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VOORWOORD 

We zijn er weer klaar voor: de achtste editie van de Kindervakantieweek Brandevoort.  
Van maandag 25 t/m vrijdag 29 juli wordt het swingen geblazen in de wijk want de hele 
Kindervakantieweek staat in het teken van ZOMERCARNAVAL!  
 
Het programma zit weer vol met leuke, creatieve, sportieve en uitdagende activiteiten en heeft 
weer een spetterende afsluiting met een heuse zomercarnavalsoptocht!  
Alles daarover, en nog meer, lees je in dit programmaboekje.  
 
Kartrekkers gezocht voor de Kindervakantieweek van 2017! 
Het organiseren van de Kindervakantieweek is een flinke klus die alleen geklaard kan worden 
als er voldoende handjes zijn om te helpen. Gelukkig kunnen we elk jaar rekenen op de hulp 
van heel veel ouders, opa’s en oma’s en jeugdvrijwilligers tijdens de week. Zonder die hulp is 
er geen Kindervakantieweek, dank daarvoor! Ook een woord van dank aan de vele bedrijven 
en instellingen die ons financieel of materieel ondersteunen.  Zonder hun steun zou de 
Kindervakantieweek onbetaalbaar worden! 
 
Gemiddeld zijn de leden van de organisatie van de Kindervakantieweek in Brandevoort zo'n 3 
à 4 jaar actief. Daarom zijn we elk jaar weer op zoek naar nieuwe kartrekkers voor de leukste 
week van het jaar! Het is superleuk om te doen en de gezichten van de kinderen tijdens de 
week zelf zijn onbetaalbaar. Ben jij de kartrekker die wij zoeken? Je bent van harte welkom om 
tijdens de week al een dagje met ons mee te draaien en te bekijken welke commissie bij jou 
past. Op onze website: http://www.kvwbrandevoort.nl/ vind je alle informatie over de 
organisatie, de verschillende commissies en hoe je je kunt aanmelden. 
 
Zomercarnaval Brandevoort 
Ons rest nu verder niets dan jullie allemaal een hele fijne week toe te wensen. Wij hebben er 
alles aan gedaan om de sfeer van de Copacabana naar Brandevoort te halen. Haal jij dus je 
verenkostuum maar tevoorschijn, zorg dat je heupen los zijn voor de samba en feest vijf dagen 
mee tijdens het Brandevoortse Zomercarnaval! 
 

http://www.kvwbrandevoort.nl/




OMGANGSREGELS 

Wij vinden het als organisatie van de Kindervakantieweek Brandevoort belangrijk dat iedereen 
zich prettig en veilig voelt tijdens de Kindervakantieweek. Daarom hebben we een aantal 
omgangsregels op papier gezet! Deze zijn: 

 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en 

discrimineer niet. Iedereen telt mee tijdens de 
kindervakantieweek; 
 

2. Ik val de ander niet lastig; 
 

3. Ik maak geen spullen van een ander kapot; 
 

4. Ik scheld niet en maak geen gemene opmerkingen of 
grappen over anderen; 
 

5. Ik negeer de ander niet; 
 

6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen; 
 

7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld; 
 

8. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik 
hem/haar hiermee te stoppen, als dat niet helpt dan 
vraag ik een groepsleider om hulp; 
 

9. Ik help anderen om zich ook aan  
 deze afspraken te houden! 

 
 

Wanneer bij overtreding van deze regels (en ná waarschuwing door de groepsleiding) een 
deelnemer zich niet aan deze regels houdt, wordt contact opgenomen met zijn/haar ouders. 
In ernstige gevallen kan dit tot uitsluiting van de Kindervakantieweek leiden. 
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 De organisatie van de KVW Brandevoort is voor noodgevallen  
 bereikbaar op tel.: 06 – 292 348 22.  
 Alleen in noodgevallen dit nummer bellen! 
 Bij vragen kun je in ‘t BrandPunt terecht. Daar is tijdens de  
 Kindervakantieweek altijd iemand van het bestuur aanwezig.  
 Het noodnummer is alleen tijdens de Kindervakantieweek actief! 
 Wijzigingen in telefoonnummer en/of adres graag mailen naar 

info@kvwBrandevoort.nl o.v.v. voor- en achternaam kind 
 en groepsnummer! 
 In verband met de veiligheid en herkenbaarheid hebben de kinderen allemaal een 

gekleurd T-shirt gekregen van de groepsleiding. Hierop wordt door de groepsleiding 
met watervaste stift de naam van je kind en het groepsnummer geschreven! 

