerkingen of wil je iets 

melden? Vul dan het contactformulier in op onze website, stuur een privébericht via Facebook 

of stuur een mail naar: info@kvd-oosterhout.nl. Je zult zo spoedig mogelijk bericht van ons 

ontvangen. Bij dringende vragen zijn wij tijdens de week (telefonisch) bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.   
 

Wij wensen iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie toe en hopen jullie allemaal te 

zien tijdens het 32ste Kindervakantiedorp! 

 

Groeten, 

Hielke Spaan en Leonie van Sas  
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Even voorstellen... 

hielke spaan  -  Voorzitter         

Dag allemaal! Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Hielke Spaan, 23 jaar oud en ik kom uit 

Oosterhout. Dit jaar help ik alweer voor het achtste jaar mee met het Kindervakantiedorp en 

dit wordt mijn derde jaar als voorzitter.  

Ik ben werkzaam als vrachtwagen schademonteur. Daarnaast volleybal ik bij Heren 1 van 

Volleybalvereniging Volamie.  

Mijn favoriete activiteiten gedurende de 

week zijn de waterspelletjes en de 

vrijdagavond.  

Het volgende wil ik nog wel even kwijt: Het 

Kindervakantiedorp is voor jong en oud en 

wij zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers 

van GOUD! (16 t/m 25 jaar). Geef je dus snel 

op bij een van ons!!  
 

Leonie van Sas  -  Vice voorzitster        

Hallo allemaal! Mijn naam is Leonie van Sas, ik ben 22 jaar en ik kom uit het oude gedeelte 

van Oosterhout. Ik help dit jaar alweer voor het zevende jaar mee met het Kindervakantiedorp. 

De afgelopen jaren als lid van de leiding, secretaris en bestuurslid. Vanaf dit jaar ben ik vice-

voorzitster binnen de stichting.   

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als logopedist in een reguliere praktijk en binnen het 

speciaal basisonderwijs. Op maandagavond kun je mij vinden in de Klif, want dan geef ik 

volleybaltraining aan de jeugd van Volleybalvereniging Volamie. Daarnaast speel ik zelf bij 

Dames 1. 

Tijdens de week zal ik zowel de jongeren- als 

de middengroep gaan begeleiden. De 

voorbereidingen zijn alweer in volle gang en 

er staan leuke activiteiten op het programma. 

We gaan er dit jaar weer een super gezellige 

week van maken en ik heb er zin in, jullie 

ook?! Tot de 21e!  

  



 

  



 

oud-bestuurslid aan het woord ..  

Kindervakantiedorp Oosterhout bestaat nu al ruim 30 jaar en in al die tijd is er al veel 

veranderd. Om te horen hoe het er vroeger eigenlijk aan toe ging, geven wij jaarlijks een oud-

bestuurslid de kans een woordje te doen. Dit jaar is het de beurt aan Jaap Rikken.   
 

Leuk dacht ik (!), toen mij gevraagd werd om een stukje te schrijven 

voor het boekje van Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout. Na 

het enthousiasme kwam ook het besef dat het alweer een tijd 

geleden is dat ik als leiding en bestuurslid actief was bij het 

Kindervakantiedorp. Met mijn huidige 30 levensjaren is dit alweer 

zeven jaar geleden. Als kleine vent keek ik vroeger al uit naar de 

huttenbouw en dat enthousiasme voelde ik ook toen ik als 15-jarige 

voor de leiding gevraagd werd. Uiteraard zat er leeftijdsverschil 

tussen deze periode en wat te denken over het verschil in 

verantwoordelijkheid. Ik ervaarde de week echter wel deels hetzelfde; een week lang leuke 

dingen doen waarbij “niets moet, veel mag” toch wel een kreet is die mij bijgebleven is en dat 

is volgens mij hedendaags nog steeds de kracht van het Kindervakantiedorp.  

Als bestuur heb je in de voorbereidende periode namelijk de taak alles te regelen en voor de 

jongste-, midden- en ouderengroep leuke activiteiten te verzinnen voor de week. Daar ging 

vaak veel tijd en creatieve energie inzitten en soms was dit allemaal ook voor niets. Waarom? 

Omdat kinderen veelal een interesseboog hebben van enkele minuten. Zo kon je bijvoorbeeld 

een sport en spelmiddag organiseren met het risico dat deze planning na enkele minuten 

weer de prullenbak in kon omdat een collega van de leiding over het veld kon roepen: “Wie 

Jaap pakt, krijgt een snoepje” en hop daar ging de activiteit en had je een zwerm van 70 

kinderen achter je aanrennen die drie seconden daarvoor nog aan het spijkerpoepen waren. 

Want snoep, in welke leeftijdscategorie ook, was het toverwoord om de menigte in beweging 

te krijgen. Om de kids dan weer in het gareel te krijgen was vaak lastig en als dit niet lukte 

ook niet erg, want als de kinderen het naar de zin hadden was het prima; ook als dit ten 

kosten ging van de activiteit.  

