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Verkoop - reparatie en onderhoud van:
• Huishoudelijke apparaten
• Electra
• Diensten: diversen

� APK

� Roetmeting

� Onderhoud en reparatie van alle merken

� Prijsopgaaf vooraf

� Moderne uitlees en diagnose apparatuur aanwezig

� Auto Airco onderhoud en reparatie

� Leenauto ter beschikking

� Ook verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

� Erkend reperateurschap

� Leaseauto's

Autobedrijf Ditters-Schweckhorst
De Hogenkamp 19 � 7071 EC  Ulft ��Tel 0315 - 695520

E-mail: info�uw-autobedrijf.nl
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Roseboom Dienstverlening
saskiarudi@online.nl  06- 20 04 35 40

Sterk in kwaliteit en service!

Algemene informatie:
1. De kosten zijn € 20, - per kind voor de hele week. Dit bedrag graag contant betalen bij

het opgeven.*
2. Hamer, kwast en twee blikken of emmertjes meenemen, voorzien van naam. Kwasten en

blikken worden nadien weggegooid(dus neem geen dure kwasten mee).
3. Trek oude kleren en stevige schoenen aan. Liever geen laarzen.
4. Uw kind is niet extra verzekerd.
5. Blijf je dinsdagnacht slapen? 

Neem dan je slaapspullen dinsdagochtend al mee. De spullen graag woensdag voor
11.30 uur weer ophalen.

6. Kinderen onder de 4 jaar zijn van harte welkom. Echter alleen met begeleiding.
7. Mochten er kinderen zijn die zich niet aan de regels houden, dan zullen we als leiding

genoodzaakt zijn om die kinderen naar huis te sturen. 
8. Tijdens het overnachten in de sporthal is er geen drank en snoep toegestaan, deze wordt

jullie afgenomen. Chips is toegestaan in ’t Dorpshuus.
9. Ook dit jaar zijn vriendjes en vriendinnetjes weer welkom. Mocht je een vriendje of vrien-

dinnetje mee willen nemen geef hem of haar dan op via het inschrijfformulier.
10. De kivada wordt gehouden bij ‘t Dorpshuus.

Dit jaar kan je je op drie verschillende dagen opgeven voor de KiVaDa 2017.
Woensdag 17 mei, 12.30 uur     Locatie: Pius X
Maandag 29 mei, 14.15 uur          Locatie: Pius X
Zaterdag 3 juni, 10.00 uur      Locatie: ‘t Dorpshuus

*Mocht uw kind niet alle dagen aanwezig zijn dan betaald u per dag. De kosten zijn: 
Zondag €5,- Maandag €5,- Dinsdag €7,- i.v.m. de barbecue en Woensdag €3,-.

Ap & Irma Timmers

Berghseweg 23
7076 AD Varsselder
Tel 0315 630711
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Zondag 9 juli 2017

Woensdag 12 juli 2017
Dinsdag 11 juli 2017

Tijd: 10.00 uur – 15.30 uur

Bouwen, knutselen
Friet en Knakworst

Tijd: 19.00 uur – 21.00 uur
Diverse dansjes, liedjes, toneelstukjes en 
andere acts uitgevoerd door de kinderen. 

Om 21.30 uur gaan de jongste 
kinderen naar de sporthal om te 
overnachten.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Nachtspel voor de echte
stoere kinderen

Tijd: 8.30 uur 
Gezamenlijk ontbijt, ook voor diegene die niet
hebben overnacht in de sporthal. 
Daarna is het alweer het einde van de KiVaDa.

En als afsluiter....

Om 19.00 uur
De brandweer!

Allerlei le
kkernijen 

!

Aansluitend de DOLLE AVOND

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur

Bouwen, verven en knutselen
Tussendoor een lekkere pannenkoek, 
hmmm.....

Tijd: 10.00 uur – 19.00 uur

Spelletjes en avontuur

Lunch: Neem je eigen lunchpakketje mee

met jouw naam erop.

Diner: Genieten van een overheerlijke 
barbecue!

Maandag 10 juli 2017
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Wij verwelkomen 
Roos, Arnold en Bas Wanders als nieuwe kaderleden.

