
NIEUWE ACTIVITEITEN: 
MONKEY TOWN    • JUDO    • ESCAPE ROOM
• LASERGAME/SCHATZOEKEN    • PUB QUIZ
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Nederland leeft met water. Voor jong en oud is het daarom belangrijk om 
goed te leren zwemmen. Dat kan bij zwembad Olympia! 

Onze zwemlessen zijn gebaseerd op de uitgangspunten motivatie, 
plezier en veiligheid. Daarbij werkt team Olympia volgens de normen van 
het Nationaal Platform Zwembaden | Nationale Raad Zwemdiploma’s 
(NPZ | NRZ). 

Voor het zwem ABC kunt u bij ons 
terecht voor:

• Een of meerdere keren in de week
   zwemles;
• of zelfs privézwemles! 

Informatie over lesdagen en lestijden 
vindt u op onze website: 
www.zwemmeninwaalwijk.nl

U BENT VAN HARTE WELKOM IN ZWEMBAD OLYMPIA

Voor zwemles op hoog niveau!
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 Voorwoord
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Beste jongens en meisjes,

Het is ons ook dit jaar weer gelukt om een gevarieerd Jeugd Vakantie Vreugd 
(JVV) programma voor jullie te maken. We hebben veel nieuwe activiteiten 
maar ook de oude vertrouwde toppers zijn weer van de partij. De JVV-week 
vindt plaats van 13 augustus tot en met 18 augustus 2018.

Goed nieuws! Om deel te mogen nemen aan deze leuke week hoef je helemaal 
niet in Drunen te wonen. Woon je in een ander dorp van de gemeente
Heusden of in Waalwijk? Of misschien woon je wel in Goes, Groningen of 
Maastricht, iedereen is welkom! Met als groot voordeel dat je zelf kunt 
kiezen op welke tijden je iets wilt doen. Wil je maar aan één activiteit 
deelnemen? Of twee? Of mischien wel allemaal, je bent geheel vrij om 
te kiezen.

In dit boekje staan alle activiteiten beschreven. Heb je vragen m.b.t. één 
van de activiteiten, dan kan je altijd contact opnemen met de desbetreffende 
organisators of één van de leden van het bestuur.

Om deze week goed te kunnen organiseren willen we graag op tijd weten 
hoeveel kinderen er per activiteit deelnemen, dus schrijf je snel in! De 
echte Early Birds profiteren van extra voordeel! (geldig t/m 17 juni) Je 
kunt jezelf inschrijven via de website dan ben je zeker van een plekje, uiter-
aard kan je ook ter plekke bij een activiteit nog inschrijven, maar vol=vol.

Ook kan je tijdens de JVV-week ter plekke bij een activiteit inschrijven 
(contant) maar vol is vol !!! 

Bent u enthousiast geworden over onze stichting? Dan nodigen wij u van 
harte uit om u aan te melden als vrijwilliger. Wij wensen iedereen die zich 
opgeeft nu al een leuke, gezellige en sportieve JVV-week toe en tot ziens 
tijdens de JVV-week!

Bestuur en organisators.

Early Bird kortingsactie t/m 17 juni 2018 !
Inschrijvingen via de website t/m 29 juli 2018 !
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Mark Krol Afbouwsystemen

De Mississippi 4
5152 VV  Drunen
06 51 096 147
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 Oproep vrijwilligers

Beste ouders, verzorgers, familieleden en kennissen,

Al 62 jaar organiseert JVV Drunen in de laatste week van de schoolvakantie 
allerlei speel- en doe activiteiten voor alle kinderen van de basisscholen 
in de regio Drunen. Wellicht heeft u als kind zelf deelgenomen aan een 
JVV-week.

Het is ieder jaar weer fantastisch om tijdens de JVV week de vele vrolijke 
gezichten te zien. Dit doen we al 62 zomers lang. Iedere laatste week van de 
schoolvakantie doen alle vrijwilligers hun best om kinderen een onvergetelijke 
vakantie te bezorgen. Het is belangrijk dat we dit doen. Niet alleen omdat 
alle kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes weer zien als ze terugkomen 
van vakantie, maar ook zodat de kinderen die niet op vakantie kunnen, wel 
een vakantiegevoel krijgen!

...om dit te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp nodig!

SPELBEGELEIDERS

We zoeken enthousiaste vrijwilligers die zich in willen zetten als spelbegeleider 
in de JVV-week. Als spelbegeleider helpt u bij een spel tijdens JVV. De tijd 
die u hieraan besteedt bedraagt gemiddeld zo’n 11/2 uur. 

Iedereen die graag wil helpen bij een activiteit kan zich aanmelden via de 
website of contact opnemen met de desbetreffende organisators (zie contact-
personen).
Het is voor  vrijwilligers ook  mogelijk zich aan te melden via onze website.

ORGANISATORS

Tevens zoeken we organisators. U organiseert dan een activiteit die plaats 
zal vinden tijdens de JVV-week. Ook wordt er voor de organisators 3 keer 
per jaar een vergadering gehouden.

Nieuwe ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom. Mocht u graag één 
van de huidige activiteiten onder uw hoede nemen, of heeft u een leuk 
idee voor een nieuwe activiteit waar u zich voor wil inzetten, neem dan 
contact op met een van de bestuursleden. (zie contactpersonen).
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DRUNEN
VLOERBEDEKKING ZONWERING 

GORDIJNEN PARKET

BEHANG VERF & GLAS

VLOEREN  RAAMDECORATIE

Grotestraat 198 - Drunen - Tel. (0416) 37 24 56 - www.hombergen.decokay.nl

Tegen inlevering 
van deze bon 
ontvangt u 5% 

korting

!



