
Alles op een rijtje: 

 
Datum: maandag 6 tot en met vrijdag 10 augustus 2018 

Kosten:  €19.50 per kind. Bij te late aanmelding €24.50  
Aanmelden voor:  dinsdag 17 juli 2018 

Contactinformatie: 

 
Als er vragen zijn neem dan contact op met: 

 
Robbert Dautzenberg (voorzitter) 

Commandeurstraat 18a (6281 AM, Mechelen) 
Telefoon: 06 50 69 39 71 

E-mail: info@kvwm.nl 
Website: www.kvwm.nl 

 
Voor vragen over betalingen: 

 
Vera Colen (penningmeester) 

Heimansstraat 1 (6285 AM, Epen) 
Telefoon: 06 13 74 46 60 

E-mail: info@kvwm.nl 

Website: www.kvwm.nl 

Let op! 
Het verschuldigde bedrag dient vóór dinsdag 17 juli 2018 

te zijn overgemaakt op:  
Rabobank rekeningnummer: NL11RABO0132293307 
Ten name van: KVWM 

Onder vermelding van:  
“voornaam kind(eren)” + “achternaam” Van maandag 6 augustus 

tot en met vrijdag 10 augustus 



Beste Jongens en Meisjes, 

Nog eventjes en dan is het weer zomervakantie.  
Kindervakantiewerk Mechelen vindt dit jaar plaats van maandag 

6 augustus tot en met vrijdag 10 augustus. Het bestuur is  
alweer druk bezig met het voorbereiden van deze voor jullie 
fantastische week. 

 
Kindervakantiewerk wordt weer net zo leuk, spannend en  

gezellig als altijd. En zoals ieder jaar staat de hele week in het 
teken van één thema. Dat thema houden we nog heel even  
geheim. Wij zijn al druk bezig met hout verzamelen, verf uit-

zoeken, wandelingen uitstippelen, snoep inkopen én met het 
ontwerpen van een prachtig decor in stijl van het feestelijke 

verrassingsthema. Word je al een beetje nieuwsgierig? Mooi! 
 
Vanaf vrijdag 29 juni is het nog maar 38 nachtjes slapen… en 

dan gaat Kindervakantiewerk 2018 van start! 
 

Dan nog een belangrijke mededeling voor ouders/verzorgers: 
Wij willen als kindervakantiewerk een beetje met de tijd mee. 

Daarom willen wij alle informatie en communicatie zoveel  
mogelijk digitaal laten verlopen. De weekprogramma’s zullen 
jullie uiterlijk één week voor aanvang per mail ontvangen. We 

zullen dan tevens het thema bekendmaken, zodat jullie je daar-
op kunnen voorbereiden. Ook tijdens de week zullen we jullie 

via de mail op de hoogte houden van wijzigingen (bijvoorbeeld 
i.v.m. het weer). Geef daarom een e-mailadres op dat je vaak 
leest. Na afloop van de week verwijderen wij het e-mailadres 

uit ons gegevensbestand. 

Wie kan zich aanmelden? 

Alle kinderen die op basisschool Witheim zitten of woonachtig 
zijn in Mechelen, Partij, Wahlwiller of Nijswiller en elders de ba-

sisschool bezoeken.  

Aanmelden Vul het formulier in dit boekje in en lever het vóór 

17 juli 2018 in bij: Renate Vanderheijden 
Commandeurstraat 21 

6281 AL Mechelen 
043 455 38 64 

Met het ondertekenen en inleveren van het formulier gaat u  

akkoord met het Huishoudelijk Reglement, het Privacybeleid en 
de Gedragsregels van KVWM.  

Kindervakantiewerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
persoonlijke of materiële schade en of verlies! De huisregels 
zijn na te lezen op onze website www.kvwm.nl 

Hallo broers en zussen,  

Beste Papa’s en Mama’s, 
 

Nog een even en dan is het weer zomervakantie met  
kindervakantiewerk in het vooruitzicht. Het bestuur van  
kindervakantiewerk Mechelen is alweer druk bezig met de  

voorbereidingen voor deze fantastische week. 
 

Om de week goed te kunnen laten verlopen hebben wij  
voldoende leiding nodig. Iedereen die van de basisschool af is 
en serieus leiding wil geven, is welkom. Ook willen wij een  

beroep doen op de papa’s en mama’s om zich op te geven,  
zodat wij voldoende volwassen leiding kunnen inzetten. Je kunt 

je ook opgeven om één of enkele dagen mee te helpen. Naast 
leiding, zoeken wij ook hulpkrachten die willen helpen bij het 
opbouwen op zaterdag en het afbreken op vrijdag. 

 
Bekijk onze speciale vrijwilligerspagina op onze website voor 

verdere informatie. Op deze site is o.a. een instructiefilmpje te 
vinden! Adres: www.kvwm.nl 

 
Aanmelden kan op een van de volgende manieren: 
 Download het aanmeldformulier op onze website; 

 Vul het formulier in dit boekje in en lever het in bij: 
 

Renate Vanderheijden 
Commandeurstraat 21 
6281AL Mechelen 

043 455 38 64 
 

Als de inschrijftermijn verstreken is (17 juli), zullen wij verdere 
informatie verstrekken over de deelname als leider bij  
kindervakantiewerk.  



Aanmeldformulier voor leider: 

 
Voornaam:……………………………………………………………. 

 
Achternaam:……………………………………………………….. 
 

Geboortedatum:…../…………………../……………... 
 

Straat:……………………………………………….. Huisnummer:………….. 
 
Postcode:…………………...      Woonplaats:……………………………….. 

 
Telefoonnummer:………………………………………………………. 

 
E-mail:……………………………………………………………………………………….. 
 

Geeft zich op voor: 

□ zaterdag 4 augustus (opbouwen) 
□ maandag 6 augustus 
□ dinsdag 7 augustus 

□ woensdag 8 augustus 
□ donderdag 9 augustus (overdag) 
□ donderdag 9 augustus (avond) 

□ vrijdag 10 augustus (als leiding) 

□ vrijdag 10 augustus (afbreken, vanaf +/- 12:00 uur) 

 

Opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Het bestuur behoudt zich het recht voor zelf de groepen 

en leiding in te delen. 

Aanmeldformulier van: 

 
Voornaam:……………………………………………………………………………… 

 
Achternaam:…………………………………………………………………………… 
 

Omcirkelen:   Jongen / Meisje 
 

Geboortedatum:…............./…………………../……………... 
 
Straat:…………………………………………………. Huisnummer:…………. 

 
Postcode:……………………….      Woonplaats:…………………………… 

 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………… 
 

E-mailadres: …………………………………………………………………………… 
 

Groep van de basisschool waar je NU in zit:………………………… 
 

I.v.m. de nieuwe privacywetgeving, worden alle verstrekte per-
soonsgevens na afloop van de week verwijderd. Daarnaast  
vragen wij u om nadrukkelijk wél of géén toestemming te  

geven voor het online plaatsen van foto’s van uw kind op onze 
website of Facebookpagina.  

 
Foto’s van mijn kind mogen WEL/NIET online geplaatst worden. 
  
Handtekening ouder(s) / verzorger(s): 
 

………………………………………………………………………………………………… 

Let op! 
Het verschuldigde bedrag dient vóór dinsdag 17 juli 2018 

te zijn overgemaakt op:  
Rabobank rekeningnummer: NL11RABO0132293307 
Ten name van: KVWM 

Onder vermelding van:  
“voornaam kind(eren)” + “achternaam” 