 Kinderen met een voedselallergie dienen zelf eten mee te nemen. Allergieën en 
gebruik van medicijnen doorgeven aan de groepsleiding! 

 Tijdens de Kindervakantieweek wordt er gefilmd en gefotografeerd. Deze foto’s en 
filmpjes worden op onze website en op social media geplaatst.  

 Staat er een foto van jou bij waar je niet blij mee bent? Geef het door via 
onlinemedia@kvwbrandevoort.nl zodat wij er iets aan kunnen doen. 

 Tijdens het Midzomeravondfeest (vrijdag vanaf 17.00 uur) zijn ouders 
verantwoordelijk voor hun kinderen, niet de groepsleiding of organisatie! 

 De voorwaarden voor deelname zijn ook terug te lezen op de website: 
http://www.kvwbrandevoort.nl/contact/voorwaarden 

 
 
 
Op het Palladium gebruiken we, net als voorgaande jaren, gekleurde banners met 
nummers.  Het nummer is je leerjaar. Kijk goed bij welke banner je hoort. Jouw 
groepsleiding staat bij de banner van je nummer/kleur. 
 
Groep 101 t/m 128: kinderen uit groep 1-2, banner met nr. 1 (lichtblauw) 
Groep 301 t/m 319: kinderen uit groep 3, banner met nr. 3 (groen) 
Groep 401 t/m 419: kinderen uit groep 4, banner met nr. 4 (rood) 
Groep 501 t/m 518: kinderen uit groep 5, banner met nr. 5 (donker blauw) 
Groep 601 t/m 612: kinderen uit groep 6, banner met nr. 6 (oranje) 
Groep 701 t/m 713: kinderen uit groep 7, banner met nr. 7 (rood) 
Groep 801 t/m 811: kinderen uit groep 8, banner met nr. 8 (licht blauw) 
  
 
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
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KINDERVAKANTIEWEEK IN DE SOCIAL MEDIA 

Wil je niets missen?  Al tijdens de week leuke foto’s en filmpjes zien?  
Wil je als eerste van alle nieuwtjes op de hoogte zijn?  Volg dan de Kindervakantieweek via 
social media.  
 
 Facebook - www.facebook.com/KVWBrandevoort 
 
 
 

 Twitter - www.twitter.com/KVWB 
 
 
 

 YouTube - www.youtube.com/KVWBrandevoort 
 
 
 

 Instagram - www.instagram.com/kvwbrandevoort 
 
 
Uiteraard is er ook veel informatie te vinden op onze  
website: www.kvwbrandevoort.nl.  
Wil je snel naar de website? Scan dan de code hiernaast: 
 
 
 
 
 
 
Dagelijks is onze hoffotograaf Jan Dijstelbloem te vinden rondom de activiteiten van de 
Kindervakantieweek Brandevoort. De foto’s die hij daarbij maakt, zijn een dag later te 
bekijken op de website van de Kindervakantieweek en op de website van de fotograaf: 
http://www.jadijfoto.nl op de pagina Evenementenfoto’s. Veel kijkplezier! 
 
Je kunt de foto’s per stuk downloaden van de website. Let wel: dit zijn verkleinde versies. 
Indien je interesse hebt in de grote fotobestanden (afdrukkwaliteit), kun je contact opnemen 
met de fotograaf via e-mail: jan@jadijfoto.nl 
 

FOTOGRAFIE 
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De Kindervakantieweek wordt georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers.  
Zij starten vanaf eind september met de voorbereidingen in verschillende commissies.  
Bij de ene commissie ligt de werkdruk vooral aan het begin van het schooljaar, bij de 
andere juist wat later.  
 
Alle commissies zijn tijdens de Kindervakantieweek op volle sterkte aanwezig om van de 
KVW een succes te maken.  
 