 Contactpersonen
Bestuur
Voorzitter: Richard Olree (AI) 
Secretaris: Robert Aakland 
Penningmeester: Richard Olree 
Bestuurslid: Cees de Wilde 

Sub-Bestuur (PR & Communicatie)
Facebook Jolinde van Delft 
Ontwerp/opmaak boekje Ger de Wilde 
Public Relations Berdien de Wilde 
Website Camiël Brekelmans 

Organisators
Badminton Toine Brok 
Bingo Cees de Wilde 
Bos en Duin Cees de Wilde 

Marloes van der Lee 
Bowling Remco de Wilde 

Gerard den Teuling 
Demonteren Hans Marti 
Dierenkeuring Wendy Brekelmans 
Disco Gerard den Teuling 

Remco de Wilde 
Escaperoom Peter Vennings 
Film Middag / Avond Camiël Brekelmans 
Handbal Maikel Pijnenburg  
Judo Johan Koot 
Kindermarkt Hans Marti 
Kindershow Camiël Brekelmans 
Lasergamen/Schatzoeken Nicole Pijenburg 
Midgetgolf Hans Marti 
Monkey Town Robert Aakland 

Mariëlle Verhoeven 
Prijsuitreiking Jolinde van Delft 

Camiël Brekelmans 
Poppen & Berenbureau Mariëlle Verhoeven 
Proefjes Rob van Delft 
Pub Quiz Jolinde van Delft 

Dirk den Braanker
Speellekkerland Robert Aakland 

Elise Jensen 
Speelwinkel Jolinde van Delft 

Sandra van den Hoven 
Judith Moonen 

Sportochtend Marjolein van der Sanden 
Straattekenen Tosca Koot 
Timmermorgen Johan Koot 
Toneelworkshop Eveline de Munnik 
Vliegeren Rob van Delft 
Vossenjacht Robert Aakland 

I edereen  i s  ook  bere ikbaar  v ia :  www. jvvdrunen .n l
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De telefoonnummers 
van ons (sub)bestuur 
en onze organisators 
staan niet in de 
online versie van het 
boekje i.v.m. privacy. 

U kunt contact 
opnemen met onze 
organisators via het 
contactformulier op 
onze website of via 
de telefoonnummers 
uit het fysieke boekje.

https://www.jvvdrunen.nl/wp/contact-hoofdleiding/
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 Inschrijven
Bevestiging/Account:
Om  te kunnen inschrijven heeft u een account nodig op onze website. 
Als u contant wilt betalen dan zal er alsnog een account door ons voor u 
worden aangemaakt. Op dit  account kunt u de  inschrijving(en) bekijken 
en uw e-tickets terugvinden. U ontvangt altijd een bevestiging via de mail. 
Als u contant betaalt duurt dit langer gezien de handmatige verwerking. 
In de bijlage van die mail vindt u ook  de e-tickets die u dient uit te printen 
en moet meenemen naar de activiteiten. Wilt u niet dat er een account 
wordt aangemaakt, dan kunt u helaas alleen deelnemen via inschrijving ter 
plekke.

• Early Birds kortingsactie t/m 17 juni 2018 (Contant of  iDEAL)
• Inschrijven via de website t/m 29 juli 2018 (ALLEEN via  iDEAL!)
• Ook kunt u tijdens de JVV-week ter plekke bij een activiteit inschrijven  
   (Contant) maar vol=vol !!!

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden zoals  
die staan vermeld op onze website. Kijk voor veelgestelde vragen op  onze 
website jvvdrunen.nl, contactpersoon: Richard Olree.

Afhankelijk van de gewenste betaalmethode gaat u als volgt te werk. 
Er zijn twee mogelijkheden om te betalen:

1. Contant:
Download het inschrijfformulier van onze website en vul het in. Stop alle 
formulieren per gezin in één dichte envelop, samen met het geld. Schrijf op 
de envelop “Jeugd Vakantie Vreugd” en stop die op het volgende adres in 
de brievenbus:

	 •	R.	Olree,	Tibetlaan	35,	Drunen.

Let op! JVV is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte formulieren en/of geld.

2. iDEAL:
Ga voor iDEAL naar onze website inschrijven.jvvdrunen.nl 
Volg de instructies en betaal vervolgens met iDEAL via uw eigen bank. 
Hierna wordt de betaling direct verwerkt*.

* Bij inschrijvingen via de website worden er w 0,45	administratiekosten	per	transactie	in	rekening	gebracht.

 Betalen
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B L O E M S I E R K U N S T
Fleuresse   Bloemsierkunst

Raadhuisplein 21/e - Drunen         Tel. (0416) 37 97 76
Internet www.fleuresse.nl            E-mail  info@fleuresse.nl
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 Wat kost het?
• Early Bird kortingsactie per activiteit €   2,50
•  Inschrijven per activiteit €   3,50
•  Bos- & Duin avontuur € 12,50

• Alle adressen van de locaties staan vermeld achter in dit boekje.
• Prijzen worden tijdens de prijsuitreiking overhandigd aan de winnaars.
• Alle kinderen en vrijwilligers zijn tijdens de activiteiten WA-verzekerd.
• Zijn er wijzigingen in het programma noodzakelijk, dan zullen we u daar
 zo spoedig mogelijk over berichten via de website, facebook en e-mail.
• Ouders / verzorgers met een minimum inkomen (of net daarboven) kunnen 
 in aanmerking komen voor  de bijdrageregeling welzijnsactiviteiten.  
 Voor info zie het digitaal loket www.heusden.nl.
• Als het bij de aanvang van een buitenactiviteit slecht weer is, beslist de
 organisatie over het wel, niet of gewijzigd doorgaan van de activiteit.
• Voor informatie kun je contact opnemen metéén van de bestuursleden.
• Inschrijfformulieren kunt u downloaden vanaf onze website.
• Uw gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. U kunt  
 zich ten allen tijde uitschrijven via onze nieuwsbrief.
• Bij inschrijving gaat u er automatisch mee akkoord dat de gemaakte foto’s
  door JVV mogen worden gebruikt.
• Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
• Wij werken conform de AVG “Algemene Verordering Gegevensverwerking”

Alle uitslagen + foto’s komen op de website www.jvvdrunen.nl

 Goed om te weten
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WAPEN VAN ROSMALEN  • GRAAFSEBAAN 52  • 5242 JN ROSMALEN

INFO@WAPENVANROSMALEN.NL  • WWW.WAPENVANROSMALEN.NL  • TEL. +31 73 52 22 238

Geen zin om te koken maar wilt u toch lekker én verantwoord eten?
Dan biedt Europees & Aziatisch restaurant Wapen van Rosmalen een perfecte uitkomst. Ideaal 
voor een familiegelegenheid of een zakendiner.  De kinderen kunnen genieten van frietjes 
en snacks en spelen in onze kinderkamer, onder toezicht van een oppas.

