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29 augustus t/m 2 september 2022

info@kvwkruiningen.nl

www.kvwkruiningen.nl

• De Kindervakantieweek wordt dit jaar gehouden van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2

september. 

• Het thema is dit jaar: ZOMERCARNAVAL.

• We bouwen het huttendorp op Sportpark de Kruse Mat aan de Blauwhoefseweg.

• De kindervakantieweek is voor alle kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 van het basisonderwijs.

• In deze folder is het programma voor de hele week te vinden. Wijzigingen komen op facebook 

of de website. 

• Wij dragen zorg voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van uw kind, naar de 

richtlijn van de AVG. We verwijzen hiervoor naar onze website.

• We werken met voorinschrijving, vol is vol. Aanmelden kan via 

www.inreimerswaal.nl/kindervakantieweek
• Een weekkaart kost 12.00 euro.

Programma
2022

Maandag 29 augustus: 

10.00 – 11.30 uur: 

- Button ophalen bij Sportpark de Kruse Mat

13.00 – 15.30 uur: 

- Opening van de Kindervakantieweek 2022. Als er nog plaatsten vrij zijn, kan er nu ook nog 

worden ingeschreven voor een week- of dagkaart. 

- Deze middag worden de hutten gebouwd en kan er geknutseld 

worden.

- Alleen op deze middag zijn ouders welkom om mee te bouwen. 

15.30 uur: 

- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis.

18.30 uur:

- Kinderen van groep 5 t/m 8 die meedoen aan het avond- en nachtprogramma worden verwacht. 

- Ouders of de kinderen kunnen hun tent opzetten. 

- Voor het avondprogramma zwemspullen meenemen.

23.30 uur: 

- Kinderen die niet blijven slapen, moeten worden opgehaald bij Sportpark de Kruse Mat. 



PwC

Donderdag 1 september:

9.30 uur: 

- Vanmorgen gaan we de hutten verder afbouwen met o.a. gordijnen en karton. 

- We gaan versieren voor de optocht voor vanmiddag, neem je fiets, skelter of step mee.

11.45 uur: 

- Kinderen ophalen en om 13.00 uur vervolg van het programma.

13.00 – 14.00 uur: 

- Kom verkleed voor de optocht! Knutselen voor de optocht. 

14.00 uur: 

- Start van de zomercarnaval optocht door het dorp. 

15.30 uur: - Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis. 

19.00 – 20.30 uur: 

- Alle ouders zijn welkom om het huttendorp te komen bekijken. 

- Vrijmarkt, alle kinderen mogen op een kleedje hun spullen verkopen. 

Dinsdag 30 augustus:

7.00 uur:

- Kinderen die hebben overnacht, moeten worden opgehaald op Sportpark de Kruse Mat. Ook de tenten 

direct meenemen. Kinderen van groep 5 t/m 8 worden pas weer verwacht om 13.00 uur. Ook als ze niet 

hebben deelgenomen aan het avond en/of nachtprogramma. 

9.30 uur: - Programma voor de kinderen van groep 1 t/m 4. 

11.45 uur:

- Kinderen ophalen en om 13.00 uur vervolg van het programma.

13.00 – 15.30 uur: 

- Programma voor alle kinderen, denk aan oude kleding want de hutten 

zullen geverfd worden. Geen eigen verf meenemen a.u.b. 

15.30 uur:  - Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis. 

Woensdag 31 augustus: – Sport en speldag

9.30 uur:  

- Start van de sport- en speldag. Alle kinderen blijven tussen 

de middag eten, voor eten wordt gezorgd. Kinderen met 

een allergie, vragen we eigen eten mee te nemen. 

14.30 uur: 

- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis. 
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Vrijdag 1 september: 

9.30 – 11.45 uur:

- De hutten zullen worden afgebroken. Trek stevige schoenen aan, dus geen crocs, teenslippers of rubber

laarzen.

- Speurtocht 

- We sluiten de ochtend af met het kringgesprek.

11.45 uur:

- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis. 

19.15 uur: 

- Playbackshow met tussendoor een grote verloting. 

± 21.15 uur:

- Afsluiting met het kampvuur. 

Nog enkele weetjes: 

- Doe stevige schoenen en oude kleding aan. Voorkom het intrappen van spijkers 

door het dragen van speciale zooltjes. Zie www.veiligevoeten.nl

- Neem zelf een hamer mee, voorzien van je naam. Geen zagen meenemen!

- Het telefoonnummer waar we tijdens de week te bereiken zijn is 0113-383138.

- Mocht je vooraf vragen hebben, dan kan je bellen met 06-51951205 (Natasja).

- Deelname is op eigen risico, het volledige reglement kun je vinden op de website.

- Mocht je spullen kwijt zijn, kijk eens op de planken in het halletje,  

daar komen alle gevonden voorwerpen te liggen. 

- Wij worden gesteund door vele sponsoren, die zie je allemaal achterop deze folder. 

Aanmeldingen verlopen via de site:

www.inreimerswaal.nl/kindervakantieweek
Alle gegevens die we nodig hebben, kan je via de site invullen. 

Het bedrag kan worden overgemaakt op het rekeningnummer 

welke in de bevestigingsmail staat. Let op: je inschrijving is pas 

definitief als de betaling is voldaan, 

uiterlijk op 10-08-2022. 

Noteer a.u.b. bij de betalingsomschrijving de 

naam en geboortedatum van het kind 

(kinderen). Een weekkaart kost 12,00 euro.

http://www.veiligevoeten.nl/
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Deze week wordt mede mogelijk 

gemaakt door de onderstaande sponsoren: 

Aannemersbedrijf van de Velde

Aquamundo Port Zélande, Ouddorp

Autobedrijf Kole

Avontura, Roosendaal

Bakkerij de Gangmaker

Bauer en Bauer

Bestratingsbedrijf Zeeland

Bison, Goes

Bouwbedrijf de Kok, Bergen op Zoom

Cine Café, Vlissingen

Coop

DA Drogisterij, Kruiningen

Dammers Kaas en Eieren, Veen (markt)

De Driesprong

De Fruitschuur, Kruiningen

De Landwinkel

Dorpshuis, Kruiningen

Drukkerij van Velzen, Krabbendijke

DVC Den Inkel

Grandcafé de Korenbeurs

Glowgolf, Middelburg

Groenleer Recycling

Hof Seemaerte

Houthandel Reimerswaal, Rilland

Hoveniersbedrijf Molendijk

Jeanine’s Hairstyling, Vlake

Javala

Kapsalon Eliana

Kapsalon D&M

Kapsalon Parkzicht, Waarde

Kees Hommel, Vlake

Kinderopvang ‘t Molentje

Knop Tweewielers

Lamb Weston Meijer

MaGé, Roosendaal

Marlon Franken, Groente en Fruit,>

Moerstraten (markt)

Monkey Town, Halsteren

OBleu IT Consultancy, Kruiningen

Padmos Assurantiën, Yerseke

Pagee Banden

Peters Bouwgroep, Middelburg

Quaak Zeegroente

Rabobank Zeeuwse Delta

Schildersbedrijf Visscher

Slagerij van Soest

Slijterij ‘t Hoekje

Soof’s Beautysalon

Stoomtrein Goes – Borsele, Goes

‘t Klokuus, ‘s Heer Arendskerke

‘t Wienckeltje

TMC

Vierlinden, Goes

Voetbal Vereniging Kruiningen 

Wiskerke Onions

Zoobiza, Yerseke

Zwembad Den Inkel

5 Stars Farm, Kamperland


