21, 22, 23 en 24 Juli 2019

Algemene informatie:

Adverteerders bedankt
Dankzij jullie bijdrage hebben wij dit boekje tot
stand kunnen brengen

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 dinsdag om 13.00 uur 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 vriendinnetje mee willen nemen geef hem of haar dan op via het inschrijfformulier.
10. De KiVaDa wordt gehouden bij ‘t Dorpshuus.
11. Tijdens de KiVaDa zullen er foto’s gemaakt worden. Mocht u bezwaar hebben tegen het
plaatsen van deze foto’s op de site of social media dan kunt u dat aan Sanne Wessels
doorgeven.
12. Voor vragen en/of opmerkingen over de KiVaDa mag u gebruik maken van ons mailadres;
kivadavv@outlook.com
Dit jaar kan je je op twee verschillende dagen opgeven voor de KiVaDa 2019.
Dinsdag 14 mei, 14.15 uur
Locatie: Pius X
Zaterdag 15 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,-.
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Zondag 21 juli 2019
Tijd: 10.00 uur – 15.30 uur

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

Bouwen, knutselen
Friet en knakworst

Allerlei l

Maandag 22 juli 2019
Tijd: 10.00 uur – 15.30 uur

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

Dinsdag 23 juli 2019
Tijd: 13.00 uur – 19.00 uur

Spelletjes en avontuur

Diner: Genieten van een
overheerlijke barbecue!

ekke

activit
rnijen en

eiten !

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

Nachtspel voor de echte

stoere kinderen
Woensdag 24 juli 2019
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!

4

5

Nieuwtjes!
Wij verwelkomen
Jelle Boland en Cas Aalders als nieuwe
kaderleden.
Mocht jij het ook leuk vinden om ons team te komen versterken, dan
zijn wij op zoek naar jou. Voor meer informatie en het aanmelden
kan je terecht bij één van de huidige kaderleden.

Op dit moment bestaat het kader uit:
Inge Terhorst, Karin Lukassen, Bas Wanders, Sanne Wessels, Anouk Tersteeg,
Jelle Boland, Jetske Ketelaar, Puck Terhorst, Petra Bruins, Cas Aalders, Martijn
Klompenhouwer, Maud Rots, Sylvia Beijer

s
Nog meer nieuw
Na een heel aantal jaren in het kader te hebben gezeten, gaan wij (Petra, Anouk, Maud, Puck en Inge) het KiVaDa kader verlaten.
We zijn allemaal op verschillende momenten ingestapt,
sommigen 10 jaar geleden, anderen vijf jaar geleden en
hebben ons in al die jaren volop ingezet om iedere
KiVaDa weer een succes te laten zijn.
Met heel veel plezier kijken wij terug op deze jaren. Wat is het fijn om te zien
dat de kinderen zoveel plezier beleven aan het bouwen, knutselen, verven en
spelen.
Wij willen alle kinderen, ouders, het jeugdkader en de leden van het kader
heel erg bedanken voor de super gezellige jaren en de fijne samenwerking!
Groetjes Petra, Anouk, Maud, Puck en Inge

!

lliger
Nog geze

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

Zit jij volgend jaar in de
tweede klas van het voortgezet onderwijs en zou je graag
helpen bij de Kivada, laat het
een van de kaderleden weten
zodat we je voor volgend jaar
als jeugdkaderlid kunnen inschrijven.

