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Hallo allemaal,
Maandenlang zijn wij al bezig met de nodige voorbereidingen voor het Kindervakantiedorp 2019.
Inmiddels is het bijna zover, nog even wachten en dan gaat het weer beginnen. Het belooft weer een
geweldige week te worden.
Wederom zijn alle 250 beschikbare weekkaarten verkocht. Tijdens de week zijn nog een beperkt aantal
dagkaarten beschikbaar, waarbij geldt op = op. Deze kunnen echter niet gereserveerd worden.
Dit jaar is het thema ‘Dierendorp’. 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 Luuk
Zeestraten, Lisa Otte, Stef Jacobs, en Roy Ten Westenend.
Afgelopen jaar hebben Simone Jansen, Leonie van Sas, Leroy Vlug, Stefan Wiltink en Hielke Spaan
afscheid genomen van ons bestuur. Iets anders dan afgelopen jaren is dit jaar besloten het
voorzitterschap voort te zetten met drie personen. De nieuwe Voorzitter(s) en Vice-voorzitster voor dit
jaar zijn: Mees Mulders, Stijn Mulders en Sophie Bremer.
Bij deze willen wij ook alle sponsoren bedanken die jaarlijks het Kindervakantiedorp een warm hart
toedragen en ons enorm helpen met de organisatie. Wij wensen iedereen een mooie zomer en een fijne
vakantie toe en hopen jullie allemaal te zien tijdens het 34ste Kindervakantiedorp!
Tot slot 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 t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 u.

Groeten,
Mees Mulders, Stijn Mulders en Sophie Bremer

Voorstellen bestuursleden

Naam: Sophie Bremer
Functie: Vicevoorzitter
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Werk: Online communicatie medewerker
Hobby’s: Fotograferen, koken en shoppen.
Dit wil ik nog kwijt: Ik heb heel erg zin in het
kinderdorp en ik hoop jullie ook, tot dan!

Naam: Mees Mulders
Functie: Voorzitter
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: HBO Verpleegkunde
Werk: Bezorger AH Online
Hobby’s: Festivals bezoeken en stappen.
Dit wil ik nog kwijt: Ik heb sinds afgelopen jaar het
voorzitterschap overgenomen en ben heel benieuwd
wat jullie dit jaar van het kinderdorp gaan vinden.

Naam: Sven Venhovens
Functie: Penningmeester
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Nijmegen-Noord
Opleiding: Human Resource management
Werk: Verkoopadviseur bij Budget Energie
Hobby’s: Voetballen, stappen en stedentripjes maken
Dit wil ik nog kwijt: We gaan er met z’n allen een topweek van maken

Naam: Jur Braam
Functie: Webmaster & Bestuurslid
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Werk: Software Engineer bij Info Support
Hobby’s: Naar de film gaan en festivals bezoeken.
Dit wil ik nog kwijt: Tot van de zomer!!

Naam: Stijn Mulders
Functie: Voorzitter & Verzorgende (EHBO)
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Werk: Verzorgende IG in een verpleeghuis in Renkum
Hobby’s: Judo en samen zijn met vrienden
Dit wil ik nog kwijt: Dat ik het leuk vind om
weer een jaar te mogen helpen en om voorzitter te zijn!

Naam: Jurre Wooning
Functie: Bestuurslid ( De man achter de microfoon)
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Werk: Bezorger bij Albert Heijn Online
Hobby’s: Voetballen, gamen en feesten
Dit wil ik nog kwijt: Laten we er met z’n allen
een fantastische week van maken!

Naam: Maaike Vens
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: HBO verpleegkundige
Werk: Bediening bij Brasserie de Altena
Hobby’s: Reizen
Dit wil ik nog kwijt: Ik kijk ernaar uit! Tot in augustus!

Naam: Su-Sannah Veens
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Slijk-Ewijk
Werk: Export afdeling
Hobby’s: Stappen of gezellig borrelen/
uit eten met mijn vriend of vriendinnen.

Dit wil ik nog kwijt:
We gaan er weer een geweldige week van maken
Ik heb er heel veel zin in.

Naam: India Hendriks
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 17 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: 5 havo op het OBC in Elst, hierna wil ik graag
Danser Allround Show gaan doen.

Hobby’s: Dansen en met vriendinnen leuke dingen doen.
Dit wil ik nog kwijt: Ik kijk uit naar veel gezellige jaren
Kindervakantiedorp en ik hoop dat ik jullie allemaal weer terug zie
en we er iets geweldig leuks van gaan maken!