Zo herinner ik mij ook het 25-jarige bestaan, op donderdag zouden wij groots uitpakken met 

hindernisbanen en springkussens. Helaas, ’s ochtends onweer en hele dag regen. Paniek bij 

leiding en bestuur, er was namelijk geen slecht weer programma. Dit alles was uiteindelijk ook 

niet nodig omdat de kinderen gewoon in regenkleding en met goede zin (ondanks de regen) 

weer aan de poort verschenen. Met andere woorden: als de kinderen er geen probleem van 

maken, dan wij ook maar niet en het was uiteindelijk een top dag!  

 

 



  



 

Die spontaniteit en energie van de kids tekent het Kindervakantiedorp en dat maakt ook dat 

elk jaar 30 tot 40 dorpsgenoten een werkweek opofferen om als leiding aanwezig te zijn. Dit 

plezier is volgens mij vandaag de dag niet anders, zoals Kees Vlug eens tegen mij zei: “De 

geschiedenis herhaalt zich” en dat is ook bij het Kindervakantiedorp al jaren het geval. 

Kinderen uit het dorp gaan timmeren, worden daaropvolgend gevraagd om te helpen als 

leiding en worden misschien later zelf vader of moeder. Die kids staan vervolgens ook weer 

te trappelen vooraan bij de poort, met hun hamer en zaag in de aanslag, voor een sprint 

richting de beste pallets en plekje op het terrein. De leiding doet vervolgens een keer of zeven 

het verzoek of de ouders het terrein willen verlaten, want stiekem willen ook zij niks anders 

dan timmeren aan de hut onder het mom van “helpen”, want of de ouders het nu willen of 

niet, de leiding neemt het vanaf dan echt over. En dit ritueel herhaalt zich de hele week.  

Eigenlijk kwam het besef bij mij pas later hoeveel verantwoordelijkheid je hebt als 

tiener/twintigjarige om voor een week de verantwoordelijkheid voor meer dan 250 kinderen 

over te nemen en wat te denken als ouders, om deze verantwoordelijkheid zomaar over te 

dragen! Echter, zolang voorgaande cirkel niet onderbroken wordt, gaat het 

Kindervakantiedorp met gemak ook haar volgende lustrum halen, dat weet ik zeker. Ik denk 

er in ieder geval met heel veel plezier aan terug en hoop dat het Kindervakantiedorp nog 

jaren een week blijft met veel lol en plezier voor iedereen die erbij betrokken is.  

 

Succes dit jaar!    

 

Jaap Rikken  

 

 

   



 

  

 



 

Vrijwilligers gezocht! 
 

Kindervakantiedorp Oosterhout zoekt vrijwilligers!   
 

Dit jaar is de inschrijving van Kindervakantiedorp 2017 op 1 april van start gegaan. Binnen vier 

uur was het limiet van 250 kinderen voor een weekkaart weer bereikt. Een record voor ons en 

dit geeft ook wel aan hoe bekend onze stichting is binnen onze omgeving. Op dit moment is 

het aantal aangemelde vrijwilligers echter schaars. Om deze week voor het grote aantal 

kinderen mogelijk te kunnen maken hebben wij ook dit jaar weer een hoop vrijwilligers nodig. 
 

Vandaar deze oproep: Ben jij 16 jaar of ouder (max. 25 jaar) en in de week van 21 augustus 

tot en met 25 augustus beschikbaar om één of meerdere dagen/dagdelen te komen helpen 

samen met andere gezellige en enthousiaste vrijwilligers? Stuur dan een mail naar info@kvd-

oosterhout.nl, een privébericht via onze Facebookpagina of laat het weten aan een van onze 

bestuursleden. 

Natuurlijk zijn vrienden en/of vriendinnen ook altijd welkom! Samen met alle vrijwilligers gaan 

we er ook dit jaar weer een onvergetelijke week van maken. Jij komt toch ook?!  

mailto:info@kvd-oosterhout.nl
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Even voorstellen 

Jur Braam  -  penningmeester & webmaster   

Hallo allemaal! Ik ben Jur Braam, ik ben 22 jaar en ik kom uit 

Oosterhout. Ik ben inmiddels afgestudeerd voor de opleiding 

Informatica aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vanaf 

mei 2017 ben ik gestart als software engineer bij info Support. 

Dit is het zevende jaar dat ik help bij het Kindervakantiedorp 

waarvan het vijfde jaar als bestuurslid. Naast de normale taken in 

het bestuur ben ik penningmeester, coördineer ik de inschrijvingen 

door middel van het online-inschrijfsysteem en beheer ik de website 

van Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout.  

Ik hoop dat het Kindervakantiedorp dit jaar weer net zo’n succes 

wordt als alle andere jaren en kijk er nu al naar uit. Tot in augustus!  
 