Oproep! Zijn er mensen die voor de woensdag kunnen helpen
met de hutten afbreken! S.v.p. aan kaderleden doorgeven.
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Opgaveformulier Kivada 2019
(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: ________________________________

ZastroWorkx
Transportweg 3
7071 CL ULFT

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

M: 0031 (0)6 1090 5366
T: 0031 (0)315 769017
E: info@zastroworkx.com

Opgaveformulier Kivada 2019
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(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: ________________________________
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Telefoonnummer waarop je ouders te bereiken zijn:__________________
Dagen aanwezig:
□ zondag □ maandag □ dinsdag □ slapen □ ontbijt
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Naam:
Email:

Tel:

□ Zondag 21 juli (10:00 – 15:30)
□ Maandagmorgen 22 juli (10:00 – 13:00 uur)
□ Maandagmiddag (13:00 – 15:00 uur)
□ Dinsdagmiddag 23 juli (13:00 – 18:30 uur)
□ Dinsdagavond, dolle avond (18:30 – 21:30 uur)
□ Nachtspel meelopen als begeleiding (21:00 – 01:00 uur)
□ Nachtspel meehelpen als spook (21:00 – 01:00 uur)
□ Woensdagmorgen 24 juli (07:45 – 12:00 uur)
□ Woensdagmorgen/middag helpen afbreken (07:45 – 12:00 uur)
Opmerkingen: ……………………………………………
Mocht je bovenstaande tijden niet volledig kunnen, maar wil je wel komen helpen dan mag dat natuurlijk ook!
Graag even de tijd aangeven wanneer je komt, zodat we daar onze planning op aan kunnen passen.

Naam:
Email:

Opgaveformulier vrijwilligers

Ik kan helpen tijdens de kivada op de volgende dagen:

netterden
NETTERDEN ZAND EN GRIND BV

Tel:

Opgaveformulier vrijwilligers

Ik kan helpen tijdens de kivada op de volgende dagen:
□ Zondag 21 juli (10:00 – 15:30)
□ Maandagmorgen 22 juli (10:00 – 13:00 uur)
□ Maandagmiddag (13:00 – 15:00 uur)
□ Dinsdagmiddag 23 juli (13:00 – 18:30 uur)
□ Dinsdagavond, dolle avond (18:30 – 21:30 uur)
□ Nachtspel meelopen als begeleiding (21:00 – 01:00 uur)
□ Nachtspel meehelpen als spook (21:00 – 01:00 uur)
□ Woensdagmorgen 24 juli (07:45 – 12:00 uur)
□ Woensdagmorgen/middag helpen afbreken (07:45 – 12:00 uur)
Opmerkingen: ……………………………………………
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Mocht je bovenstaande tijden niet volledig kunnen, maar wil je wel komen helpen dan mag dat natuurlijk ook!
Graag even de tijd aangeven wanneer je komt, zodat we daar onze planning op aan kunnen passen.
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GUV
wenst jullie:

Een geweldig
mooi en
fantastisch
KiVaDa
Bel altijd eerst GUV Uitvaartzorg. Wij ontzorgen de nabestaanden en regelen ook alles met
de verzekering. GUV levert professionele en persoonlijke uitvaartzorg voor iedereen!

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium
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0800 - 08 09 | www.guv.nl
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22 augustus 2019
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KEYBOARDERS GEZOCHT !!!
Op dit moment zijn er nog plaatsen beschikbaar voor nieuwe leerlingen.
Lijkt het je leuk om zelf je eigen (pop)liedjes te kunnen spelen, dan is keyboard het juiste instrument
voor je. Het mooie is ook, dat je zelfs zonder muzikale voorkennis direkt al kunt beginnen met de
keyboardlessen.
Je leert naast keyboardspelen en notenlezen ook, hoe je je eigen keyboard moet bedienen om het
maximale uit je instrument te kunnen halen.
Bij Ronald van Barele-Improva kunnen lessen wekelijks in de volgende lesvorm worden gevolgd;
- Privéles van 30 of 45 minuten
- Duoles van 30 of 45 minuten (met broer/zus, vader/moeder,
vriendje/vriendinnetje,etc. aanmelden)
Lijkt het je wel wat op zo’n keyboard, meld je dan snel aan voor een
gratis vrijblijvende proefles !
Mail of bel naar Ronald van Barele
Mail of bel naar Ronald van Barele
ronaldvanbarele.improva@gmail.com
E: info@ronaldvanbarele-improva.nl
T: 0315-640425
T: 0315-64 04 25
M: 004915227668104
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