Het Wapen van Rosmalen is verdeeld over twee zalen, met ieder een eigen ambiance. Alle 
ruimtes goed bereikbaar voor mindervaliden. Wij zijn alle dagen van het jaar geopend vanaf 
12.00 uur. Het volledige menu vindt u op onze site.

Het wokbuffet staat vanaf 16.30 uur voor u klaar en in het weekend vanaf 16.00 uur.



 Onze sponsors
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 Website
Op onze website www.jvvdrunen.nl kunt u informatie vinden over de  
stichting Jeugd Vakantie Vreugd Drunen (JVV). 
Ook kunt u er het programma, foto’s (ook die van voorgaande jaren) en 
veelgestelde vragen over de week bekijken. Bovendien kunt u daar, via 
het volledig en actueel overzicht, contact opnemen met de betreffende 
organisators of bestuursleden.

U kunt JVV ook volgen en liken op  onze  eigen Facebook-pagina:  
(www.fb.com/jvvdrunen) zo blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes! 
Natuurlijk mag u ook eigen ideeën of foto’s plaatsen m.b.t. JVV. Of misschien 
heeft u nog oude foto’s want JVV bestaat al 62 jaar.
 

Bezoek ook onze website: jvvdrunen.nl en like ons op Facebook

 Facebook
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w w w. h a n d e l s d r u k w e r k e n . n l

o.a. acne, elektrisch ontharen, oedeem
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 Onze sponsors

Hierbij willen wij alle sponsors bedanken die het ook dit jaar weer mogelijk 
maken de kinderen in Drunen een onvergetelijke week te bezorgen.

Dit geldt natuurlijk ook voor de  sponsors die zich later hebben aangemeld, 
en  daardoor geen vermelding hebben gekregen in  dit  boekje. Zij zullen wel
worden vermeld op onze website.
 
• Aannemingsbedrijf Gebr. de Wit BV • HET Bureau voor reclame
• Aarts Sanitair Service BV • Judoclub Drunen
• Albert Heijn • Keurslager Koen van Vugt
• Badmintonclub Drunen • Laurier Aanhangwagens
• Bakker Allard Drunen  • Marti Automatisering
• Bakkerij Hans van Beijnen • MBOSS Outdoor & Kids
• Bouwmarkt HUBO • Midgetgolfbaan Honderd Bunderbos
• BS de Bolster • OBS Jongleren
• BS de Duinsprong • Partycentrum Wijnand van Delft
• Cafetaria Jansen • Rabobank
• DAK Atletiek en wandelvereniging • RKBS Olof Palme 
• Dierenkliniek Drunen • Stichting Jong Nederland Drunen
• EMTÉ • Toneelvereniging ONA/ONS
• Fotografie: Anton van Tuijl • Voetbalvereniging RKDVC Drunen
• Groente en fruitspeciaalzaak • Vugts Dierenwinkel
   Van Bokhoven  • Woonzorgcentrum Zandley 
• Handbalvereniging Avanti 

Tevens bedanken wij al onze adverteerders voor het plaatsen van een 
advertentie. 

Ook de Gemeente Heusden willen wij bedanken voor het verlenen van  de  
benodigde vergunningen etc. zodat de JVV-week ook dit jaar weer kan 
doorgaan.

Namens het bestuur van JVV, ouders en alle kinderen “BEDANKT!”
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 Terugblik JVV 2017

ATLETIEK

TONEELWORKSHOP

KINDERMARKT

DISCO

PRIJSUITREIKING STRAATTEKENEN POPPEN- EN BERENBUREAU

DIERENKEURING
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Werk of stageplek?
Wij zoeken jou!

Door vakmanschap & betrokkenheid, blinken we uit in klantspecifieke oplossingen

OC Verhulst levert al bijna 200 jaar producten voor klimaatbeheersing. In Drunen 
ontwikkelen we, produceren we en werken we continu aan nieuwe concepten. 
Door onze Brabantse gezelligheid, zorgen we voor lange relaties met klanten. 
Wij bieden een prettige werkomgeving en voldoende doorgroeimogelijkheden. Als 
één van de  “Brabants Besten” werkgevers staat innovatie  en goed werkgeverschap 
centraal. Kennis delen is cruciaal, daarom behoren schoolbezoeken, leerplekken 
en stages altijd tot de mogelijkheden.

Meer weten over OC Verhulst?
Bezoek onze website en bekijk direct de openstaande vacatures.

OC Verhulst, Albert Einsteinweg 10, 5151  DL Drunen    T 0416-672 200
werkenbij@oc-verhulst.nl     www.oc-verhulst.nl
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De klap op de vuurpijl van Jeugd Vakantie Vreugd

Ieder jaar wordt de JVV-week afgesloten met een geweldig overnachtings-
kamp, vrijwel altijd aan de Roeivijver. Voor e12,50 bieden wij kinderen 
van 8 tot 13 jaar de mogelijkheid om 24 uur in en rondom de bossen allerlei 
spellen te spelen, te eten, uitdagingen aan te gaan en om te kamperen. 

Voor dit bedrag is het helaas niet mogelijk om een vaste locatie zoals een 
boerderij of hut aan de bossen te huren. Om deze redenen maken wij 
elk jaar gebruik van (deels) gesponsorde tenten en chemische toiletten. 
Uiteraard brengt het organiseren van een dergelijk kamp veel denkwerk 
met betrekking tot de wet- en regelgeving rondom veiligheid met zich 
mee. 