Nog gezelliger!�

Heb jij een vriendje of
vriendinnetje uit een
ander dorp? 
Dan mag je dit jaar
hem of haar gezellig
meenemen. 
(Je mag maximaal één
vriendje of vriendinnetje
meenemen. Je vriendje of
vriendinnetje betaald 
hetzelfde tarief.)

7

Mocht jij het ook leuk vinden om ons team te komen versterken, dan zijn wij
op zoek naar jou. 

Ben jij de eerste week van de schoolvakantie vrij?
Vind je het leuk om een week te organiseren voor de kinderen uit het
dorp?
En houd je vooral van gezelligheid en avontuur?
Dan zoeken wij jou!
Mocht jij ons kaderteam willen versterken, meld je dan nu bij één van de
huidige kaderleden. 

Nieuwtjes!

Wij zijn op zoek naar nieuwe kaderleden

Kleurplaat
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Opgaveformulier Kivada 2017
(Dit formulier inleveren, met het geld, op één van de genoemde data’s)
Naam: _______________________________
Leeftijd: _______________________________
Telefoonnummer waarop je ouders te bereiken
zijn:___________________
Dagen aanwezig:
□ zondag    □ maandag  □ dinsdag  □ slapen   □ ontbijt 

Ik zou graag een vriend(innet)je meenemen? Nee/ Ja, namelijk;
(onderstaande gegevens invullen indien nodig)
Naam: ________________________________
Leeftijd: ________________________________

Telefoonnummer waarop je ouders te bereiken zijn:__________________
Dagen aanwezig:
□ zondag    □ maandag  □ dinsdag  □ slapen   □ ontbijt 

Opgaveformulier Kivada 2017
(Dit formulier inleveren, met het geld, op één van de genoemde data’s)
Naam: _______________________________
Leeftijd: _______________________________
Telefoonnummer waarop je ouders te bereiken
zijn:___________________
Dagen aanwezig:
□ zondag    □ maandag  □ dinsdag  □ slapen   □ ontbijt 

Ik zou graag een vriend(innet)je meenemen? Nee/ Ja, namelijk;
(onderstaande gegevens invullen indien nodig)
Naam: ________________________________
Leeftijd: ________________________________

Telefoonnummer waarop je ouders te bereiken zijn:__________________
Dagen aanwezig:
□ zondag    □ maandag  □ dinsdag  □ slapen   □ ontbijt 

!
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netterden
NETTERDEN ZAND EN GRIND BV

!
Naam:
Email: Tel:

Ik kan helpen tijdens de kivada op de volgende dagen:

□ Zondag  9 juli (10:00 – 15:30)

□ Maandagmorgen 10 juli (10:00 – 13:00 uur)

□ Maandagmiddag (13:00 – 16:00 uur)

□ Dinsdagochtend 11 juli (10:00 – 13:00 uur)

□ Dinsdagmiddag (13.00 – 19.00)

□ Dinsdagavond, dolle avond (18:30 – 21:30 uur)

□ Nachtspel (21:00 – 00:30 uur)

□ Woensdagmorgen 12 juli (08:00 – 12:00 uur)

Opmerkingen: ……………………………………………
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Naam:
Email: Tel:

Ik kan helpen tijdens de kivada op de volgende dagen:

□ Zondag  9 juli (10:00 – 15:30)

□ Maandagmorgen 10 juli (10:00 – 13:00 uur)

□ Maandagmiddag (13:00 – 16:00 uur)

□ Dinsdagochtend 11 juli (10:00 – 13:00 uur)

□ Dinsdagmiddag (13.00 – 19.00)

□ Dinsdagavond, dolle avond (18:30 – 21:30 uur)

□ Nachtspel (21:00 – 00:30 uur)

□ Woensdagmorgen 12 juli (08:00 – 12:00 uur)

Opmerkingen: ……………………………………………
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Computer Service Spierings 
www.computerservice-spierings.nl 
info@computerservice-spierings.nl 

06 43268771 

Reparatie Verkoop van computers/ laptops Verkoop van randapparatuur 

DDee ggooeeddkkooooppssttee iinn uuww rreeggiioo!! 
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