 

 

 

 

Stijn Mulders  -  Bestuurslid    

Hallo allemaal, ik ben Stijn Mulders. Ik ben 22 jaar en dit is het 

derde jaar dat ik mee doe als bestuurslid van het 

Kindervakantiedorp. Ik heb al vaker meegeholpen als leiding en 

zat vaak bij de EHBO.  

Ik werk nu als verzorgende in een verpleeghuis. Mijn hobby’s zijn 

gamen, sporten en gezellig met vrienden zijn. Ik hoop dat jullie 

iets meer over mij te weten zijn gekomen en zie jullie graag tijdens 

de week!  

 

 

mees mulders  -  Bestuurslid    
 

Hallo allemaal! Ik ben Mees Mulders en ik ben 18 jaar oud. Ik help 

al twee jaar mee als leiding bij het Kindervakantiedorp Oosterhout 

en sinds dit jaar zit ik in het bestuur. Afgelopen schooljaar heb ik 

eindexamen gedaan en in september ga ik starten met de PABO. 

Dit is de opleiding voor de meester op een bassischool.  

Zoals gewoonlijk heb ik heel veel zin in Kindervakantiedorp 2017! 

Jullie ook? Tot dan!   

 



 

 

  

  

 
  

 



  

Even voorstellen… 

Simone Jansen  - Bestuurslid    

Hallo allemaal, Mijn naam is Simone Jansen en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Slijk-Ewijk. Ik zit 

alweer heel wat jaren bij het bestuur van Kindervakantiedorp en dat bevalt me nog steeds erg 

goed. Afgelopen jaar ben ik geslaagd voor mijn opleiding ‘Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening’ aan de HAN in Nijmegen.  

Op dit moment (maart t/m juli) zit ik in Kaapstad, Zuid- 

Afrika. Hier doe ik vrijwilligerswerk op een school voor 

autistische kinderen. Ik ben, om die reden, niet aanwezig 

geweest bij de meeste voorbereidingen voor het 

Kindervakantiedorp. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat 

het weer een top week gaat worden. Gelukkig ben ik tijdens 

de week wel aanwezig, dus dan zie ik jullie hopelijk allemaal 

daar! Tot dan! 
  

Su-sannah Veens  -  Bestuurslid    

Hoi allemaal, mijn naam is Su-Sannah Veens en dit wordt mijn tweede 

jaar als bestuurslid. Ik ben 21 jaar, woon in Slijk-Ewijk en zit in het derde 

jaar van de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness op de HAS in Den 

Bosch.  

Met de voorbereidingen ben ik er niet altijd bij, omdat ik dan stage aan 

het lopen ben in Beijing, China. Dat mag de pret niet drukken, want ik 

heb er al heel veel zin in en ik hoop jullie ook! Tot dan! 

 
 

Sophie Bremer  -  Bestuurslid   

Hallo allemaal, mijn naam is Sophie Bremer en ik ben 22 

jaar oud. Ik heb vroeger altijd mee gedaan met het 

Kindervakantiedorp en vond dat zo leuk om te doen dat 

ik nu al een aantal jaar in het bestuur zit. Mijn hobby is 

koken dat doe ik heel vaak, en ik vind het heel erg leuk 

om naar speciale plekjes op vakantie te gaan. Hopelijk 

hebben jullie allemaal zin in Kindervakantiedorp 2017, ik in 

ieder geval wel! Tot dan, en wie weet maak ik wel wat 

lekkers voor jullie. 



 

  



 

Even voorstellen… 

Jurre Wooning  -  Bestuurslid   

Hallo KVD-kids! Mijn naam is Jurre Wooning ik ben 19 jaar en woon 

in Oosterhout. Ik zit op het ROC Nijmegen en doe de opleiding 

Sport & Bewegen. Ik zit in het derde jaar van de opleiding en ik heb 

gekozen voor de richting Buurt Onderwijs Sport (BOS). Ik voetbal bij 

OSC in heren 2. Veel van jullie zullen ook bij OSC voetballen.  

Ik ben als kind ook altijd mee geweest met het Kindervakantiedorp 

en vond dit altijd heel leuk en had dan ook altijd een week die je 

nooit snel zou vergeten! Nu ben ik het 5e jaar erbij en voor het 

derde jaar in het bestuur super leuk natuurlijk! Dit jaar gaan we er 

weer wat leuks van maken!!!! Ik hoop jullie allemaal te zien bij deze 

fantastische week! Jurre Wooning 

 

 

Maaike Vens  -  Bestuurslid   

Hoi allemaal, ik ben Maaike Vens, ik ben 18 jaar oud en kom uit 

Oosterhout. Ik zit nu in mijn examenjaar van de HAVO en wil hierna 

gaan beginnen aan de opleiding tot Verpleegkundige.  

Dit is mijn 2e jaar bij het bestuur van het Kindervakantiedorp en ik 

hoop dat dit jaar net zo leuk wordt als vorig jaar!  