Het organiseren van Bos en Duin kost elk jaar veel inspanning en planning, 
maar met de inzet van vele vrijwilligers weten wij telkens weer een geweldige
ervaring neer te zetten voor alle deelnemers. Ieder jaar zien we aan het 
einde van deze activiteit iedereen met het grootste enthousiasme de ouders 
vertellen over de ervaringen en activiteiten. 

Helaas merken wij dat het de laatste jaren lastig is om een grote groep 
deelnemers voor dit kamp te enthousiasmeren. Met dit artikel hopen wij 
veel nieuwe deelnemers kennis te laten maken met deze activiteit. Om 
deze reden willen wij dan ook een informatieavond organiseren op dinsdag-
avond 26 juni. Ook als u tips heeft of kritiek op het Bos- en Duinavontuur dan 
horen wij dat graag van u zodat we dit kunnen meenemen in het organiseren 
van deze activiteit. Zodat we deze activiteit kunnen aanpassen aan de 
wensen van de kinderen. Want daar draait het tenslotte om, de kinderen 
staan centraal zodat wij hen een onvergetelijke tijd kunnen bezorgen.

Voor vragen over andere activiteiten van JVV bent u ook van harte welkom. 
Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van deze avond, mail 
dan naar bosenduin@jvvdrunen.nl. Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.jvvdrunen.nl. 

Ondanks de beperkte middelen lukt het altijd om een geweldige belevenis 
voor de kinderen neer te zetten. Juist daarom hopen wij op zoveel mogelijk 
deelnemers. Wij hopen u en uw kind dan ook graag te zien aan het einde 
van de zomervakantie!

 Het Bos- en Duinavontuur
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Chinees Specialiteiten Restaurant De Pauw
Wolput 20, 5251 CG Vlijmen
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Grotestraat 144
5151 BN Drunen
Tel: 06 51 45 78 52
www.pand144.nl
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Stop... Hammer time!
Ben jij heel handig of creatief? Of vind je het leuk om dingen te maken? In dat
geval is de timmermorgen een leuke gelegenheid om zelf iets in elkaar 
te knutselen! 

Hout en spijkers wordt allemaal verzorgd. 
Het hout kan je op maat laten afzagen bij 
de begeleiders. Het enige wat je zelf moet 
meenemen is een normale hamer en een 
potlood/pen. Andere eigen gereedschappen
en spijkers zijn ook welkom, maar verlies is op
eigen risico! Tip: Bedenk van tevoren wat 
je wilt gaan maken, dan kan je ’s ochtends 
meteen al aan de slag! 

Hulp van de ouders/verzorgers is van harte welkom! In dat geval horen 
we dat graag op tijd.

Contactpersoon: Johan Koot 

 Timmermorgen maandag 13-08-18

8 t/m 12 jaar 09.00 - 11.00 uur BS de Duinsprong

4 t/m 12 jaar  10.30 - 12.00 uur BS de Duinsprong

Op naar het tekenatelier!
Ben jij dol op tekenen en spelletjes spelen? Dan ben je hier op het juiste 
adres! Tijdens het straattekenen gaan we allemaal een kunstwerk maken 
met stoepkrijt. Je krijgt je eigen tekenvak en je mag aan de slag. Heb je 
even geen inspiratie meer? Er zijn genoeg andere spellen te doen, geen 
tijd om je te vervelen! 

Natuurlijk is er tussendoor ook pauze, want 
je krijgt wel dorst van al dat tekenen. 

Bij slecht weer, geen paniek, dan is er een 
alternatief programma, zodat de activiteit 
gewoon door zal gaan.

Contactpersoon: Tosca Koot

 Straattekenen maandag 13-08-18
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Losse LEGO-stenen nodig? 
Voor je missende LEGO-onderdelen en stenen.

www.allemaalsteentjes.nl
Uw Webshop voor losse LEGO! Missende onderdelen en losse stenen. 

Poppetjes, dieren boekjes en natuurlijk inkoop en verkoop van gebruikt LEGO.
Kijk snel op www.allemaalsteentjes.nl vul je
winkelwagen en maak gebruik van je korting die 
maar liefst 20% is.
Je KORTINGSCODE IS JVV2018AS deze code is 
geldig t/m 31-12-2018.
Omdat wij in Drunen zitten is het gemakkelijkst om 
het op te halen je kan hiervoor een afspraak maken in 
onze shop tijdens het afhandelen van je bestelling. 
Met vriendelijke LEGO-groet en tot snel,
Team Allemaal Steentjes

Download onze 
Cafetaria Jansen Bestel-app via 
de app-store of via google play!

Grotestraat 181 - 5151 BK Drunen - 0416-531125
cafetaria.jansen@gmail.com - www.cafetariajansen.nl
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 Bowling maandag 13-08-18

Kom eens gezellig een balletje gooien...
Heb jij ook zin om lekker te komen bowlen onder 
het genot van gave muziek? Dan maken we er een 
gezellig feestje van. Vriendjes en vriendinnetjes 
zijn ook welkom, maar VOL = VOL. 

Wil je in dezelfde groep spelen als je vrienden, mail 
ons dit dan uiterlijk 24 uur van te voren door. Daar 
ter plaatse worden groepen niet meer gewijzigd. 
Bij deze activiteit zijn geen extra vrijwilligers nodig.

Bowling : 7   -   9 jaar    13.30 - 14.30 uur
Bowling : 10 - 12 jaar    15.00 - 16.00 uur

Contactpersonen:  Gerard den Teuling en Remco de Wilde

7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar Bowling Waalwijk
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Gespecialiseerd in:

Kinderfysiotherapie,
Balanz4Kids  & Peutergym

Fysio     ompany ‘t Station  Fysio   ompany Medifit
Stationsstraat 26   James Wattlaan 9
5151 HB Drunen   5151 DP Drunen

Fysio    ompany Zandley  Fysio   ompany Best
B.v/d Heijdenstraat 1   De Ronde 12
5151 HK Drunen   5683 CZ Best
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 Toneelworkshop maandag 13-08-18

8 t/m 12 jaar 13.00 - 16.00 uur De Wegwijzer

In de Spotlights...
Kun jij een beer nadoen, kijken als een oude opa of oma, bewegen als een 
prinses of praten en lachen als een heks?  

