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Wot goon we doen
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deze week

rurnrngen

Woensdag
verrossíng

En nog veel meer "'
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Dit jaor is het themo: HET VERRE OOSTENlllll

Nu moor hopen op mooi weer' Op de'volgende blodzijden
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noor het voetbolveld t

Wist je verder dqt:

s Je het beste slevige schoenenen oude kleren oon kon doen?

fr Jezelfje homer met je noom erop moet meenemen?

S Je, ols Jemeewil doen' heï strookie moet invullen?

$ De kosten voor de heleweekmoor 10'00 euro zijn of 3'00

euro Per dog?

s Ook nt)weetmeer dqn 100 kinderen meegaondoen?

sEro.o.Leuke,gekkehuttengebouwdgoonworden???

s Je meï vrqgen over dekindervokonïieweek nummer
* '3;ààï3 

";'óo-t:zsoaog 
kon bellen?

4 HeI Ielef oonnummer von he-t festivolterrein tijdens de

- 'f.i"i"tu"f onlieweek 383138 is?

s Om op de moondoqmiddog longe wochtrrjen 
Jí.u".t oop uon

voorkomen, ,s "t 
oip de moondogmotQetl t

de weekkoorten?

* Wij er zools oltijd weer zin in hebben !l!!!

s Dot deelnome oP eigen risico is?
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oPtlcht

Kíjk voor mee? ínformotie en foto's op onze websi'le www.kvw-kruÍnÍngen.nl



Moondog t5 ougustus

10.OO - 11.30 Voorverkoop von deweekkaarten
(€ 10,--) of een dogkoort (€ 3,00) voor de moondogmiddog.
*De kinderen vqn groepS t/m 8 kunnen zich meïeen opgeven
voor het ovond- en nochtprogrommo von vonavond.
13.OO Opening von de Kinder Vokontie Week?Ott.En eventueel verder
inschríjven bij sportveld "De kruse Mot".
Webegínnenmet bouwen von de hutten. Je kunt ook knutselen in het
knutselkot.
15.30 Kínderen noor huis/opholen.
Avond- en nochtprogrommo voor de gtoepenS t/m8.
Áonvong 19.0O ??? Zie voor definitieve tijd de brief die de kinderen oP

moondog mee noor huis krijgen.
Het ovondprogrommo is nog een verrassíng.
23.45 - 0.OO Ophalen kinderen die niet blijven slopen.
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Denk oan oude kleding. Geen eigen verf meenemen.
15.30 uur: Kínderen noor huis/opholen.
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Dinsdog 1

7.0O uur: Ontbijt voor de overnochters wordt verzorgd.
7.30 uur: Kinderen naor huís/opholen.
Jullie worden pos 's-míddags weer verwocht.

9.30 uur: Kinderen groep tt/m 4 kunnen hun hut verder ofmoken en knutselen
ín het knutselkot.
Kinderen van groep 5 t/m 8 zijn 's middogs weer welkom. Dit glglt ook voor de
kinderen díe niet oon het ovond- en nochtprogrommo hebben meegedaan.
11.30 uur: KÍnderen noor huís/opholen.
13.0O uur: Voor iedereen weer knutselen enjullie hutten afmaken en

schilderen.
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Woensd dg tT ougustus

We gaan een dagje wegll
9.OO uur: Kinderen groep 5 t/m 8 oanwezig.
9.30 uur: Kinderen groep L t/m 4 aanwezig.
Tedereen moet een lunchpokket meenemen.
Groep 5 t/m 8 zwemkleding en droge bovenkleding meenemen.
Kínderen die geen zwemdiplomo hebben goon met groeP t I/m 4 mee.
15.30 uur: Kinderen nqor huís/opholen.



Donderdsg t8 ougustus

9.30 uur: Worden jullie weer verwocht. Vondoog kunnen jullie weer knutselen enjullie
huïten ofmoken. Vandoog blijven we met z'n ollen op heï pork frietj es eten.
13.30 uur: Kinderen noor huís/opholen.

18.30 uur: Oosterse lowooí-optocht door het dorp.
Vertrek vonof de Kruse Mot.
19.30 uur: Vríjmorkt en korooke.
Tevens houden we een verlotíng.
22.OO uur: Eíndel

Vrijdog 19 ougustus

9.30 uur: De week zit er bijno op. De hutten gaon plot. Doe
goede stevige schoenen oonllll!!!!!l (geen teenslippers)
10.OO uur:
gtoep I t / m 4 Vossenjocht
groep 5 t/m 8 Verkleed slogbol
12.OO uur: Kínderen nqor huís/opholen.

's-Middogs vrijllll!ll!!!

19.30 uur: Ploybockshow en oansluítend KAMPVUURIII!

Voor inlichtingen kunt u bellen met Korin Woznitzo-Dek32O2O3 of Jeannel Kievit 383838

------K ------------)< ------------1< ------------)< )< ---

Lijkt je dit een leuk progrommq om mee te doen, kom don moondogmorgen 15 ougustus noor het
voetbalveld van de V.V. Kruiningen en neem onderstoond brief je íngevuld mee.
Dqn kun je je clvost Ínschrijven.