Tot dan! 

 

 

Stefan wiltink  -  Bestuurslid   

Hallo allemaal, even voorstellen: ik ben Stefan Wiltink, 24 jaar 

en ben servicemonteur in de koeltechniek. Dit wordt 

mijn vierde jaar in het bestuur van het Kindervakantiedorp 

Oosterhout. Daarvoor heb ik vijf jaar meegeholpen als leiding. 

We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen om er een 

gezellige en fantastische week van te maken. Tot 21 augustus!  

  



  



 

Even voorstellen  

Leroy Vlug  -  Bestuurslid    

Hallo allemaal, mijn naam is Leroy Vlug en doe dit jaar al weer 

voor het vijfde jaar mee, bij het KVD! Ik ben 21 jaar en dit word 

mijn vierde jaar bij het bestuur. Ik werk bij Entrea onderwijs de 

Roelant Berk en Beuk school en doet dit met veel plezier bij 

groep 4! Verder hou ik van voetballen en feestjes en hoop ik 

dat we er dit jaar weer een super week van kunnen maken 

allemaal! Tot dan!  
 

 

 

 

jeroen wiltink  -  Bestuurslid   

Hallo allen, mijn naam is Jeroen Wiltink, 20 jaar oud en 

ik woon in Oosterhout.  Ik studeer de deeltijdstudie 

Commerciële Economie aan de HAN.  

Ik help al een aantal jaren mee als leiding van het 

Kindervakantiedorp, maar dit jaar voor het eerst in het 

bestuur! Ik heb er hartstikke veel zin in! Jullie ook? 
 

 

 

 

 
 

menno van der linden  -  Bestuurslid    

Hoi allemaal! Ik ben Menno, ben 18 jaar oud en woon in 

Nijmegen-Noord. Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding 

uitvoerend bakker, die opleiding doe ik op het Rijn IJsel in 

Wageningen.  

Dit wordt nu mijn 2e jaar dat ik hier mag helpen, maar het 

eerste jaar bij het bestuur van Kindervakantiedorp Oosterhout. 

Ik kijk er erg graag naar uit om met iedereen weer veel plezier 

te hebben. Tot dan!  

 

 



  



 

Even voorstellen 

 

Koen Janssen  -  Bestuurslid  

Hallo allemaal, mijn naam is Koen Janssen. Ik ben 20 jaar oud en kom uit Oosterhout. Op het 

moment van schrijven zit ik in de afrondende fase van het CIOS te Arnhem. Volgend jaar start 

ik met veel positieve energie aan mijn nieuwe studie: Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening aan de HAN. In mijn vrije tijd geef ik golfles op Golfbaan Welderen, werk ik in 

de bediening bij restaurant Notting Hill en ben ik graag aan het sporten.  

Dit is mijn vijfde jaar bij het Kindervakantiedorp waarvan mijn derde jaar in het bestuur. Zoals 

altijd heb ik weer veel zin in een te gekke week met veel zon, snoep, limonade en gezellige 

activiteiten. Hopelijk tot snel!  

 

 
 

sven venhovens  -  Bestuurslid  

 

Hey! Ik ben Sven Venhovens, 18 jaar, kom uit Nijmegen-Noord 

en ik studeer Bedrijfskunde MER op de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen. Jullie zouden mij kunnen kennen van 

OSC of de Jojo.  

Vorig jaar deed ik al mee als begeleider, maar dit jaar begin ik 

voor het eerst als bestuurslid van het Kindervakantiedorp en 

heb er ontzettend veel zin in! Volgend jaar zal ik de financiën 

op mij nemen, maar eerst gaan we er met z’n allen en topweek 

van maken in augustus.  

Tot dan! 

 

  



  



 

 

Zoek de bestuursleden van 

Kindervakantiedorp 2017 

   



 



  



  



 

thema  

Elk jaar is het weer een uitdaging om een nieuw, leuk thema te bedenken.  

Maar ook dit jaar is het weer gelukt. Het thema van Kindervakantiedorp 2017 is geworden: 

 

Zomercarnaval! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet jij al een leuk thema voor volgend jaar? Laat het ons weten tijdens de week en wie weet 

wordt jouw thema de volgende keer gekozen.   

Het groepje met de mooiste hut wint weer een super leuke prijs! Ga dus snel aan de slag om 

versiering te verzamelen, maak een originele feestelijke hut en kom tijdens de feestavond in 

je mooiste (zomer)carnavalskleding.   

  



 
  

 

 

 

  



  

Indeling groepen  
 

Aan Kindervakantiedorp 2017 mogen alle kinderen deelnemen die in schooljaar 2017-2018 op 

de basisschool zitten of naar de eerste klas van de middelbare school gaan.  

De kinderen die zich hebben opgegeven krijgen een paspoortje die zij gedurende de week, 

dagelijks laten afstempelen. Ook krijgen zij een polsbandje die ze de gehele week om moeten 

houden. Op het paspoortje staat in welke groep het kind zit en dit is ook te zien aan de kleur 

van het polsbandje.   