De commissies van KVW Brandevoort met hun commissieleden zijn:  
 Catering en materialenteam 
  Alex Laurenssen, Anke Jansen, Eefje van der Linden, Raymond van de Sande, Ronald 

Jansen, Trudo Dankers  
 Creatief 
  Caroline Roxs, Chantal Wilbers, Danielle Waldt, Kim Chatrou, Lotte van Esch, Rianne 

van den Eijnden 
 Festival 
  Joyce van Kleef, Kevin Janssen, Nicole Davits 
 Inschrijvingen 
  Helma Bijl, Lara Tamarinof 
 Sponsoring en communicatie 
  Eric van Oss, Frank van Uffelen, Iris Putman, Jordi Wilbers, Marloes Kuyten, Suzan 

Beks 
 Sport en spel 
  Gerrit-Jan Gosefoort, Jenny Smets, Jeroen Postma, Karin Smulders, Kevin van 

Kemenade, Kim Smulders, Mariella Bottema, Paul Schwarte 
 Uitjes 
 Carlo van Lierop, Desiree Rietveld, Jurgen Verberne 
 
Lijkt het jou leuk om deze week mee te organiseren? Er zijn verschillende ‘vacatures’ binnen 
de organisatie. Stuur een mailtje naar inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl of spreek iemand 
van de organisatie aan tijdens de week! 
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De Kindervakantieweek kan niet worden georganiseerd zonder de steun van onze 
sponsoren en stakeholders.  
 
Diverse sponsoren steunen ons financieel, anderen doen dat in natura. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan korting op materialen of gebruik van vervoersmiddelen. Beide vormen van 
sponsoring zorgen ervoor dat wij deelname aan de Kindervakantieweek betaalbaar kunnen 
houden. Denken jullie ook aan onze sponsoren? 
 
Onze dagsponsoren zijn:   
Maandag:    Spring Kinderopvang  
Dinsdag:     Cafetaria Brandevoort   
Woensdag:  Helmonds Muziek Corps 
Donderdag: Rooijakkers Party & Events  
Vrijdag:      Monkey Town 
 
Ook belangrijk zijn onze zogenaamde stakeholders: instellingen of organisaties die op hun 
eigen manier een bijdrage leveren aan de Kindervakantieweek. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over het beschikbaar stellen van ruimtes of terreinen of organisatorische 
ondersteuning achter de schermen. Onze speciale dank gaat hierbij uit naar: Stichting 
Brandevoort in Actie, wijkhuis ’t BrandPunt, OBS Brandevoort, Carolus Borromeus College, 
Scouting Brandevoort, Stichting Sport en Bewegen Brandevoort, SV Brandevoort, Jibb, 
Gemeente Helmond en de LEV-groep.  
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HET KINDERVAKANTIEWEEK LIED 

Jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? 
BRANDEVOORT ZOMERCARNAVAL 
Plo plo plo plo 
Kom er bij allemaaaaaal… en doe meeeee… 
  
Je  handen omhoog, zwaaiend heen en weer, 
zet je beste beentje voor, een lach op je gezicht 
Je handen op je heupen en draai je billen rond,  
het is zomercarnaval, lekker feesten in de zon 
  
Je handen omhoog, zwaaiend heen en weer, 
zet je beste beentje voor, een lach op je gezicht 
je handen op je heupen en draai je billen rond,  
het is zomercarnaval, lekker feesten in de zon 
  
Na een jaar zijn we op het plein bij elkaar om samen te 
knallen, knutselen, spelen, ravotten en lekker 
zomercarnavallen 
Vergeet de school, cito, spreekbeurt en ander stof 
Het is kindervakantieweek en dat is toch super tof 
  
Je handen omhoog, zwaaiend heen en weer, 
zet je beste beentje voor, een lach op je gezicht 
Je handen op je heupen en draai je billen rond,  
het is zomercarnaval, lekker feesten in de zon 
  
We dansen samen door de straten 
We hossen samen op het plein 
We maken samen muziek 
En hebben heel veel gein 
  
We dansen samen door de straten 
We hossen samen op het plein 
We maken samen muziek, ooh 
Oi oi oi, oi oi oi 
Pak elkaar vast allemaal, doe deze dans allemaal 
Oi oi oi, oi oi oi 
Pak elkaar vast allemaal, doe deze dans allemaal 
Oi oi oi 

 

Je handen omhoog, zwaaiend heen en weer, 
zet je beste beentje voor, een lach op je gezicht 
Je handen op je heupen en draai je billen rond,  
het is zomercarnaval, lekker feesten in de zon 
  
Je handen omhoog, zwaaiend heen en weer, 
zet je beste beentje voor, een lach op je gezicht 
Je handen op je heupen en draai je billen rond,  
het is zomercarnaval, lekker feesten in de zon 
  
We dansen samen door de straten 
We hossen samen op het plein 
We maken samen muziek 
En hebben heel veel gein 
  
We dansen samen door de straten 
We hossen samen op het plein 
We maken samen muziek, ooh 
Oi oi oi, oi oi oi 
Pak elkaar vast allemaal, doe deze dans allemaal 
Oi oi oi, oi oi oi 
Pak elkaar vast allemaal, doe deze dans allemaal 
Oi oi oi 
  
