
TROOS

Kindervakantiewerk 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gewichtscoaching van Hilst • Assurantiekantoor Rikjo B.V. • Clown Kwibus Kinderfeest • De Linde • Nillessen ‘Uw dak is ons vak’ • Rikken aan- verbouw en timmerwerk 
Niveau deurengroep • Snackbar Hans • Kindercentrum Domino • Agriteam Makelaars Landelijk wonen • Peter Kaal B.V.

Hand made by Hannies en Evelien • Lisil Coaching • Staalbouw Mook • Joficon Inkomensplanning • Cafetaria Domino • Bjoetie4u • Gemaq • Cafetaria Rikken • The Readshop Malden • Kerkhoff installatiebedrijf B.V • J. van Duijnhoven Automobiliteit Groesbeek 

Cafe Zaal Hopmans • Cafetaria de Horst • Assurantiekantoor Ebbers BV • Bar en Grill De Locomotief • WRC Buiteninrichting • BikeLife Groesbeek Sjef van Bergen • Optiek Groesbeek opticiens en audiciens • LEMA Vloeren • SIENN • Eigenweijs 

Hebbes 
Stichting kinderkleding en speelgoed beurs

Donderdag 8 augustus t/m vrijdag 16 augustus

Kindervakantiewerk
Groesbeek 2019

voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

De eerste vrijdag
∙ Laat uw kind de eerste keer niet alleen naar het 
terrein komen.
∙ Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is.
∙ Vooraf wordt vastgesteld hoeveel kinderen er 
maximaal in een groep mogen. Hiervan wordt 
niet afgeweken.
∙ Tijdens de kaartverkoop heeft u opgegeven bij 
welke groepsleeftijd uw kind wil deelnemen. Dit 
hebben wij ook op de weekkaart vermeld. Ga 
naar de leeftijdsvlag behorende bij de opgegeven 
groepsleeftijd.
∙ Komt een vriendje later in de week, zorg dan 
voor de juiste adresgegevens.
∙ Laat ons weten als uw kind medicijnen gebruikt 
en medische- of gedragsproblemen heeft.

Algemeen
∙ Zorg dat uw kind stevige schoenen aan heeft, 
kinderen lopen veel op een dag.
∙ Geef uw kind regenkleding mee
als het kan gaan regenen.
∙ Denk bij warm weer aan een petje, voldoende 
drinken en eventueel zonnebrandcreme.
∙ Iedere dag moet uw kind
zelf eten en drinken meenemen.
∙ U wordt als ouder verzocht het terrein niet voor 
15:30 uur te betreden, dit in verband met de 
afronding van het programma.
∙ Laat het ons weten als uw kind een dag niet 
meedoet. weet u dit van tevoren? Geef het dan 
door aan de leiding van het groepje. weet u dit 
niet van tevoren? Bel dan even om het aan ons 
door te geven.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen zijn tijdens de week en 
de zaterdag erna op te halen op het KVW 
terrein.

Verkeersinformatie
Om de verkeersveiligheid te vergroten, is een 
gedeelte van het Nijerf tijdens de week 
eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom) 
fietsers. U kunt  het Nijerf in rijden vanaf de 
Kon. wilhelminaweg. Kom indien mogelijk te 
voet of op de fiets, zodat uw kinderen veilig 
over straat kunnen.

Honden niet toegestaan
Honden zijn niet toegestaan op het KVW 
terrein. Laat uw trouwe viervoeter daarom 
thuis als u het terrein op wilt.

Rommelmarktspullen
Donderdag 15 augustus  tussen 17:00 - 18:00 
uur kunnen er spullen voor de rommelmarkt 
ingeleverd worden bij het KVW terrein. Gelieve 
geen knuffels en electronica. De markt is 
vrijdag 17 augustus van 10:00 - 15:00 uur.  

LET OP! DE MARKT IS DIT JAAR OP HET KVW 
TERREIN EN EINDIGT MET EEN GEZAMENLIJKE 
AFSLUITING OP HET VELD.

Maandag

Geef uw kinderen niet 
te veel geld mee. 