Let op! Paspoortjes, polsbandjes en gereserveerde dagkaarten kunnen zaterdag 19 augustus 

worden opgehaald op het terrein aan de Oosterhoutsestraat 30. Dit kan tussen 11.00 uur en 

13.00 uur.  

Mocht u of uw kind deze dag echt niet in de gelegenheid zijn om het paspoortje op te komen 

halen dan kan dit eventueel maandag 21 augustus vanaf 12.30 uur.  

De indeling van de groepen is als volgt:  

Kinderen die aankomend schooljaar (2017-2018) in groep 1, 2 en 3 zitten worden geplaatst in 

de jongerengroep.  

  

Kinderen die aankomend schooljaar (2017-2018) in groep 4 en 5 zitten worden geplaatst in 

de middengroep.  

  

Kinderen die aankomend schooljaar (2017-2018) in groep 6, 7 en 8 zitten of naar de 1e klas 

gaan worden geplaatst in de ouderengroep.  

 

De kinderen uit de jongeren- en middengroep volgen gedurende de week grotendeels 

hetzelfde programma. De kinderen uit de ouderengroep volgen hun eigen programma. 

 

  



   

 



 

 

 

  

 

  



  



 

dagkaarten  

  

Doordat de verkoop van zowel de week- als dagkaarten sneller is gegaan dan verwacht, zijn 

er tijdens de week nog een beperkt aantal dagkaarten te verkrijgen. Dagkaarten zijn maximaal 

een half uur voor aanvang van het programma te verkrijgen op het terrein en kosten €9,00 

per hele dag en €6,00 per halve dag. Deze kunnen niet meer van tevoren gereserveerd 

worden. Hierbij geldt op=op.   

Onderstaand nogmaals de bedragen voor de dagkaarten:  

Maandagmiddag   €6,00 

Dinsdag    €9,00 

Woensdag    €9,00 

Donderdagavond incl. vrijdagochtend * €9,00 

*alleen voor kinderen met dagkaart uit de ouderengroep die graag willen blijven slapen 

Vrijdagochtend   €6,00 

Let op! Op donderdag 24 augustus gaan alle groepen een dagje uit. Er zijn die dag dan ook 

geen dagkaarten verkrijgbaar i.v.m. het reserveren van het uitje en de bussen.   

NIEUW! Vanaf dit jaar krijgen de kinderen uit de ouderengroep met een dagkaart ook de 

mogelijkheid om te blijven slapen. De kosten hiervoor zijn 9,- (inclusief donderdagavond en 

vrijdagochtendprogramma). Op donderdagavond ben je vanaf 19.00 uur welkom op het 

terrein. Geef je op door het invulstrookje verderop in dit boekje in te vullen en in te leveren 

gedurende de week bij de DJ in de tent. De dagkaarten zijn gedurende de week tot 

donderdagavond 19.00 uur verkrijgbaar.   

 

  





  



  



 

Attentie!  

Heeft u nog ideeën, suggesties of opmerkingen bel dan naar Hielke Spaan op 06-11664118 of 

naar Leonie van Sas op 06-55914749. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 

tussen 8.30 uur en 17.00 uur.  

Wij zijn altijd opzoek naar bruikbare spullen voor activiteiten (sponsormateriaal, snoep, etc.). 

Ook zijn wij dringend op zoek naar pallets (vanaf een oplage van 20 pallets) en spijkers om 

de hutten te kunnen bouwen. De pallets kunnen wij zelf pas aannemen vanaf eind juli/begin 

augustus 2017.  

  

  



  

  



Naam: _____ 

Leeftijd: __________________________________ 

Adres: _______________________________________ 

Woonplaats: __________________________________ 

Groep:   jongerengroep 

     middengroep 

     ouderengroep 
 

Graag even omcirkelen in welke groep je zit.  

 

 

Kleurplaat   

Ook dit jaar staat er weer een leuke kleurplaat in het boekje. Deze kan tijdens de week tot en 

met donderdag 24 augustus ingeleverd worden bij de DJ in de tent. Voor de kinderen die het 

mooist gekleurd hebben is er een prijsje. Per groep worden er drie prijzen uitgereikt. Lever 

daarom zo snel mogelijk tijdens de week de kleurplaat in en vergeet je naam en groep niet 

in te vullen!  

 

 



 



 

 

R. van Kleef 

Waaldijk 30A 

6677 MB Slijk-Ewijk 

Tel.:0481-481623  

E-mail: info@rvankleef.nl 

  

ASSURANTIEKANTOOR DERKSEN B.V. 
 