BRANDEVOORT ZOMERCARNAVAL 
  
Je handen omhoog, zwaaiend heen en weer, 
zet je beste beentje voor, een lach op je gezicht 
Je handen op je heupen en draai je billen rond,  
het is zomercarnaval, lekker feesten in de zon 
  
Je handen omhoog, zwaaiend heen en weer, 
zet je beste beentje voor, een lach op je gezicht 
Je handen op je heupen en draai je billen rond,  
het is zomercarnaval, lekker feesten in de zon 
 
 
 
Het nummer is op de melodie van Danza Kuduro 
van Don Omar en Lucenzo. En is ook te 
beluisteren op de website. 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Na de opening van de Kindervakantieweek gaan we van start met allerlei leuke creatieve 
activiteiten! 
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 09.45 uur. Verzamelen om 9.30 uur op het Palladium.  
 
Zorg dat je er om 09.30 uur bent, dan heb je tijd om afscheid te nemen en tijd om kennis 
te maken met de andere kinderen en je groepsleiding, zodat om 09.45 uur de 
Kindervakantieweek in Brandevoort echt kan beginnen!! 
 
Je groepsleiding heeft het bord met daarop je groepsnummer. 
Zorg dus dat je weet in welke groep je zit! 
 
Einde om 15.15 uur bij het Palladium. Hier kan je opgehaald worden. 
 

Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak met een lege drinkbeker (met deksel) en afhankelijk 
van het weer een regenjas en/of zonnebrand. 
 

Wat eten we vandaag? 
Je krijgt van de Kindervakantieweek een lunch aangeboden. Ook krijg je ’s ochtends en ’s 
middags een tussendoortje en kun je je beker met limonade laten vullen. Neem eventueel 
nog wat extra drinken mee (bijv. een flesje water). 
 

Wat doe je aan? 
Je gekleurde kindervakantieweekshirt voorzien van je naam en groepsnummer. 
 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Spring Kinderopvang 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Na de opening van de Kindervakantieweek op het Palladium lopen we naar het sportpark 
aan de Kaldersedijk voor allerlei sportieve activiteiten.   
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 09.45 uur. Verzamelen om 9.30 uur op het Palladium.  
 
Zorg dat je er om 09.30 uur bent, dan heb je tijd om afscheid te nemen en tijd om kennis 
te maken met de andere kinderen en je groepsleiding, zodat om 09.45 uur de 
Kindervakantieweek in Brandevoort echt kan beginnen!! 
 
Je groepsleiding heeft het bord met daarop je groepsnummer. 
Zorg dus dat je weet in welke groep je zit! 
 
Einde om 15.45 uur bij het Sportpark Brandevoort. Hier kan je opgehaald worden. 
 

Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak met een lege drinkbeker (met deksel) en afhankelijk 
van het weer een regenjas en/of zonnebrand. Neem voor de zekerheid ook droge kleding 
mee: je kunt nat worden.  
 

Wat eten we vandaag? 
Vandaag neem je zelf eten en drinken mee voor de lunch. Zowel ’s ochtends als ’s 
middags krijg je van ons een tussendoortje en kun je je beker met limonade laten vullen. 
Neem nog wat extra drinken mee (bijv. een flesje water).  
 

Wat doe je aan? 
Je gekleurde kindervakantieweekshirt voorzien van je naam en groepsnummer. Denk ook 
aan sportieve kleding en sportschoenen!  
 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Spring Kinderopvang 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Op deze tweede dag van de kindervakantieweek gaan we de groepen opsplitsen. Groep 
101 tot en met groep 419 trekken de hele dag de bossen in. 
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 09.45 uur. Verzamelen om 9.30 uur op de grote zandvlakte in de Stiphoutse 
bossen. Kijk voor de routebeschrijving achter in het programmaboekje.  
 
Let op: probeer zoveel mogelijk op de fiets te komen of te carpoolen. De parkeer-
mogelijkheden zijn beperkt! 
 
Einde om 15.00 uur op de zandvlakte in de Stiphoutse bossen. Hier kan je opgehaald 
worden. 
 

Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak met een lege drinkbeker (met deksel) en afhankelijk 
van het weer een regenjas en/of zonnebrand. De kinderen gaan onder andere hutten 
bouwen in het bos. De organisatie zorgt voor een basisset materialen (o.a. stokken, doek 
en touw). Heb je thuis nog leuke spullen om de hut mooier te maken, neem deze spullen 
dan gerust mee.  
 

