
Kindervakantieweek Kruiningen 
18 t/m 22 augustus 2014 

www.kvw-kruiningen.nl 

Dit jaar organiseren wij weer een kindervakantieweek in Kruiningen. 
I.v.m. ons 20-jarig jubileum is het thema: HOLLANDS FEEST 
Op de volgende bladzijden zie je het programma van die week. Lijkt 
het je weer leuk om mee te doen? (voor kinderen vanaf 4 jaar t/m 
groep 8 van het afgelopen schooljaar). Kom dan maandag 18 augustus 
naar het voetbalveld in Kruiningen aan de Blauwhoefseweg. 
 
Wist je verder dat : 
 
 Je het beste stevige schoenen en oude kleren aan kan doen? 

 
 Je er zelf iets aan kunt doen om het intrappen van spijkers te voorkomen? 
     Zie www.veiligevoeten.nl. 
 
 Je zelf je hamer met je naam erop moet meenemen? 
 
 Je, als je mee wilt doen, je het strookje moet invullen? 

 
 Je, op maandagmiddag, nog een brief meekrijgt met actuele tijden en 

activiteiten voor de gehele week, zodat je precies weet wanneer iets  
    begint en klaar is. Goed lezen dus... 
 
 De kosten voor de hele week maar 11,00 euro zijn of 3,50 euro per dag. 
 
 Ook nu weer bijna 120 kinderen mee gaan doen? 
 
 Er onder andere feesthutten gebouwd gaan worden??? 
 
 Je met vragen over de Kindervakantieweek, nummer 320203 of 06-13250309   
     kan bellen ? 
 
  Het telefoonnummer van het feestdorp tijdens de Kindervakantieweek   
    383138 is. 
 
 Er op de maandagmorgen een voorverkoop van de weekkaarten is, om „s middags   
    lange wachtrijen te voorkomen?. 
 
 De kinderen van groep 5 t/m 8 zich maandagmorgen al kunnen opgeven voor het  

avond- en nachtprogramma op maandag avond. 
 

 Wij er, zoals altijd, weer zin in hebben? 
 
 Dat deelname op eigen risico is? 



 Dinsdag 19 augustus 
 

7.30 uur: Kinderen die hebben  
meegedaan aan het nachtprogramma 

naar huis/ophalen. 
Jullie worden weer verwacht om 11.30 uur! 

   
9.30 uur: Kinderen groep 1 t/m 4 kunnen hun 

hut verder afmaken en knutselen in het 
knutselkot.  

  
11.30 uur: We eten weer met z’n allen, 

dus ook groep 5 t/m 8. 
Daarna voor iedereen weer knutselen, 

hutten verder afbouwen 
en schilderen. Denk aan oude kleding! 

 
Geen eigen verf meenemen. 

  
15.30 uur: Kinderen naar  

huis/ophalen 



                 Lijkt je dit een leuk programma om mee te doen, kom dan maandagmorgen 18 augustus naar        

                   het voetbalveld van de V.V. Kruiningen en neem onderstaand briefje ingevuld mee. Dan kun 
je je alvast inschrijven. 
„s Middags kun je dan lekker snel beginnen met de activiteiten. 

Naam:                                                                                  Geboortedatum: 
 

Adres:                                                                                 Telefoonnummer: 
 

Postcode + plaats:                 Leeftijd: 

E-mailadres**: 

Groep:        (afgelopen schooljaar)                               Verdere bijzonderheden:            

Weekkaart:                  ja/nee*               (bijv. allergie, medicijnen o.i.d.) 
 

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

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

* Doorstrepen wat niet van toepassing is.           ** We informeren je af en toe over “nieuwtjes  en leuke activiteiten”. 

Dus: graag op maandagmorgen tussen 10:00 en 11:30 inschrijven voor 
de hele week (i.p.v. „s middags inschrijven). 

Voor inlichtingen kunt u bellen met Karin Woznitza-Dek 320203 



Aannemersbedrijf v/d Velde 
 
Acc. Kantoor WEA, Goes 
 
Autobedrijf Kole 
 
Bakkerij de Gangmaker 
 
Bakkerij ‘t Stoepje, Spakenburg 
 
Bestratingsbedrijf Zeeland 
 
Bison, Goes 
 
Bouwman 
 
Café de Korenbeurs 
 
Cine Café, Vlissingen 
 
Cinecity, Vlissingen 
 
D&M Hair and Fashion 
 
DA van der Jagt 
 
Dammers Kaas en Eieren, Wijk en 
Aalburg 
 
De Driesprong 
 
De Marktpoelier 
 
Dorpshuis Kruiningen 
 
Drukkerij van Velzen, Krabbendijke 
 
DVC den Inkel 
 
Emté 
 
Gastouderopvang ‘t Molentje 
 
Herbalife 
 
Herecon 
 
Het Arsenaal 
 
Hof Seemaerte 

     Printed by Drukkery van Velzen Krabbendijke 

Sponsors 2014 

Slijterij ‘t Hoekje 
 
Smullers 
 
Sovjet Reizen 
 
Stoomtrein, Goes-Borsele 
 
Stuwadoorsbedrijf de Vilder/Jansen 
 
‘t Klok’uus, ‘s Heer-Arendskerke 
 
Thomashuis 
 
TMC 
 
Tuinbedrijf Molendijk 
 
V.O.F. Boogert 
 
Van KAANTJES TOT KAVIAAR 
 
Van der Poel (dieren) 
 
Voetbal Vereniging Kruiningen 
 
W&A Fish, Yerseke 
 
Wisbouw 
 
Ylja van Iwaarden, schoonheids-
specialiste Goes 
 
Zeeland Refinery, Nieuwdorp 
 
Zwembad Den Inkel 

Hubo, Kruiningen 
 
Indoor Karting, Middelburg 
 
Jan Poleij 
 
Janine’s Hairstyling 
 
Javala 
 
Kapsalon Parkzicht, Waarde 
 
Kapsalon Pierrot 
 
Kees Hommel 
 
Lamb Weston Meijer 
 
Marlon Franken groenten en fruit 
 
Maxx Food Solutions BV, Moerdijk 
 
Mon Reve 
 
Pagee banden 
 
Peters bouwgroep, Middelburg 
 
Pizzeria Leyla 
 
PLOEG kozijnen, Roosendaal 
 
Rabobank Oosterschelde 
 
Schildersbedrijf Penne 
 
Schildersbedrijf Visscher 
 
Slagerij van Soest 
 