Naam: Jochem Gerdsen
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 17 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: MBO bouwkunde niveau 4
Hobby’s: Voetbal en beachvolleybal
Dit wil ik nog kwijt: Ik heb zelf ook altijd meegedaan aan
het Kindervakantiedorp en meegeholpen als leiding. En nu dus in het
bestuur, dat vind ik geweldig. Op naar nog veel gezellige weken
Kindervakantiedorp. Ik heb er zin in en ik zie jullie snel!

Naam: Isa Zeestraten
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 17 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: Marketing communicatie in Nijmegen.
Hobby’s: Fitnessen, Netflixen en afspreken met vrienden
Dit wil ik nog kwijt: Vroeger deed ik zelf altijd met veel
plezier mee aan het Kindervakantiedorp in Oosterhout. Dit is mijn tweede
jaar in het bestuur en ik kijk uit naar de leuke week.

Naam: Bas Knipping
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: Eerste monteur elektro, ROC Nijmegen
Hobby’s: Voetballen en met vrienden chillen
Dit wil ik nog kwijt: We zullen ons best gaan doen om
ook Kindervakantiedorp 2019 weer te laten slagen!

Naam: Jeroen Wiltink
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: Deeltijdstudie Commerciële Economie
Hobby’s: Op sportief gebied ga ik graag naar de sportschool maar
daarnaast vind ik het erg leuk om te snowboarden. Een gezellig avondje
naar de kroeg zeg ik ook geen nee tegen.
Dit wil ik nog kwijt: Ik heb er erg veel zin in
Kindervakantiedorp 2019! Ik hoop jullie alle weer te zien!

Nieuwe bestuursleden:

Naam: Lisa Otte
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: Herveld
Opleiding: Sportkunde op de HAN
Hobby’s: Hockey en reizen
Dit wil ik nog kwijt: Dit is mijn eerste jaar in het bestuur en
ik heb er heel veel zin in.

Naam: Stef Jacobs
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 17
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: MBO Financiële beroepen
Hobby’s”: Voetballen bij OSC en met vrienden afspreken
Dit wil ik nog kwijt: Dit is mijn eerste jaar in het bestuur en
hopelijk komen daar nog veel meer jaren bij. Tot 12 augustus allemaal!

Naam: Luuk Zeestraten
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 21
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: Werktuigbouwkunde
Hobby’s”: Fitnessen
Dit wil ik nog kwijt: Dit is mijn eerste jaar in het bestuur
en ik ben heel benieuwd om te zien hoe alles qua organisatie
in zijn werk gaat.

Naam: Roy ten Westenend
Functie: Bestuurslid
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Oosterhout
Opleiding: Business and Management
Werk: Verkoopadviseur BMW bij Ekris in Arnhem
Hobby’s”: Fitness, auto rijden, motor rijden
en natuurlijk met vrienden op stap gaan.

Dit wil ik nog kwijt: Ik kijk er naar uit om samen met iedereen
die vrijwillig meehelpt, de kinderen een week te geven om niet te vergeten.

Vrijwilligers gezocht!
Kindervakantiedorp Oosterhout zoekt vrijwilligers!

Dit jaar is de inschrijving van Kindervakantiedorp 2019 op 1 mei van start gegaan. Binnen notime was het limiet van 250 kinderen voor een weekkaart weer bereikt. Weer een record voor
ons en dit geeft ook wel aan hoe bekend onze stichting is binnen onze omgeving. 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 15 jaar of ouder (max. 25 jaar) en in de week van 12 augustus tot
en met 16 augustus beschikbaar om één of meerdere dagen/dagdelen te komen helpen
samen met andere gezellige en enthousiaste vrijwilligers? Stuur dan een mail naar info@kvdoosterhout.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?!

indeling groepen
Aan Kindervakantiedorp 2019 mogen alle kinderen deelnemen die in schooljaar 2019-2020 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 10 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 12 augustus vanaf 12.30 uur.
De indeling van de groepen is als volgt:
Kinderen die aankomend schooljaar (2019-2020) in groep 1, 2 en 3 zitten worden geplaatst in de
jongerengroep.
Kinderen die aankomend schooljaar (2019-2020) in groep 4 en 5 zitten worden geplaatst in de
middengroep.
Kinderen die aankomend schooljaar (2019-2020) 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 (weer) sneller is gegaan dan verwacht, zijn er
tijdens de week nog een beperkt aantal dagkaarten te verkrijgen. Dagkaarten zijn tot een half uur voor
aanvang van het programma te verkrijgen op het terrein en kosten €10,- per hele dag en €7,00 per halve
dag. Deze kunnen niet meer van tevoren gereserveerd worden. Hierbij geldt op=op.
Onderstaand nogmaals de bedragen voor de dagkaarten:
Maandagmiddag
€7,00
Dinsdag
€10,Woensdag
€10,Donderdagavond incl. vrijdagochtend * €10,*alleen voor kinderen met dagkaart uit de ouderengroep die graag willen blijven slapen
Vrijdagochtend
€7,00
Let op! Op donderdag 15 augustus gaan alle groepen een dagje uit. Deze dag is alleen voor de
kinderen die een weekkaart hebben. Er zijn die dag dan ook geen dagkaarten verkrijgbaar i.v.m. het
reserveren van het uitje en de bussen.
Vanaf vorig jaar krijgen de kinderen uit de ouderengroep met een dagkaart ook de mogelijkheid om te
blijven slapen. De kosten hiervoor zijn 10,- (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. De dagkaarten om alsnog te blijven slapen zijn gedurende de week tot
donderdagavond 19.00 uur verkrijgbaar.