Wat eten we vandaag? 
Vandaag neem je zelf eten en drinken mee voor de lunch. Zowel ’s ochtends als ’s 
middags krijg je van ons een tussendoortje en kun je je beker met limonade laten vullen. 
Neem nog wat extra drinken mee (bijv. een flesje water).  
 

Wat doe je aan? 
Trek makkelijke oude kleren aan en dichte schoenen! Vergeet vooral je gekleurde 
kindervakantieweekshirt niet.  
 
NB: controleer na afloop van de bosdag je kind op teken.  
 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Cafetaria Brandevoort 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Na de opening op het Palladium gaan we van start met allerlei leuke creatieve activiteiten! 
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 10.15 uur. Verzamelen om 10.10 uur op het Palladium.  
Einde om 15.45 uur bij het Palladium. Hier kan je opgehaald worden. 
 

Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak met een lege drinkbeker (met deksel) en afhankelijk 
van het weer een regenjas en/of zonnebrand. 
 

Wat eten we vandaag? 
 Je krijgt van de Kindervakantieweek een lunch aangeboden. Ook krijg je ’s ochtends en ’s 
middags een tussendoortje en kun je je beker met limonade laten vullen. Neem eventueel 
nog wat extra drinken mee (bijv. een flesje water). 
 

Wat doe je aan? 
Trek vandaag weer je gekleurde kindervakantieweekshirt aan! 

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Cafetaria Brandevoort 
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Wat gaan we vanavond doen? 
Voor alle kinderen uit de groepen 801 t/m 811  is er een speciaal avondprogramma bij de 
Scouting Brandevoort. 
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 19.00 uur bij de Scouting Brandevoort aan de Brandevoort 13a.  
Einde om 22.30 uur . Let op: je moet door een volwassene worden opgehaald. 
 

Wat neem je mee? 
Goede zin: voor een leuke en spannende avond! 
 

Wat eten we vanavond? 
Zorg dat je met een lege maag komt, want we gaan direct eten als jullie er allemaal zijn! 
 

Wat doe je aan? 
Trek je gewone kleren aan en misschien een vestje voor als het ‘s avonds kouder wordt en 
makkelijke schoenen, want je weet maar nooit! 

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Cafetaria Brandevoort 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Vandaag staat het uitje gepland voor alle kinderen en gaan we de groepen opsplitsen. 
Groepen 101 tot en met groep 128  gaan naar Speeltuin Helmond-West. Behalve de 
groepsleiding gaan er nog extra begeleiders mee om een oogje in het zeil te houden. Wij 
zorgen ervoor dat alle begeleiders in het park herkenbaar zijn door middel van rode t-

shirts.  
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 9.45uur. Verzamelen vanaf 9.30 uur in de Speeltuin Helmond-West, gelegen 
aan de Arbergstraat 85. 
 
Einde om 13.00 uur in Speeltuin Helmond-West. Hier kan je opgehaald worden, met je 
groepsleiding terug naar Brandevoort of, onder begeleiding van een ouder natuurlijk, nog 
lekker blijven spelen.  
 

Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak en afhankelijk van het weer een regenjas en/of 
zonnebrand. Er is in de speeltuin de mogelijkheid om met water te spelen, neem eventueel 
zwemkleding, droge kleren en een handdoek mee. 
 

Wat eten we vandaag? 
Je krijgt van ons ’s ochtends iets lekkers en je kunt je beker met limonade laten vullen! 
Neem nog wat extra drinken of eten mee (bv. een flesje water en fruit of een koek). 
Lunchen doe je na afloop thuis of neem dit mee als je langer wil blijven spelen. 
 

Wat doe je aan? 
Natuurlijk je gekleurde kindervakantieweekshirt, dan ben je goed herkenbaar!  
En daarnaast makkelijke kleding (eventueel met zwemkleding eronder) en  
lekker zittende schoenen.  
 

 

 

 
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Helmonds Muziek Corps 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Vandaag staat het uitje gepland voor alle kinderen en gaan we de groepen opsplitsen. 
Voor de veiligheid en herkenbaarheid krijgen alle kinderen van ons een polsbandje met 
een telefoonnummer erop. Behalve de groepsleiding gaan er nog extra begeleiders mee 
om een oogje in het zeil te houden. Wij zorgen ervoor dat alle begeleiders in het park 
herkenbaar zijn d.m.v. rode T-shirts. Na de dagopening loop je met je groep naar de Voort 
waar de bussen klaarstaan voor vertrek. Je ouders kunnen je uitzwaaien op het fietspad 
aan de Voort. 
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 9.00 uur. Verzamelen om 8.50 uur op het Palladium voor de dagopening.  
 