Dorpsstraat 42 
6678 BH Oosterhout  
 
Tel.  0481-481233 
Mobiel 06 51 33 51 58 
Fax.  0481-482210 
 
derksen@assurantiekantoor-derksen.nl 
 

https://www.advieskeuze.nl/advies/6678bh/assurantiekantoor-derksen/adviesgesprek


 

 

Kindervakantiedorp Oosterhout bedankt: 

 

 

 

 

Dijkstraat 16 6678 AX Oosterhout (GLD) 

Komkommerbedrijf Noord-Oost voor het sponsoren van heerlijke frisse 

komkommers gedurende de week 

 

 

 

 

Windmolenweg 15, 6515 AP Oosterhout 

KlusWijs Nijmegen-Noord voor het sponsoren van spijkers  

 

 

 

 

Griftdijk 201, 6515 AE Nijmegen 

Mona’s Eet en Drinkfestijn voor het sponsoren van avondeten voor de 

donderdagavond 

  



  



 

 

 

  



 

Het programma  

 

Zaterdag 19 augustus 
 

Vandaag kunnen de paspoortjes, polsbandjes en gereserveerde (en betaalde) dagkaarten 

opgehaald worden op het terrein aan de Oosterhoutsestraat 30. Dit kan tussen 11.00 uur en 

13.00 uur.  

 

Maandag 21 augustus  

Het 32ste Kindervakantiedorp opent op maandag 21 augustus om 13.00 uur de poorten. Nadat 

alle paspoorten en dagkaarten zijn gecontroleerd gaan we Kindervakantiedorp 2017 

gezamenlijk officieel openen. Daarna mogen alle kinderen aan de slag met het bouwen van 

de mooiste creatieve zomercarnaval hutten. We verzoeken de ouders zo snel mogelijk het 

terrein te verlaten, zodat we snel aan de start kunnen met het programma. Zorg ervoor dat 

jouw hut dit jaar de allermooiste wordt want de mooiste krijgt aan het einde van de week een 

leuk prijsje. Om 16.00 uur sluiten wij de poorten weer en moeten alle kinderen het terrein weer 

verlaten.  

Let op! Stichting Kindervakantiedorp is niet aansprakelijk voor schade aan kleding en/of 

schoeisel. Het wordt dan ook zeer aangeraden oude kleding/schoeisel aan te trekken. 

 

  

 

  



 

  



 
Dinsdag 22 augustus  

Dinsdagochtend starten we om 9.00 uur weer met het bouwen van de prachtige feestelijke 

hutten. Van al dat harde werken krijgen we natuurlijk honger en daarom gaan de kinderen 

om 12.00 uur naar huis om een stevige maaltijd te nuttigen. Het is niet toegestaan om tussen 

12.00 en 13.00 uur gebruik te maken van het terrein, vanwege het klaarzetten van het 

middagprogramma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 13.00 uur, als alle boterhammen op zijn en de buiken weer zijn gevuld, gaan we verder 

met deze leuke dag! De kinderen gaan verder met het in elkaar zetten van hun mooie hutten. 

Bij mooi weer zullen we daarna wat verkoeling nodig hebben en dan is het wel handig als 

iedereen ook zwemkleding en waterschoenen mee heeft. Na deze lange gezellige dag 

moeten de kinderen om 16.00 uur het terrein weer verlaten.   

 

  



  



 

Woensdag 23 augustus  

Op woensdag hebben de groepen jong en midden hetzelfde programma. Oud heeft deze 

dag een ander programma. Deze dag duurt voor alle groepen van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

Tussen de middag wordt het eten verzorgd door Stichting Kindervakantiedorp. Een 

lunchpakketje meegeven is dus niet nodig.  

In de middag vinden er sport- en spelactiviteiten plaats. Bij mooi weer worden er sproeiers 

aangesloten. Zorg ervoor dat je je zwemkleding meeneemt, met een handdoek en eventueel 

extra setje kleding.   

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

Donderdag 24 augustus  

Op donderdag is het tijd voor een leuk uitje. Waar we naartoe gaan blijft nog even geheim! 

Let op!: De groepen jong en midden hebben andere vertrek- en aankomsttijden dan de 

ouderengroep. Vergeet daarnaast niet een lekker lunchpakketje mee te nemen!  

  

 

  

 

 

 

 

 

Jong- en middengroep:    

Start: 9.00 uur          Einde: 16.00 uur   

Ouderengroep: 

Start: 10.00 uur      Einde: 19.00 uur 

De indeling van de bussen wordt in de loop van de week bekend gemaakt door middel van 

buslijsten. Deze lijsten zullen bij de poort opgehangen worden. Ruilen is niet mogelijk. De 

lijsten worden op alfabetische volgorde gemaakt, waarbij we sorteren op achternaam.  

De ouderengroep mag vandaag blijven slapen. Wil je dat, neem dan je slaapspullen en 

overige benodigdheden mee en leg deze voor aanvang van het programma in de tent. 

Kinderen die niet blijven slapen kunnen (na het eten) om 19.00 uur weer opgehaald worden 

op het terrein. Deze kinderen mogen dan niet deelnemen aan het avondprogramma.  