Vindt je het leuk om op te treden, te acteren en je in iemand anders in te 
leven. Je te verkleden en te schminken.

Dit kun je allemaal leren en ervaren tijdens 
deze toneel workshop! 
Door toneelvereniging ONA wordt er 
ook dit jaar weer een leerzame toneel-
workshop georganiseerd. Schrijf je snel 
in voor deze activiteit!

Contactpersoon: Eveline de Munnik

Laat de ballen maar vallen
Zin om een gokje wagen en met een toffe prijs naar huis te gaan? Kom dan naar 
de super gezellige jeugd bingo. Er valt weer heel wat te winnen. Staat het geluk 
niet aan jouw kant, dan kun je na afloop altijd nog een troostprijs uitkiezen. In 
de pauze krijg je drinken wat lekkers. 

We hopen dat we veel jongens en meisjes mogen begroeten en dat het weer een 
gezellige bingo zal worden. 

Voor schrijfgerei wordt gezorgd. Dat hoef je 
niet mee te brengen.

Bingo 4 -   8 jaar:      13.00 - 14.30 uur
Bingo 8 - 12 jaar:      19.00 - 21.30 uur

Contactpersoon: Cees de Wilde

 Bingo maandag 13-08-18

4 t/m 8 jaar BS de Bolster                    8 t/m 12 jaar Jong Nederland
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BASS-MARINE IS DE LEVERANCIER VAN KUNSTSTOF PONTONS IN DIVERSE AFMETINGEN VOOR O.A. 

WERKZAAMHEDEN OP HET WATER EN DRIJVENDE STEIGERS.

Grotestraat 136a   •   Tel:0416 374119   •   E-mail: info@juwelierwiersma.nl
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Lekker lachen...
Dit jaar hebben we weer een leuke, grappige en gezellige show met een 
clown. Clown Eppo heeft een pratende geit en samen treden ze op in de 
goochelshow van presentator Ben de Mol. 

Maar deze meneer de Mol is helemaal niet 
aardig want hij wil alle kinderen wegtoveren. 
Clown Eppo laat dit natuurlijk niet toe en 
gaat samen met zijn geit en de hulp van 
alle kinderen hem proberen tegen te houden 
door hem te slim af te zijn. 

Wil je weten of dit lukt? Kom dan naar de 
kindershow!

Contactpersoon: Camiël Brekelmans

 Kindershow maandag 13-08-18

4 t/m 8 jaar 14.45 - 16.15 uur BS de Bolster
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Jac van de Meijdenstraat 32 - 5151 HG  Drunen
Tel. (0416) 37 30 23

kwaliteit is belangrijk,
want wij zien u graag terug!

Snackbar
Rini & Emmy van Venrooy
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Sportieve ochtend
Tijdens deze Sportochtend gaan we gezellig samen kennismaken met Atletiek. 
Onder leiding van (jeugd)leden en vrijwilligers van Atletiekvereniging 
DAK uit Drunen gaan we Athletics Champs-onderdelen spelen.

Athletics Champs zijn leuke, leerzame, uitdagende 
en aantrekkelijke activiteiten om met de atletieksport 
kennis te maken. Je kunt op deze manier zelf ervaren 
hoe de trainingen er aan toe gaan bij onze vereniging 
en hoe gezellig samen sporten is.

Uiteraard wel sportkleding en gymschoenen aantrekken. 
Mochten er nog ouders of familie- leden willen helpen 
op deze ochtend dan kunnen zij zich ook aanmel-
den via het  vrijwilligers aanmeldformulier.

Contactpersoon: Marjolein van der Sanden

 Sportochtend dinsdag 14-08-18

6 t/m 12 jaar 08.30 - 11.30 uur Sportpark de Schroef
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Weten jullie alle raadsels op te lossen...?
En te ontsnappen...?
Spel en thema
•	 De	escape	room	is	een	spel	dat	draait	om		
	 te	ontsnappen	uit	een	ruimte,	door	middel	
	 van	het	oplossen	van	raadsels	en	vragen.
•	 Het	spel	wordt	in	een	groep	gespeeld.	De	
	 spelers	worden	opgesloten	in	een	ruimte
		 met	als	doel	om	binnen	60	minuten	te
		 ontsnappen	door	slim	samen	te	werken.
•	 De	kamer	en	raadsels	zijn	gebaseerd	op	een	bepaald	thema.

Ons Thema:
Het	verhaal	gaat	als	volgt:	Jouw	groep	is	gezellig	op	kamp	bij	Jong	Nederland	
Drunen.	Jullie	hebben	een	speurtocht	gelopen,	graffiti	gespoten	en	leuke	
waterspelletjes	gedaan.	Na	het	eten	nog	een	spannend	potje	slagbal	en
als	afsluiter	speelden	jullie	bij	het	kampvuur	‘Weerwolven	van	Wakkerdam’.	

Natuurlijk	is	het	dan	nog	lang	geen	bedtijd	maar	daar	denkt	de	leiding	
anders	over.	Als	zij	denken	dat	jullie	allemaal	slapen	gaan	ze	het	programma	
voor	de	volgende	dag	voorbereiden.	Maar	onderweg	naar	de	wc	vangt	
iemand	van	jullie	het	gesprek	tussen	de	leiding	op:	“Ze	slapen	nu,	dus	we	
kunnen	nog	wel	een	uurtje	naar	de	bossen	om	de	spooktocht	van	morgen	
uit	te	zetten”.	

Dat	is	voor	jullie	het	sein	om	z’n	allen	nog	even	lekker	te	chillen	en	spel-
letjes	te	doen	op	de	speelzolder.	Maar	dan,	als	jullie	allemaal	op	de	speel-
zolder	zijn,	valt	de	deur	door	een	windvlaag	in	het	slot.	Tot	jullie	grote	
schrik	gaat	de	deur	niet	meer	open.	Wat	nu?	Als	de	 leiding	terugkomt	
moeten	jullie	weer	gewoon	op	jullie	luchtbedjes	in	dromenland	zijn!	Lukt	
het	jullie	om	de	deur	open	te	krijgen	voor	de	leiding	terugkomt?		