Daarna loop je met je groep naar de Voort waar de bussen klaar staan voor vertrek. Je 
ouders kunnen je uitzwaaien vanaf het fietspad aan de Voort.  
 
Groepen 301 t/m 419 gaan naar Speelpark Klein Zwiterland, Tegelen. 
Groepen 501 t/m 612 gaan naar Billy Bird, Volkel. 
Groepen 701 t/m 811 gaan naar Irrland, Kevelaer (Duitsland*) 
 
Rond 16.45 uur verwachten we de bussen weer terug. Je loopt dan met je groep terug 
naar het Palladium voor de dagafsluiting en iets lekkers. Daarna kun je worden opgehaald 
bij je groepsleiding.   
 
----------------------------------------------------------------- 
UITLEG GAAT VERDER OP BLADZIJDE 37 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
* EXTRA OPMERKING VOOR DE GROEPEN 701 t/m 811: 
Vandaag gaan jullie met de bus de grens over. In het buitenland geldt de regel dat je je moet kunnen 
legitimeren, ook tijdens een groepsreis. Zorg dat je een kopie van je legitimatiebewijs (paspoort of 
ID-kaart) ruim van tevoren afgeeft bij de groepsleiding van die dag!  
 
 
 
 
 

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Helmonds Muziek Corps 

 





37 

----------------------------------------------------------------- 
VERVOLG VAN BLADZIJDE 35 
----------------------------------------------------------------- 
 
Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak en afhankelijk van het weer een regenjas en/of 
zonnebrand. Er is in alle 3 de parken de mogelijkheid om te zwemmen of met water te 
spelen. Neem dus zwemkleding, droge kleren en een handdoek mee. 

 
Wat eten we vandaag? 
Vandaag nemen alle kinderen zelf eten & drinken mee voor de hele dag!! Neem ook zelf 
een tussendoortje mee. 

 
Wat doe je aan? 
Natuurlijk je gekleurde kindervakantieweekshirt, dan ben je goed herkenbaar!  
En daarnaast makkelijke kleding (eventueel met je zwemkleding eronder)  
en lekker zittende schoenen.  
 

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Helmonds Muziek Corps 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Op deze vierde dag van de kindervakantieweek gaan we lekker spelletjes spelen bij de 
Brandevoortse Hoeve. We verzamelen bij het Carolus Borromeus College  en sluiten daar 
ook af. 
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 9.15 uur. Verzamelen om 9.00 uur op het Carolus Borromeus College. Kijk 
voor de routebeschrijving achter in het programmaboekje.  
 
Let op: met klem verzoeken we je de voorgeschreven route te volgen. Hiermee worden de 
auto’s en fietsende kinderen zoveel mogelijk gescheiden. Probeer zoveel mogelijk op de 
fiets te komen, of te carpoolen: parkeermogelijkheden zijn beperkt!  
 
Na de opening lopen we gezamenlijk naar de Brandevoortse Hoeve. Volg altijd de 
aanwijzingen op van de verkeersleiders!  
 
Einde om 12.45 uur op  het Carolus Borromeus College. Hier kan je opgehaald worden. 
 

Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak met een lege drinkbeker (met deksel) en afhankelijk 
van het weer een regenjas en/of zonnebrand. 
 

Wat eten we vandaag? 
Je krijgt van ons een tussendoortje en je kunt je beker met limonade laten vullen! Neem 
nog wat extra drinken mee (bv. een flesje water). Lunchen doe je na afloop thuis. 
 

Wat doe je aan? 
Natuurlijk je gekleurde Kindervakantieweekshirt, een fijne speelbroek en makkelijke 
schoenen. 

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Rooijakkers Party & Events 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Op deze vierde dag van de kindervakantieweek gaan we de groepen opsplitsen. De 
groepen 301 tot en met 419 gaan actief aan de slag met een speurtocht door de wijk 
Brandevoort.  
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 9.15 uur. Verzamelen om 9.00 uur op het Carolus Borromeus College. Kijk 
voor de routebeschrijving achter in het programmaboekje.  
 