De groepen van de leeftijden 
11 en 12 jaar mogen van ons 

zelfstandig
in het park rondlopen.

Vrijdag 9 augustus 2019
Klein leeftijden 6, 7 en 8: Kleurrijk KVW
Help Troos mee om kleur te geven aan KVW
Groot leeftijden 9, 10, 11 en 12: De Romeinen, die zijn hier nooit geweest!
Maak de beste toverdrank en overwin de Romeinen

Donderdag 8 augustus 2019
De spectaculaire opening

Let op! Om 19:00 uur op het KVW terrein
donderdag 8 augustus

vrijdag 
9 augustus

maandag
12 augustus

Zaterdag 10 augustus 2019
Klein leeftijden 6 en 7: Waar zijn Woody's krachten?

Help je Woody vlug, dan krijgt hij zijn superkrachten terug!
Midden leeftijden 8, 9 en 10: Terug in de tijd

De zoötroop was toen een feit!
Groot leeftijden 11 en 12: Het raadsel van Hotel Transylvania

Dit is het raadsel van het hotel, het staat er al maar zie je het wel

zaterdag
10 augustus

Zondag 11 augustus 2019
Alle leeftijden: Plons, wat een spetterende dag!

Wanneer                 Hoelaat               Waar          Eindtijd
Donderdag   19:00 uur Sportpark Zuid     20:30 uur (ca.)
Vrijdag   09:30 uur Sportpark Zuid     15:30 uur
Zaterdag   09:30 uur  Sportpark Zuid     15:30uur
Zondag   12:30 uur Sportpark Zuid     16:30 uur (ca.)
Maandag   08:45 uur Sportpark Zuid     19:00 uur (ca.)
Dinsdag   09:30 uur Sportpark Zuid     15:30 uur
Woensdag   09:30 uur Sportpark Zuid     15:30 uur
Donderdag   09:30 uur Sportpark Zuid     15:30 uur
Vrijdag   09:30 uur  Sportpark Zuid     15:30 uur

zondag11 augustus

Maandag 12 augustus 2019
Alle leeftijden: Speel de hoofdrol in 

een betoverende tekenfilm

Dinsdag 13 augustus 2019
Klein leeftijden 6, 7 en 8: Binnenstebuiten 
Laat je emoties spreken!
Groot leeftijden 9, 10, 11 en 12: Versla ze allemaal!
Met water-, vuur- of bliksemstraal!

dinsdag
13 augustus

Woensdag 14 augustus 2019
Klein leeftijden 6, 7 en 8: Iedereen naar het Wald, Disney leuk meer!

De Disney figuren zijn gevlucht naar het Wald, 
help jij ze mee terughalen?

Groot leeftijden 9, 10, 11 en 12: Ri-Si-Co
Durf jij het aan?Donderdag 15 augustus 2019

Klein leeftijden 6 en 7: Ba Ba Ba Ba banana 
Ga op zoek naar bananen en bouw de allervetste minion! 
Midden leeftijden 8, 9 en 10: Help Dory om Nemo te vinden
Weten jullie de tekstballonnen te verbinden?
Groot leeftijden 11 en 12: KVW Grandprix
Wie wordt de nieuwe Max Verstappen?

Vrijdag 16augustus 2018
Alle leeftijden: afsluitende jeugdmarkt

wisselactiviteit: Maak een T-shirt voor Troos 

woensdag
14 augustus

donderdag 15
augustus

vrijdag
16 augustus

Het KVW terrein
bevindt zich op 
Sportpark Zuid

nabij 
de Tullekesbom

(Nijerf, Groesbeek)

Info & Contact

kvwgroesbeek.nl
Tijdens de week: 

0612641046

Voorafgaand van 
de week: 06-12545772 

(Kay Christ)

Zondag

Geef uw kind zwemkleding
 mee vanwege de waterspellen. 
Bezoekers  zijn vanaf 13:00 uur  

welkom om te komen kijken. 
Hapje en drankje zijn aanwezig. 

Entree €1,-. 
Kinderen t/m 12 jaar 

gratis entree.