Kleurplaat
Ook dit jaar staat er weer een leuke kleurplaat in het boekje. Deze kleurplaat kan tot en met donderdag
15 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 zo snel mogelijk tijdens de week de
kleurplaat in en vergeet je naam en groep niet in te vullen! De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de
feestavond, op vrijdagavond 16 augustus 2019 vanaf 18.30 uur.

Het programma

Zaterdag 10 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 12 augustus
Mocht u zaterdag 10 augustus echt niet in de gelegenheid geweest te zijn de paspoortje(s) en bandje(s)
op te komen halen dan kan dit eventueel vandaag nog vanaf 12.30 uur.
Het 34ste Kindervakantiedorp opent op maandag 12 augustus om 13.00 uur officieel de poorten. Nadat
alle paspoorten en dagkaarten zijn gecontroleerd, gaan we Kindervakantiedorp 2019 gezamenlijk
openen. Daarna mogen alle kinderen aan de slag met het bouwen van de hutten voor één groot
dierendorp. We verzoeken de ouders zo snel mogelijk het terrein te verlaten, zodat we snel van start
kunnen met het programma. Belangrijke mededeling: op maandag en dinsdag staat het bouwen van de
hutten op het programma en delen de kinderen zelf hun groepen in. Het bestuur wenst hier bewust
geen invloed op uit te oefenen.
Zorg ervoor dat jouw hut dit jaar de allermooiste wordt want de kinderen van de mooiste hut, krijgen op
de feestavond een leuk prijsje! Om 16.00 uur sluiten wij de poorten weer en moeten alle kinderen het
terrein weer verlaten.

Dinsdag 13 augustus
Dinsdagochtend 13 augustus starten we om 9.00 uur weer met het bouwen aan ons dierendorp. 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 bouwen van ons dierendorp. Bij mooi weer zullen we wat
verkoeling nodig hebben en dan is het wel handig als iedereen ook zwemkleding en waterschoenen mee
heeft. ( GEEN SLIPPERS) Na deze lange gezellige dag moeten de kinderen om 16.00 uur het terrein weer
verlaten.

Woensdag 14 augustus
Op woensdag hebben de groepen jong en midden hetzelfde programma. De kinderen uit de
ouderengroep hebben 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.

of mail naar: info@ifitvalburg.nl

Tel: 06-20911871

Donderdag 15 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. Houdt hier
rekening mee met halen en brengen. Zorg ervoor dat de kinderen op tijd aanwezig zijn, zodat de bussen
op tijd kunnen vertrekken. Vergeet daarnaast niet een lekker lunchpakketje mee te nemen!

Jong- en middengroep:
Vertrektijd: 9.00 uur

Aankomsttijd Terrein: 16.00 uur

Einde programma: 16.00 uur

Aankomsttijd Terrein: 17.00 uur

Einde programma: 19.00 uur

Ouderengroep:
Vertrektijd: 10.00 uur

De indeling van de bussen wordt in de loop van de week bekend gemaakt door middel van bus lijsten.
Deze lijsten zullen bij de poort opgehangen worden. De lijsten worden op alfabetische volgorde
gemaakt, waarbij we sorteren op achternaam. Ruilen is niet mogelijk.
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 oude O.S.C.-terrein. Deze
kinderen mogen dan niet deelnemen aan het avondprogramma.

Vrijdag 16 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. De kinderen uit de groepen jong en midden zijn om 9.00 uur welkom op het terrein.
Deze ochtend hebben de groepen jong- en midden samen een programma en de ouderengroep volgt
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 verrassing
zijn en wordt er ook nog een ballonnenwedstrijd gehouden. Na de ballonnenwedstrijd hebben we nog
de hele avond om Kindervakantiedorp 2019 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 een stoere dierenoutfit aan?!

Maak de leeuw af!