Groep 1:   09.00 - 10.00 uur
Groep 2:   11.00 - 12.00 uur
Groep 3:   13.30 - 14.30 uur
Groep 4:   15.30 - 16.30 uur

Contactpersoon: Peter Vennings

 Escape Room dinsdag 14-08-18

8 t/m 12 jaar  Jong Nederland
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Het adres voor vers gesneden groente,
rauwkost en salades.

Torenstraat 6a Drunen
Telefoon (0416) 37 49 30
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 Disco dinsdag 14-08-18

4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar Jong Nederland

Een magisch knalfeest!
Ben jij een liefhebber van feestjes of vind je het geweldig om los te gaan op 
muziek? Kom dan naar de jeugddisco! Dit jaar is het thema de Efteling! Het 
DJ team gaat weer zijn best doen om er een leuke avond van te maken, maar 
daar hebben we jou natuurlijk ook bij nodig. Trek vooral een fantasierijk 
kostuum aan als dat kan: bijvoorbeeld roodkapje, boze wolf of heks!

De avond bestaat uit thema-muziek, hits van 
de afgelopen jaren en leuke disco-spellen. 
Verder is er geen geld nodig voor consumpties 
en blijven de kinderen binnen totdat ze op-
gehaald worden.

Disco 4 -   7 jaar: 18.15 - 19.30 uur
Disco 8 - 12 jaar: 20.15 - 22.00 uur

Contactpersonen: Remco de Wilde en Gerard den Teuling

Roepen jouw ouders ook vaak dat je je kamer op moet ruimen?
Geen paniek, je bent geen rommelkont, je bent juist enorm creatief! Bij de
Speelwinkel gaan we daar wat mee doen. We hebben ruim 10 originele
knutseltafels klaar staan, waaraan jij je helemaal mag uitleven. We gebruiken 
allerlei verschillende materialen. Met sommige zul je 
misschien nog nooit iets geknutseld hebben, maar dan 
helpen we je graag.

Helpende handen zoeken we altijd! Het is helaas niet 
toegestaan om uw kind aan de hand te begeleiden. 
Mocht u toch graag willen blijven meld u aan als vrij-
williger en neem plaats bij één van de tafels. 

Vergeet niet een grote tas (met je naam erop) mee 
te nemen voor al je knutselwerken.

Contactpersonen: Jolinde van Delft, Sandra van den hoven en Judith Moonen.

 Speelwinkel dinsdag 14-08-18

4 t/m 12 jaar 13.00 - 15.00 uur d’ Oultremont College
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Ben je op zoek naar kleinschalige en betrokken kinderopvang?
Kom dan eens kijken bij Meneer Stippel.

Kinderen van 0-4 jaar ontwikkelen, spelen en leren hier met elkaar. Het vaste 
team van pedagogisch medewerkers verzorgt opvang in een veilige omgeving 
met passende uitdagingen voor iedere leeftijd. 

Naschoolse en flexibele opvang is ook mogelijk.

Meneer Stippel is een VVE locatie (vroege en voorschoolse eductaie)

Grotestraat 244, 5151 BS  Drunen
E info@meneerstippel.nl

T 0416 - 374 891

Dit jaar bestaan wij 20 jaar !!!



 Demonteren woendag 15-08-18  

Uit-me-kaar halen...
Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe iets precies in elkaar zit ? Een radio, 
printer, computer, wasmachine!  Je ouders zien je al aankomen als je met 
een schroevendraaier , sleutel of tang  op onderzoek wilt gaan. Maar bij JVV 
mag je deze zomer, samen met anderen, dit soort apparaten uit elkaar 
te halen. Let op er zijn maar 15 plaatsen 
beschikbaar per groep en vol=vol !!!

Welke (groot)ouder met technische kennis 
heeft zin om ons mee te helpen deze dag? 

Demonteren 1:     09.00 - 10.15 uur
Demonteren 2:     10.30 - 11.45 uur

Contactpersoon: Hans Marti

8 t/m 12 jaar  OBS JongLeren

Optiek van den Dries
Grotestraat 129

5151 BK  Drunen

VOOR AL 
UW KINDERBRILLEN

EN ZWEMDOPPEN

www.optiekvandendries.nl
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• Baby-peuter-kleuterzwemmen

• Zwemlessen voor kinderen en volwassenen Met ABC diploma

• Voortgezette zwemdiploma’s

• Vrijzwemmen

• Aquajogging

• Therapeutisch zwemmen

• Obesitaszwemmen

• Zwemmen voor ouderen

• Dames sauna en zwemmen

• Verhuur Zwembad en Sauna met stoombad en whirlpool

• Temperatuur zwembad 32,5 graden Celsius

Stationsstraat 77 b  Waalwijk
0416-339388
www.zwemschoolsaunafit.nl
info@zwemschoolsaunafit.nl
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 Monkey Town woensdag 15-08-18

4 t/m 12 jaar 08.45 - 12.00 uur Monkey Town Waalwijk

Lekker ravotten!
Zin in een ochtendje klimmen, klauteren, door geheime gangetjes en tunnels 
kruipen, op trampoline of luchtkussens springen, duiken in de ballenbak, 
samen van de glijbaan of met superlego bouwen.... 

Kom dan naar de speelochtend  in Monkey Town, de grootste apenkooi in 
Waalwijk en omstreken. Lekker ravotten, jezelf uitleven en vrij spelen in 
deze grote overdekte speeltuin.

Jullie ouders moeten jullie daar wel iets voor 
9 uur afzetten en om 12 uur weer komen 
ophalen. 

Jullie krijgen daar ook een lekker appeltje en 
kunnen gratis onbeperkt ranja drinken.

Let op! Iedereen is verplicht om sokken te 
dragen anders mag je helaas niet meedoen!