NIEUW! Vanaf dit jaar krijgen de kinderen uit de ouderengroep met een dagkaart de 

mogelijkheid om te blijven slapen. De kosten hiervoor zijn 9,- (inclusief donderdagavond- en 

vrijdagochtendprogramma). Geef je op door het invulstrookje verderop in dit boekje in te 

vullen en in te leveren gedurende de week bij de DJ in de tent!    



  

  

Evers Specials 

Stationsstraat 33 

6515 AA Nijmegen 

Holland 

 

T +31(0) 24 3481422 

F +31(0) 24 3482140 

M info@eversspecials.nl 

W www.tauge.nl 

 



 

Vrijdag 25 augustus  
 

Helaas, de laatste dag is alweer aangebroken! Wij hopen dat jullie het weer een te gekke week 

vonden! We beginnen vandaag om 9.00 uur, de kinderen van de ouderengroep die zijn 

blijven slapen zijn al op het terrein. Deze ochtend hebben de jongeren- en middengroep 

weer samen een programma en de ouderengroep weer een ander programma. Zorg voor 

makkelijke kleding dat lekker zit. Deze ochtend eindigt om 12.00 uur zodat iedereen even 

lekker kan bijkomen en zich klaar kan maken voor een leuke swingende feestavond!  

De inloop van het afsluitende avondprogramma is vanaf 18.00 uur. De prijsuitreikingen en het 

officieel bedanken van iedereen begint om 18.30 uur. Mis dit niet!  

Daarna zal er voor de kinderen een verassing zijn en wordt er ook nog een ballonnenwedstrijd 

gehouden. Na de ballonnenwedstrijd hebben we nog de hele avond om het 

Kindervakantiedorp met z’n allen gezellig af te sluiten. Een artiest zal voor leuke muziek 

zorgen en de barmedewerkers zullen voor u klaar staan om iets lekkers in te schenken. Tegen 

schemering hebben wij nog een knallende verrassing!   

Trekken jullie deze avond je mooiste en vrolijkste outfit aan?!  

 

  



  



 

Attentie!  
 

Wij willen graag de aandacht vestigen op het volgende:  

Wij erkennen geen aanspraak op vergoeding van schade door ongevallen die tijdens de week 

(in de periode van 21 t/m 25 augustus 2017) worden aangericht of voorvallen.  

Wij trachten het geheel goed te laten verlopen. Waar wij de mogelijkheid hebben het nodige 

te verbeteren zullen wij dat doen. De verantwoording van ongevallen kunnen wij echter niet 

ten volle dragen. Om ongevallen te voorkomen hebben wij de volgende regels opgesteld:  

 

Reglement Kindervakantiedorp Oosterhout 2017: 

▪ Niet zonder toestemming van de leiding in de tenten en schuur komen;  

▪ Het bouwterrein niet verlaten zonder toestemming van de leiding/bestuur;    

▪ Het bouwterrein niet betreden buiten de openingstijden; 

▪ Ouders mogen het terrein niet betreden wanneer het programma van start is gegaan;  

▪ Zelfgemaakte rommel opruimen en in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien;  

▪ Luisteren naar de leden van de leiding en het bestuur (te herkennen aan de groene shirts 

met het logo van het Kindervakantiedorp);  

▪ Geen spullen van een ander kapot maken;  

▪ Geen verdiepingen op de hutten bouwen; 

▪ Niet op de hutten staan en springen;  

▪ Altijd de spijkers opruimen en rondslingerend hout op de houtstapel gooien 

▪ Niet op blote voeten lopen, ook niet in de hut; 

▪ In de pauze op dinsdagmiddag mogen kinderen en ouders het terrein van Stichting 

Kindervakantiedorp niet betreden, wij hebben dan pauze en de tijd/ruimte nodig om het 

middagprogramma op te zetten; 

▪ Kinderen mogen niet door ouders/verzorgers, zonder melding bij het bestuur, van het 

terrein worden gehaald. Zo raken wij het overzicht kwijt. Meld altijd van tevoren bij een 

van de leden van het bestuur wanneer een kind eerder opgehaald moet worden of 

opgehaald wil worden; 

▪ Stichting Kindervakantiedorp is niet aansprakelijk voor schade aan kleding en/of schoeisel. 

Het wordt dan ook zeer aangeraden oude kleding/schoeisel aan te trekken. 
  



 

  

Hier had uw 

advertentie kunnen 

staan! 
 

Heeft u (of kent u iemand met) een bedrijf/stichting/vereniging en wilt u volgend 

jaar Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout met een warm hart toedragen? 

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@kvd-oosterhout.nl en wie weet 

staat uw advertentie volgend jaar op deze plaats!  

mailto:info@kvd-oosterhout.nl


 

Verzoek aan de ouders   

Maandagmiddag 21 augustus begint het 32ste Kindervakantiedorp. Verschillende 

(groot)ouders en verzorgers komen hun kinderen dan brengen. Dit stellen wij zeer op prijs 

voor de veiligheid van de kinderen en de belangstelling die u daarmee toont.   

