
Wederom organiseert de Voetbalvereniging Kruiningen

weer de kindervakantieweek op het voetbalveld “De 

Kruse Mat”. 
Dit jaar is het thema: POPSTERREN!!!!!

Nu maar hopen op mooi weer. 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 30 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 zelf je hamer met je naam erop moet meenemen?

Je als je mee wil doen je het strookje moet invullen?

De kosten voor de hele week maar 10,00 euro zijn of 3,00 

euro per dag.

Ook nu weer bijna 160 kinderen mee gaan doen?

O.a. Leuke, gekke hutten gebouwd gaan worden???

Je met vragen over de kindervakantie week nummer 

320203 kan bellen ?

Het telefoonnummer van het festival terrein tijdens de

kindervakantieweek 383138 is.

Om op de maandagmiddag lange wachtrijen te

voorkomen, is er op de maandagmorgen een voorverkoop van 

de weekkaarten.

Wij er zoals altijd weer zin in hebben !!!!!

Dat deelname op eigen risico is.

Wat gaan we doen 
deze week

Kindervakantieweek Kruiningen

30 aug. t/m 3 sept. 2010

HuttenHutten
bouwenbouwen

Speur
tocht

En nog veel meer ...

Thema: Popsterren
in Kruiningen

Thema: Popsterren
in Kruiningen

Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website  www.kvw-kruiningen.nl



Dinsdag 31 august
us

9.30 Kinderen gr
oep 1 t/m 4 kunnen hun hu

t verder afmaken en knutselen
 in 

het knutselkot. 

11.30 Kinderen n
aar huis/ophalen.

13.00 Voor iedereen weer knutselen en 
jullie hutten afm

aken en schildere
n. 

Denk aan oude kled
ing. Geen eigen verf m

eenemen.

15.30 Kinderen n
aar huis/ophalen

Woensdag 1 sept
ember

We gaan een dag
je weg!!

8.45 uur Alle kinderen aa
nwezig. 

16.30 uur Kind
eren ophalen/n

aar huis.

Maandag 30 august
us

10.00 - 11.30 uur Voorverkoop van de
 weekkaarten (€ 10,--) of 

een dagkaart (€ 3,--) voor de maandagmiddag. 

*De kinderen van gr
oep 5 t/m 8 kunnen zich meteen opgeven voo

r 

het avond- en nachtprogramma van vanavond. 

13.00 Verder inschrijven 
bij sportveld “De kruse Mat”.

We beginnen met bouwen van de hutten.
 Je kunt ook knutse

len in 

het knutselkot. 

15.30 Kinderen n
aar huis/ophalen.

Avond- en nachtprogramma voor de groepen
 5 t/m 8. 

Aanvang 20.00 uur
???? Zie voor definitieve

 tijd de brief die
 de 

kinderen op maandag mee naar huis krijg
en.

Tenten opzetten.  

NB: Bij slecht weer vervalt event
ueel het avondpro

gramma en de 

overnachting. Zie ook de maandag brief die 
de kinderen meekrijgen.

Het avondprogramma is nog een verra
ssing.

23.45 – 0.00 Ophalen kinderen d
ie niet blijven sla

pen.

7.00 Gezamenlijk ontbijt. Wordt verzorgd.

7.30 Kinderen naa
r huis/ophalen.

Jullie worden pas 's-middags weer verwacht.



Donderdag 2 september
9.30 uur worden jullie weer verwacht. Vandaag kunnen jullie weer knutselen 
en jullie hutten afmaken. Vandaag blijven we met z'n allen op het park 
frietjes eten. 13.30 uur Kinderen naar huis/ophalen.18.30 Swingende optocht door het dorp met de dweilband “De 
Scheldedweilers” uit Hansweert. Vertrek vanaf de Kruse Mat. 
19.30 uur Nu mag je je kleding showen op de catwalk.
Tevens houden we een verloting.22.00 uur einde!

Vrijdag 3 september
9.30 De week zit er bijna op. De hutten gaan plat. Doe goede stevige 
schoenen aan!!!!!!!!!!  (geen teenslippers)10.00 uur Fotopuzzelspeurtocht.12.00 uur Kinderen naar huis/ophalen.’s-Middags vrij!!!!!!!!!!19.30uur talentenjacht en aansluitend kampvuur.Komt allen, want ivm het milieu mag er (vanaf 2011) geen kampvuur meer 

gehouden worden.Dit is de laatste keer!!!

Lijkt je dit een leuk programma om mee te doen, kom dan maandagmorgen 30 augustus naar het 
voetbalveld van de V.V. Kruiningen

 

en neem onderstaand briefje ingevuld mee.

 

Dan kun je je

 

alvast inschrijven.

 

Wij hebben dan al je gegevens en kunnen ‘s middags lekker snel beginnen met de

 

festiviteiten.

Naam:                                                           Geboortedatum:

 

Adres:                                                          Telefoonnummer:

Postcode + plaats:                                              Leeftijd:

Groep        (afgelopen schooljaar)           Groep 5 t/m8: Avondprogramma:   ja/nee*

 

Weekkaart ja / nee

 

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

 

Voor groep 4 t/m 8: zwemdiploma ja/nee*

Verdere bijzonderheden:

 

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

 

*

 

Doorstrepen wat niet van toepassing is.

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 of Jeannet

 

Kievit

 

383838
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Arcus

Autobedrijf Kole

Bakkerij de Gangmaker

Bison

Boogert Bloembollen

Bouwbedrijf van Baalen/Poleij

Café de Korenbeurs

Cottage Garden

CZAV

Daalimpex Coldstores, Vlissingen-Oost

De Driesprong

Dirk van der Jagt, Yerseke

Dorpshuis Kruiningen

Drogisterij de Esculaap

Drukkerij van Velzen, Krabbendijke

DVC den Inkel

Golff

Houthandel Reimerswaal

Hubo Kruiningen

Jan Poleij

Javala

Kapsalon D&M

Kapsalon Parkzicht, Waarde

Kapsalon Pierrot

Printed by Drukkery van Velzen Krabbendijke

Sponsors 2010
Kees Hommel

Lamb Weston Meijer

Rabobank

R&B Wonen 

Revo timmer en klusbedrijf

Schildersbedrijf Penne

Schildersbedrijf Visscher

Slagerij van Soest

Slijterij Dek

Smullers

Sportpunt Zeeland

Spuiterij Lobbezoo

Stroosnijder

Taxi Walraven

TMC

Van Boven Cadeaushop

Van kaantjes tot kaviaar

Voetbal Vereniging Kruiningen

VVZ

Wisbouw

Ylja van Iwaarden schoonheidsspecialiste

ZBS, Rilland

Zwembad Den Inkel
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