Nachtje slapen
De kinderen van de ouderengroep mogen, zoals ieder jaar, op donderdagavond, na het dagje uit, blijven
eten en slapen. Belangrijk is dat zij, op donderdagochtend de slaapspullen meenemen, voorzien van
naam.
Let op! Vanaf vorig jaar krijgen de kinderen uit de ouderengroep met een dagkaart ook de mogelijkheid
om te blijven slapen. De kosten hiervoor zijn 10,- (inclusief donderdagavond en
vrijdagochtendprogramma). 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 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 15 augustus graag een nachtje
slapen.
Lever dit briefje vóór donderdag 15 augustus 2019 in bij de DJ in de tent

Attentie!
Wij willen graag de aandacht vestigen op het volgende: Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout erkent
geen aanspraak op vergoeding van schade door ongevallen die tijdens de week (in de periode van 12 t/m
16 augustus 2019) 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:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Het bouwterrein mag niet betreden worden buiten de openingstijden (enkel alleen tussen 9.00
– 16.00 uur);
Ouders mogen het terrein niet betreden gedurende het programma;
Kinderen moeten zelfgemaakte rommel opruimen en in de daarvoor bestemde afvalbakken
gooien;
Het is niet toegestaan om verdiepingen op de hutten te bouwen;
Slippers, sandalen en Crocs zijn niet toegestaan. Alleen stevige, gesloten schoenen zijn
toegestaan. Daarnaast mogen de kinderen niet op blote voeten lopen, vanwege losliggende
spijkers;
Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de kinderen ‘s morgens ingesmeerd zijn tegen de zon;
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 het bouwterrein niet verlaten zonder toestemming van het bestuur;
Kinderen mogen niet door ouders/verzorgers, zonder kennisgeving aan het bestuur,
gedurende het programma worden gehaald.
Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout is niet aansprakelijk voor schade aan kleding en/of
schoeisel. Het wordt dan ook zeer aangeraden oude kleding/schoeisel aan te trekken.

Wat is het kinderdorp eigenlijk precies?
Zoals altijd zullen er een hoop nieuwe kinderen mee doen dit jaar, wat wij natuurlijk super tof vinden.
Vandaar nog wat leuke informatie en weetjes over Kindervakantiedorp Oosterhout.
Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout is een non-profit organisatie opgericht in 1985.
Wij organiseren een onvergetelijke week voor kinderen van 4 tot 12 jaar, in de laatste week van de
zomervakantie. De activiteiten die georganiseerd worden bestaan onder andere uit; Hutten bouwen,
knutselen, workshops, sport- en spelactiviteiten, een overnachting voor de oudere groep en een dagje
uit. De week wordt afgesloten met een feestavond voor kinderen, ouders, familieleden, sponsoren en
dorpsgenoten.
Wat zo speciaal is aan ons kinderdorp, is dat ons bestuur en de leiding compleet bestaat uit jongeren
van 16 t/m 25 jaar. Jongeren die zich naast school, werk ect. volledig inzetten om er voor de kinderen
een geweldige week van te maken.

Wisten jullie dat?
- Het kindervakantiedorp al 34 jaar bestaat?!
- Wij in januari alweer beginnen met het organiseren van het volgende kinderdorp?!
- Er tijdens de week wel bijna 50 liter ranja door heen gaat?
- Het kinderdorp tot 4 jaar geleden nooit meteen uitverkocht was?!
- Bijna iedereen uit het bestuur vroeger als kind zelf mee heeft gedaan?!
- Er ongeveer 5000 pallets gebruikt worden voor de hutten?! Dat zijn een heleboel vrachtwagens vol!
- Wij zal aan het aftellen zijn tot Kindervakantiedorp 2019?!
Wij hopen jullie ook, tot dan!!

Welk (huis)dier hoort bij wie?

Verzoek aan de ouders
Maandagmiddag 12 augustus begint het 34e 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.

Ballonstrookje
Vrijdagavond 16 augustus worden er ballonnen uitgedeeld aan de deelnemende kinderen van
Kindervakantiedorp 2019, voor de jaarlijkse 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 16 augustus.
Wij begrijpen dat een ballonnenwedstrijd niet helemaal milieuvriendelijk is en zullen daarom kijken naar
100% biologisch afbreekbare ballonnen als ons budget dat toelaat.

Ballonnenwedstrijd 2019
Kindervakantiedorp Oosterhout
Naam kind:
Name child:
_____________________________________________________________________
Gevonden in:
Found in:
_____________________________________________________________________
Gelieve dit kaartje te retourneren aan:
Please return this card to:
Mees Mulders
Oude Groenestraat 6-89
6678 MB Oosterhout
(The Netherlands)

Wij wensen alle kinderen
een fijne speelvakantie
toe!

Voor al uw print- en drukwerk
Copy & Send | Einsteinweg 23 | 6662 PW Elst