Wij verzoeken u echter dringend om zo snel mogelijk het terrein te verlaten. De reden 

hiervoor is dat wij pas met het programma kunnen beginnen als alle (groot)ouders en 

verzorgers het terrein hebben verlaten.   

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de maandag maar ook voor alle andere dagen tijdens 

deze week.   

Ook hebben wij de ruimte op de parkeerplaats nodig voor activiteiten. Wij willen daarom alle 

ouders verzoeken de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen brengen.    

  
  



 

  



 

Wat moet je tijdens de week meenemen?   

 

Maandagmiddag 

▪ Hamer   

▪ Zwemkleding/waterschoenen/handdoek (bij mooi weer) 

▪ Reservekleding 

 

Dinsdag ochtend 

▪ Hamer   

▪ Zwemkleding/waterschoenen/handdoek/reservekleding (bij mooi weer) 

 

Dinsdag middag     

▪ Hamer   

▪ Zwemkleding/waterschoenen/handdoek/reservekleding (bij mooi weer) 

 

Woensdag   

▪ Versieringen voor je hut   

▪ Zwemkleding/waterschoenen/handdoek/reservekleding (bij mooi weer) 

 

Donderdag   

▪ Lunchpakketje (alle groepen)   

▪ Reservekleding   

Vrijdagochtend   

▪ Zwemkleding/waterschoenen/handdoek/reservekleding (bij mooi weer) 

 

Vrijdagavond   

▪ Jouw mooiste outfit  

▪ Goede zin natuurlijk!  

▪ Papa/mama/broertjes/zusjes/opa’s/oma’s 

 

Let op! Er wordt geadviseerd om iedere dag zwemkleding, droge kleding, waterschoenen en 

een handdoek mee te nemen i.v.m. eventuele waterspelen. 

  



  



 

  



 

 

  



 

De kinderen uit de ouderengroep mogen een nachtje 

blijven slapen! 

De kinderen van de ouderengroep mogen dit jaar op donderdag, na het dagje uit, blijven 

eten en slapen. Belangrijk is dat zij op donderdagochtend de slaapspullen meenemen.  

NIEUW! Vanaf dit jaar krijgen de kinderen uit de ouderengroep met een dagkaart de 

mogelijkheid om te blijven slapen. De kosten hiervoor zijn 9,- (inclusief donderdagavond en 

vrijdagochtendprogramma). Op donderdagavond ben je vanaf 19.00 uur welkom op het 

terrein. Geef je op door onderstaand invulstrookje in te vullen en in te leveren gedurende de 

week bij de DJ in de tent.  

De benodigdheden voor deze avond zijn:   

 Luchtbed   

 Slaapzak   

 Kussen   

 Warme trui   

 Pyjama   

 Schone (oude) kleding voor de vrijdag   

 Lange broek   

 Tandenborstel   

 Tandpasta   

 Zwemkleding   

 Handdoek   

 Washandje   

 Knuffels   

 En niet te vergeten een goed humeur!   

Zorg ervoor dat alle spullen voorzien zijn van een naam om eventuele misverstanden te 

voorkomen. Daarnaast willen wij in verband met de organisatie graag weten of je blijft slapen. 

Vul onderstaand strookje in en lever deze in gedurende de week in de tent.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………… (naam) blijft op donderdagavond 24 augustus graag 

een nachtje slapen.  

Lever dit briefje vóór donderdag 24 augustus 2017 in bij de DJ in de tent  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ballonnenwedstrijd 2017 

Kindervakantiedorp Oosterhout  

 

Naam kind 

Name child  

 

_____________________________________________________________________ 

 

Gevonden in: 

Found in:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

Gelieve dit kaartje te retourneren aan: 

Please return this card to: 

Hielke Spaan 

De Lage Wick 12 

6678 DB Oosterhout 

(The Netherlands)  

 

 

Ballonstrookje   

Vrijdagavond worden er ballonnen uitgedeeld voor de ballonnenwedstrijd. Doordat er veel 

tijd in gaat zitten om met alle kinderen de strookjes in te vullen, willen wij aan de ouders 

vragen om alvast de strookjes in te vullen en deze mee te nemen of mee te geven/nemen op 

vrijdagavond 25 augustus.    

  



 

 

 

 
 

  



 

   

 Kwekerij  

  “BONENKAMP” 

              E. LEENDERS 
  

   Dijkstraat 13a 

  6678 AX Oosterhout 
  

Clara Fabriciuspark 15, 
6677 PN Slijk-Ewijk 

 



 

 

 

 

 

  

Wij wensen alle 

kinderen een fijne 

speelvakantie toe! 

 

 
 

 

 

Copy & Send | Europaplein 39 | 6662DD Elst  

 