Contactpersonen: Robert Aakland en Mariëlle Verhoeven

 Proefjes woensdag 15-08-18

8 t/m 12 jaar 13.00 - 14.30 uur  Jong Nederland

Experimenteren...
Altijd al leuke proefjes willen doen? Of zet je thuis al de keukenkastjes 
op zijn kop om iets leuks te ontdekken?

Deze middag kun je op een veilige manier 
proefjes doen en experimenteren die je 
thuis ook kunt uitvoeren zonder dat gevaar 
oplevert.

Bovendien kun je er ook nog eens iets 
van opsteken, dus geef je snel op.

Contactpersoon: Rob van Delft
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Naar de dierenarts...
Zoals ieder jaar is er ook weer aan de huisdieren gedacht. Er is wederom 
een dierenkeuring. Je mag je huisdier meenemen naar het spreekuur van 
een echte dierenarts, die jouw dier op een deskundige wijze zal onderzoeken.

Zo kom je al snel te weten of jouw huis-
dier nog fit is, of misschien wel jonkies 
krijgt. Of
geeft de dierenarts je wel een goede tip 
waardoor jouw huisdier langer gezond 
blijft. En natuurlijk mag je zelf ook vra-
gen stellen.

Wel graag het soort huisdier aangeven 
bij de inschrijving. Voor ieder deelnemend 

dier is er een traktatie. Tot zien bij de dierenkeuring! 

Contactpersoon: Wendy Brekelmans

 Dierenkeuring woensdag 15-08-18

4 t/m 12 jaar 15.30 - 17.00 uur Dierenkliniek Drunen

Nu maar hopen dat het waait
Bij het vliegeren wordt iedereen verwacht met een vlieger. Dit mag een
gekocht exemplaar zijn, maar het leukste is natuurlijk een zelfgemaakte 
vlieger! Een deskundige jury zal de vliegers en het vliegeren beoordelen.

Er zijn 3 prijzen per leeftijdscategorie te win-
nen. Doe mee en wie weet win jij wel een 
leuke prijs.

Tot ziens bij het vliegeren!

Contactpersoon: Rob van Delft

 Vliegeren woensdag 15-08-18

4 t/m 12 jaar 18.30 - 20.00 uur RKDVC
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Zie mij maar te vinden...
Geef je op voor de vossenjacht, ben je tussen de 4 en 9 jaar kom dat maar 
eens kijken of je mij kunt vinden.  De vossen zijn verspreid in en rondom 
het park. Ieder jaar hebben we een ander thema. Meld jezelf aan en laat 
je verrassen welk thema het dit jaar word.

Wil je vader, moeder of kennis graag mee-
helpen geef ze dan op als vrijwilliger. De 
vrijwilligers dienen na aanmelding zelf 
naar de activiteit te komen en worden 
vooraf niet gebeld.

Contactpersoon: Robert Aakland

 De Vossenjacht donderdag 16-08-18

4 t/m 9 jaar 08.30 - 10.15 uur RKBS Olof Palme 

Lekker stoeien op de judomat!
Heb jij het altijd al leuk gevonden om lekker te stoeien op de speelplaats? 
Of wil je juist jezelf iets sterker maken? In dat geval zou je echt eens een 
keer een judo-les moeten volgen!

Dan leer je jezelf te verdedigen door de 
ander op de grond te krijgen en in bedwang 
te houden. Judo is een verdedigingssport. 
Mocht je judo een beetje eng vinden, wees 
gerust: Judoka’s houden er altijd rekening 
mee om de ander niet expres pijn te doen.

Trek vooral een makkelijk t-shirt en een 
joggingbroek aan, zodat niemand krassen 

oploopt door dingen als knoopjes en gespen. Voor een judo jas en band 
wordt gezorgd.

Contactpersoon: Johan Koot

 Judo donderdag 16-08-18

5 t/m 12 jaar 10.30 - 12.00 uur Sporthal Inmotion
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Natuursteenbedrijf Midden-Brabant b.v.  Veen

Kortakker 6-8              4664 AE Veen (Wijk en Aalburg)                   0416-691616
info@natuursteenmiddenbrabant.nl                                               www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Wij nodigen u van harte uit vrijblijvend een kijkje te nemen in onze 
zeer ruime toonzaal of bel voor een afspraak bij thuis.

Op onze zeer scherpe 
prijzen krijgt u

15%
korting*

*Wij leveren zonder tussenkomst
van begrafenisondernemers

of vertegenwoordigers!

Richard 2002 tot ....

Natuursteenbedrijf
Midden-Brabant
al drie generaties lang
de échte Skedar’s

Herman 1968 tot 2002Herman 1937 tot 1968

zijn onze dagelijkse uitdagingen

Twan van de Wiel

Administratieve begeleiding

Prof. Eykmanweg 5a

5144 ND  Waalwijk

T 0416 - 337793

www.twanvandewiel.nl

Onze Diensten:

   •Administratieve Begeleiding

   •Fiscale begeleiding

   •Loonadministratie

   •TvdW Online

   •TvdW Administrateur

   •TvdW Resultaatgericht

   •Starters
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 Midgetgolf donderdag 16-08-18

7 t/m 12 jaar 12.45 - 14.45 uur Honderd-BunderBos

A hole in one?
Kun je goed mikken en kun je een handig met een golfstick om gaan?  
Dan is midgetgolf wel iets voor jou. Je wordt ingedeeld in groepjes van 

3 tot 5 kinderen. Voor de winnaar van elke 
leeftijdsgroep is een prijs die tijdens de prijs-
uitreiking in de Stulp worden uitgedeeld.

Dank zei de hulp van veel ouders verliep vorig 
jaar de organisatie uitstekend. Dus vragen 
wij ook dit jaar weer de hulp van een 10-tal 
ouders.

NB:  Voor dit onderdeel is geen alternatief 
programma. Bij slecht weer komt het midget-
golfen dan ook te vervallen.

Contactpersoon: Hans Marti
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Bezoek onze 
webwinkel:
hip4kids.net



Ben jij de slimste thuis?
In teams van 5 spelers gaan jullie de strijd met elkaar aan. Jullie kennis 
wordt getest in verschillende rondes, van muziek tot sport, wat is jouw 
specialiteit?