Let op: met klem verzoeken we je de voorgeschreven route te volgen. Hiermee worden de 
auto’s en fietsende kinderen zoveel mogelijk gescheiden. Probeer zoveel mogelijk op de 
fiets te komen, of te carpoolen: parkeermogelijkheden zijn beperkt! 
 
Einde om 12.45 uur op  het Carolus Borromeus College. Hier kan je opgehaald worden. 
 

Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak met een lege drinkbeker (met deksel) en afhankelijk 
van het weer een regenjas en/of zonnebrand. 
 

Wat eten we vandaag? 
Je krijgt van ons een tussendoortje en je kunt je beker met limonade laten vullen! Neem 
nog wat extra drinken mee (bv. een flesje water). Lunchen doe je na afloop thuis. 
 

Wat doe je aan? 
Uiteraard je gekleurde t-shirt van de Kindervakantieweek en makkelijke (loop)schoenen.  

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Rooijakkers Party & Events 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Op deze vierde dag van de kindervakantieweek gaan we de groepen opsplitsen. Met de 
groepen 501 – 811 trekken we de hele dag de bossen in. 
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 10.00 uur. Verzamelen om 9.45 uur op de grote zandvlakte in de Stiphoutse 
bossen.  Kijk voor de routebeschrijving achter in het programmaboekje.  
 
Let op: probeer zoveel mogelijk op de fiets te komen of te carpoolen. De parkeer-
mogelijkheden zijn beperkt! 
 
Einde om 15.30 uur op de zandvlakte in de Stiphoutse bossen. Hier kan je opgehaald 
worden. 
 

Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak met een lege drinkbeker (met deksel) en afhankelijk 
van het weer een regenjas en/of zonnebrand. De kinderen gaan onder andere hutten 
bouwen in het bos. De organisatie zorgt voor een basisset materialen (o.a. stokken, doek 
en touw). Heb je thuis nog leuke spullen om de hut mooier te maken, neem deze spullen 
dan gerust mee.  
 

Wat eten we vandaag? 
Vandaag neem je zelf eten en drinken mee voor de lunch. Zowel ’s ochtends als ’s 
middags krijg je van ons een tussendoortje en kun je je beker met limonade laten vullen. 
Neem nog wat extra drinken mee (bijv. een flesje water).  
 

Wat doe je aan? 
Trek makkelijke oude kleren aan en dichte schoenen! Vergeet vooral je gekleurde 
kindervakantieweekshirt niet. Voor de groepen 701 t/m 811: neem voor de  
zekerheid droge kleding en een kleine handdoek mee, je kunt namelijk  
erg nat worden. 
 
NB: controleer na afloop van de bosdag je kind op teken. 

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Rooijakkers Party & Events 
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Wat gaan we vandaag doen? 
Vandaag staat het FESTIVAL ZOMERCARNAVAL gepland voor alle kinderen. In de Veste 
tussen het Hertogsveld, het spoor en de ‘SAMBA-berg’ hebben we een festivalterrein 
ingericht waar allerlei verschillende activiteiten te doen zijn. Als hoogtepunt sluiten we het 
middagprogramma af met een zomerse carnavalsoptocht. De optocht eindigt op het 
Palladium waar de Midzomeravond gaat beginnen. Leuk als jullie allemaal blijven om 
gezellig met een hapje en drankje de kindervakantieweek af te sluiten. 
 

Hoe laat moet je waar zijn? 
Aanvang om 13.00 uur. Verzamelen om 12.45 uur op het Palladium, waar elke groep een 
plekje heeft aan een tafel (groepsnummers staan op de tafels).  
 
Tussen 13.00 en 16.30 uur vindt er een gezellig middagprogramma plaats.  
 
Vanaf 16.30 uur nodigen we alle ouders uit om tijdens de optocht een plekje in te nemen 
langs de route. Het liefst naast elkaar zodat we 1 lange sliert van toeschouwers hebben 
tijdens de optocht. Het zou leuk zijn als ook alle ouders feestelijk gekleed zijn. Zodra de 
hele optocht voorbij gaat mag je achteraan aansluiten en meelopen. Alle kinderen gaan 
weer naar hun eigen tafel waar de ‘overdracht’ van de kinderen plaatsvindt.  
 
Tussen 17.00 en 19.00 uur vindt de Midzomeravond plaats op het Palladium. Je hoeft dus 
niet weg met de kinderen, maar we hopen dat je het nog gezellig vindt om wat te eten en 
te drinken. Wij zorgen ervoor dat er nog wat activiteiten zijn voor de kinderen. 
 