'Víj hebben don al je gegevens en kunnen 's míddogs lekker snel begÍnnen met de festíviteiten.

Dus: graag op moondogmorgen tussen 10:00 entl:30 uur inschrijvenvoo? dehele
week (i.p.v. 's middogs inschrijven).

Noom:

Ádres:

Postcode + ploots:

Groep: (afgelopenschooljoor)

Groep 5 t/m 8: Ávondprogrommo: ja/nee*

Weekkoort: ja/nee*

Groep 5 t/m 8: Overnochting: ja/nee*

Voor groep 5 t/m 8: zwemdiplomo: jolneex

* 
Doorstrepen wot niet von ïoepossing is.

6eboortedotum:

Telefoonnummer:

Leafti.ld:

V erdere bijzonderheden:

(bijv. allergie. medicijnen o.i.d.)



Moondog t5 ougustus

10.OO - 11.30 Voorverkoop von deweekkaorten
(€ 10,--) of een dogkoort (€ 3,00) voor de moondogmiddog.
*De kínderen von groep 5 t/m 8 kunnen zich meteen opgeven
voor het qvond- en nochtprogrommo vqn vonovond.
13.OO Opening von de Kínder VokontÍe WeekZOtt.En eventueel
ínschrijven bij sportveld "De kruse Mqt".
Webegrnnenmef bouwen vqn de hutten. Je kunt ook knutselen in het
knutselkot.
15.30 Kinderen noor huís/opholen.
Avond- en nochtprogrommo voor de groepen 5 t/m 8.
Aonvong t9.OO ??? Zie voor definitieve tiid de brief die de kinderen oP

moondog mee noor huis krijgen.
Het ovondprogrqmmq is nog een verrassing.
23.45 - 0.0O Opholen kinderen die niet blijven slopen.
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Denk qon oude kledíng. Geen eigenverf meenemen.
15.30 uur: Kínderen noor huis/opholen.
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7.00 uur: Ontbijt voor de overnochters wordt verzorgd.
7.30 uur: Kinderen noor huis/opholen.
Jullíe worden pos 's-míddags weer verwqcht.

9.30 uur: Kinderen groep t I/m 4 kunnen hun hut verder of moken en knutselen
ín het knutselkot.
Kinderen van groep 5 t/m 8 zíjn 's middogs weer welkom. Dít g!g[ ook voor de
kínderen die niet oon het avond- en nochtprogromma hebben meegedoan.
11.30 uur: Kinderen nqqr huis/opholen.
13.0O uur: Voor iedereen weer knutselen enjullÍe hutten afmaken en
schilderen.
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Woensd og tT ougustus

We gaan een dagje weg!!
9.0O uur: Kinderen groep 5 t/m 8 oanwezig.
9.3O uur: Kinderen groep I t/m 4 aonwezig.
Tedereen moet een lunchpokket meenemen.
Groep 5 t/m 8 zwemkledíng en droge bovenkleding meenemen.
Kinderen díe geen zwemdiplomo hebben goon met gtoeP t t/m 4 mee.
15.30 uur: Kinderen ndor huís/opholen.
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Dezeoosterseweekwordtmedemogelijkgemooktdoor:
Árcus projectontwikkeling' lÀiddelburg Kees Hommel

Lomb Weston iÀeijer

Autobedrijf Kole 
Ons Dorpshuis

Bokkerij de Gongmoker 
Robobonk oosterschelde

Bison' 6oes 
Revo- timmer en klusbedrijf

Boogert Bloembollen 
schildersbedrijf 

penne

Bouwbedrijf von Baolen/Poleij 
schildersbedrijf visscher

Cafê de Korenbeurs 
Slogerij von Soest

CZAY, 6oes

Doolimpex Coldstores' Vlissingen-Oost Slijterij Dek

De DriesProng 
Smullers

Dirk von der Jogt, Yerseke Sportpunt Zeelsnd' 6oes

Drogisterij de Esculaop Stroosnijder' Vervoersbedrijf

DrukkerijvonVelzenb.v.,Krobbendijke.tKlok,Uus,.sHeerArendskerke

DVC den Inkel Tl^C

ÊetcsÍêKruiningen Von Boven Codeoushop

Emté Von Koontjes tot Kovioor

6o Ton, Kesteren Voetbol Vereniging Kruiningen

Houthondel Reimerswool' R'illond WZ' Goes

Hubo Kruiningen 
Wisbouw

JonPoleij,HondelinZeegroerft":lovonlwoordenschoonheidsspecialiste'

Jovolo zeelondottrocties' tlrliddelburg'

KoPsolon D&M Vlissingen

Kopsolon Porkzicht' Wosrde Zwembod Den Inkel

Kopsolon Pierrot

Krabbendijke


