Kiezels

EEN OUD-VOORZITTER AAN HET WOORD.

Bewegen is
gezond!

De eerste jaren van de vakantiespelen speelden de kerk en het parochiebestuur
nog een grote rol in de gemeenschap. Zo had het parochiebestuur op een goed
moment besloten om voor kinderen die niet op vakantie konden gaan tijdens de
zomervakantie een spel en sportweek te organiseren. Het eerste jaar was ik daar
nog niet bij betrokken, maar halverwege de week kwam ik in contact met enkele
organisatoren die mij vroegen of ik in het bestuur wilde komen om te helpen bij
de organisatie van de vakantiespelen van het jaar daarop. Het bestuur was klein,
2 sportleraren (Mavo en Liemers College) die zoveel mogelijk voor
het programma moesten zorgen, een voorzitter, Ton Hendricks, die ook
voorzitter van het parochiebestuur was en een aantal mensen die voor
hand en spandiensten moesten zorgen.
Er werd één programma gemaakt voor de doelgroep: het lagere schoolkind.
In het programma zaten de bekende onderdelen zoals een speurtocht, een
spelletjesdag, een filmmiddag, een bouwdag, kampvuur, enz. Ook de brandweer
deed al heel snel mee. Langzamerhand stopten enkele mensen van het eerste
uur ermee, omdat steeds meer vrijwilligers zich aanboden om te komen
Van maandag 6 augustus tot en met woensdag 8 augustus zijn
helpen met de organisatie van de kindervakantiespelen.
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de week alles in goede banen te laten lopen, maar ook de leiders en leidsters
werden steeds beter en zorgden ervoor dat alles vlekkeloos verliep.

Hallo kiezeltjes

Maandag 6 augustus 08:45 uur bij De Boskuul
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Om 13:00 kunt u uw kind(eren) weer ophalen. Blijf alstublieft
achter de hekken staan, de groepen worden 1 voor 1 naar u
toe gebracht. Alleen zo kunnen we overzicht houden, dit voor
de veiligheid van de kinderen.

In de loop van de jaren werd de organisatie van de week geregeld tegen
het licht gehouden en op vragen vanuit de gemeenschap hebben we de
organisatie uitgebreid. We zijn ook iets gaan doen voor de kleuters en hebben
het programma van de lagere schoolkinderen gesplitst in een programma voor
de groepen 3 t/m 5 en een programma voor de groepen 6 t/m 8.
Om het voor de oudste groep aantrekkelijk te houden zijn we gaan onderzoeken
of het haalbaar zou zijn om met deze groep een aantal dagen buiten Lobith door
te brengen. Omdat mijn vrouw uit Keijenborg kwam en nogal wat mensen daar
kende zijn we in contact gekomen met de beheerder van het dorpshuis en de
gymzaal en we kregen het voor elkaar om daar een paar nachten voor een
redelijk tarief te mogen overnachten. Vooral de nachtelijke speurtochten en
de “feestavonden” in het dorpshuis “de Horst” na afloop van alweer een
zware dag staan me nog heel scherp op het netvlies.

Woensdag 8 augustus 09:45 uur verzamelen bij
de Overlaat in Tolkamer

Waar we ook een begin mee hebben gemaakt zijn de overnachtingen van

de groep Lobith in de burgemeester Habeshal. Overnachtingen waarbij de
tegenwoordige voorzitter elke keer weer opnieuw een hoofdrol vertolkte.
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Helaas zitten de Vakantiespelen er dan alweer op….

Ik wens de organisatie en de deelnemers een hele goede vakantieweek en heel
veel plezier

Belangrijk:
-Er wordt elke dag
Wim
Seegers

voor drinken en iets lekkers gezorgd.
Woensdag zit er lunch bij in, andere dagen NIET.
-Mocht uw kind een allergie hebben of medicatie gebruiken:
vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier.
-Andere wensen kunt u ook op het inschrijfformulier
vermelden, dan proberen we daar (indien mogelijk) ook zo
veel mogelijk rekening mee te houden.

Heel graag tot ziens op maandag 6 augustus!
Groetjes Angelique Kraaijenhof, Wesley Derksen, Shania
Weikamp, Leonie Geurts, Nina Baars en Denise Danen

Dinsdag 7 augustus 09:45 uur verzamelen bij
de Tragellijn in Lobith

Zoek snel je groepje op en laat de pret maar beginnen.
Ga met je groepje het spelletjes parcours af en win de meeste
spelletjes. Laat je omtoveren tot een mooi prinsesje of een
stoere superheld bij het schminken. Vandaag springen we
ook weer vrolijk verder op het gaafste springkussen van de
Vakantiespelen.
Om 13:00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
Gelieve achter de poort blijven staan, de groepjes komen 1
voor 1 naar de poort toe.

Even alles op een rijtje

•M
 aandag 6 augustus 08:45 – 13:00 Bij de Boskuul
Meenemen: Badkleding, droge kleding, handdoek,
iets kleins te eten
•D
 insdag 7 augustus 09:45 – 12:30 Bij De Tragelijn
Meenemen: Iets kleins te eten
•W
 oensdag 8 augustus 09:45 – 15:00 Bij De Overlaat
Meenemen: Iets kleins te eten
Bij vragen of opmerkingen kunt u, TIJDENS de
Vakantiespelen, contact opnemen met:
Wesley Derksen 06 45324782