Einde om 19.00 uur op het Palladium.  
Let op: vanaf 17.00 uur dragen wij de kinderen over aan de ouders! 
 
----------------------------------------------------------------- 
UITLEG GAAT VERDER OP BLADZIJDE 47 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
.  

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Monkey Town 
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----------------------------------------------------------------- 
VERVOLG VAN BLADZIJDE 45 
----------------------------------------------------------------- 
 
Wat neem je mee? 
Neem in ieder geval mee: een rugzak met drinken en afhankelijk van het weer een 
regenjas en/of zonnebrand 
 

Wat eten we vandaag? 
We gaan ervan uit dat de kinderen thuis al geluncht hebben. Vandaag nemen alle 
kinderen en begeleiders zelf drinken en een tussendoortje mee voor de middag. ’s Avonds 
vindt de Midzomeravond plaats en zijn er voldoende mogelijkheden om gezellig te kunnen 
eten en drinken. 
 

Wat doe je aan? 
Natuurlijk je gekleurde kindervakantieweekshirt, dan ben je goed herkenbaar! En 
daarnaast makkelijke kleding en lekker zittende schoenen. 

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Monkey Town 

 





ROUTEBESCHRIJVING STIPHOUTSE BOSSEN 

Er zijn beperkte mogelijkheden om de auto te parkeren in de Stiphoutse bossen nabij de 
atletiekbaan. Kom indien mogelijk met de fiets. Probeer te carpoolen als je met de auto komt of 
de kinderen met de auto wilt brengen. 
 
Routebeschrijving 
• Rij naar de Brandevoortse Dreef; 
• Rij richting de A270  
  (onder het spoor door);  
 
• Auto’s nemen de rotonde half rond; 
• Steek recht over bij de stoplichten; 
• Neem de rotonde op de Schootense- 
  weg half rond; 
 
• Fietsers nemen de eerste afslag links  
  (Medevoort); 
• Sla rechtsaf bij Berenbroek; 
• Je fietst nu over de snelweg A270;  
• Ga verder op Veedrift; 
• Neem de rotonde op de Schootense- 
  weg drie kwart rond;  
 
• Flauwe bocht naar links bij Leem- 
  kuilenweg; 
• Sla linksaf bij Ruwe Putten; 
• Sla direct rechtsaf bij de C,A,V, weg; 
• Sla linksaf bij Molenven (fietspad); 
• Sla linksaf na de voetbalvelden 
  (zandpad); 
• Volg de borden. 
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ROUTEBESCHRIJVING CAROLUS 

De school is gelegen aan de Markesingel 2, 5707 DJ Helmond. Kom indien mogelijk met de 
fiets, er is voldoende plek om de fiets te stallen. Er zijn namelijk vrijwel GEEN mogelijkheden 
om de auto te parkeren bij de school. Het (beperkt) parkeren van auto’s is alleen toegestaan 
voor spel- en groepsleiding.  
 
Routebeschrijving vanuit Brandevoort via De Voort 
Let op: mocht je met de auto de kinderen af komen zetten, dan wordt verzocht de school te 
benaderen via De Voort langs het treinstation. Dit is een korte omweg en is bovendien veiliger 
voor de kinderen.  
 
Blijf De Voort volgen en rijd onder het spoor door. Bij de eerstvolgende rotonde gaat u rechtsaf 
de Diepenbroeksingel in. Deze weg langs het spoor gaat over in een fietspad (hier mag u als 
automobilist ook rijden). Ga rechtdoor bij de rotonde tot u bij het Carolus Borromeus College 
bent. 
 
 
 
Routebeschrijving woensdag Speeltuin Helmond West 
• Vertrek in zuidelijke richting vanaf het Palladium via de Biezenlaan naar De Voort; 
• Sla linksaf op De Voort; 
• Ga rechtdoor over de rotonde; 
• Ga op de tweede rotonde rechtsaf naar de Brandevoortse Dreef; 
• Ga linksaf de Geldropseweg op; 
• Neem op de rotonde aan de Heeklaan de 3e afslag naar de Hoofdstraat; 
• Sla na de spoorovergang, rechtsaf op de Noord Parallelweg; 
• Vervolg je weg naar de Monseigneur Nolensstraat; 
• Sla rechtsaf naar de Arbergstraat; 
• Je vindt de speeltuin aan je rechterhand: Arbergstraat 85, 5707 TK Helmond. 
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ROUTEBESCHRIJVING SPEELTUIN 
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