Onder het genot van iets lekkers te eten en te drinken, doen jullie je best 
om zo veel mogelijk vragen goed te be-
antwoorden en daarmee zoveel mogelijk 
punten te scoren voor je team. 

Winnen jullie de hoofdprijs?

Wil je graag samen met een vriendje/
vriendinnetje in 1 team, zorg dan dat 
jullie op tijd èn samen binnenkomen.

Contactpersonen: Jolinde van Delft en Dirk den Braanker

 Pub Quiz donderdag 16-08-18

8 t/m 12 jaar 18.30 - 21.30 uur RKBS Olof Palme

 Film donderdag 16-08-18

4 t/m 8 jaar en 8 t/m 12 jaar  RKBS Olof Palme

Genieten in het donker?
Ook voor dit jaar hebben we weer een gezellige filmmiddag gepland. Wordt 
het een leuke lachfilm? Een avonturenfilm? 
Of een romantische film? Natuurlijk gaan we 
dat nog niet verklappen, maar we kunnen 
al wel zeggen dat het een hele leuke film 
gaat worden voor zowel de jongens als 
de meisjes. Voor drinken en wat lekkers 
wordt gezorgd.

Film 4 -   8 jaar: 13.00 - 15.00 uur
Film 8 - 12 jaar: 15.30 - 17.30 uur

Contactpersoon: Camiël Brekelmans
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Mommersteeg 19, 5254 VK  Haarsteeg, Tel. (073) 51 19 597
www.warmebakkerpietervermeulen.nl  •  info@warmebakkerpietervermeulen.nl

Iedere maand weer nieuwe aanbiedingen.
Voor al uw brood, speciaal brood en broodbuffetten

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Mandy de Laat - Klerks

06-11644089
mandydelaat@outlook.com
www.facebook.com/mendiez

De kapster & visagiste bij u aan huis!

 
  
  

  

   

52



 Kindermarkt vrijdag 17-08-18

8  t/m 12 jaar 08.30 - 11.30 uur Centrum van Drunen

Extra zakgeld verdienen met je oude spulletjes?
Heb jij nog wat spullen waar je niets meer mee doet en vind je het zonde 
om ze weg te gooien? Dan is de kindermarkt iets voor jou! Je krijgt 
een eigen plaatsje op de grond, waar je 
je spulletjes kunt verkopen. Je kunt alles 
op een kleedje of op een tafel uitstallen.

Het kan best zijn dat je dit alleen kunt 
doen. Vraag anders je vader, moeder of 
iemand anders of die wil helpen. Zo brengen 
je oude spulletjes nog wat geld op.

Contactpersoon: Hans Marti

Handbal is hot!!!
Wil je kennismaken met één van de leukste teamsporten? Nu heb je de 
kans om kennis te maken met veldhandbal en 
beachhandbal. Jullie krijgen van de spelers van 
Avanti uitleg over het spel en daarna spelen we 
onderling korte wedstrijdjes, zowel op het 
veld als in het zand.

Handbal vereist niet alleen snelheid en een 
goede balvaardigheid maar ook goed inzicht 
en samenspel. 
Laat je aangenaam verrassen en schrijf je snel 
in!

Contactpersoon: Maikel Pijnenburg

 Handbal vrijdag 17-08-18

4 t/m 12 jaar 09.00 - 11.00 uur Veld Avanti Torenstraat 
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 Terugblik JVV 2017
VOETBALKINDERSHOW

TIMMERMORGEN

54

ZESKAMP

 

kom ook eens kijken bij onze activiteiten 
voor meer informatie: jongnederlanddrunen.nl 
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 Badminton vrijdag 17-08-18

7  t/m 12 jaar 14.00 - 16.00 uur Sporthal De Venne

Een potje badminton
Je hebt het vast wel eens gespeeld met vriendjes of vriendinnetjes op straat of 
op de camping. Lekker tegen een shuttle aanmeppen en kijken hoelang je 
die in de lucht kunt houden. Dat is het leuke van badminton. 

Maar heb je ook weleens een echte wedstrijd 
gespeeld? In de sporthal met een echt net en 
op een echt speelveld. Dan zul je zien dat 
badminton veel kracht, energie en inzicht 
vergt en nog veel leuker is dan je dacht. 

Wil je dat ook eens proberen en uitleg krijgen 
van ervaren spelers, meld je dan aan. Mocht 
je geen badmintonracket hebben, dan kunnen 
wij daarvoor zorgen. Tot ziens op 17 augustus.

Contactpersoon: Toine Brok

Met je pop of beer naar de dokter.
Is jouw pop, beer of knuffel ziek, of heeft het ergens pijn? Kom dan 
met je vriendje naar het poppen- en berenbureau! Daar zitten hele lieve 
dokters en zusters die weten hoe ze jouw kameraadje weer helemaal 
kunnen opknappen!

Pak hem of haar goed in en kom  naar het 
poppen- en berenbureau!

Het kan ongeveer 45 minuten duren vanaf 
het moment dat je binnen bent. Tot ziens 
bij het poppen- en berenbureau!

Contactpersoon: Mariëlle Verhoeven

 Poppen & Berenbureau vrijdag 17-08-18

4 t/m 12 jaar 14.30 - 16.00 uur De Zandley
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TWEEWIELERS

HAARSTEEG
BART V. OOIJEN

TEL. 073-5116201
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(Let op! We vertrekken dit jaar met zijn allen vanaf het Raadhuisplein)

Ik hou van Holland, lekker logeren aan het meer. Een stukje Holland, ie-
der jaar weer keer op keer. Daar waar die tenten staan, s’ avonds eten bij 
de frietkraam. Ik hou van Holland, met je bossen en je hei. Jouw blonde 
duinen in een bonte rij. Op heel dees grote aard, al ben ik van huis en 
haard, is Bos&Duin mij ’t meeste waard.

Voor alle bovenbouw kinderen is er ook dit jaar weer een spannende 
overnachting gepland aan de roeivijver. Leuke spellen, teambuilding 
en de krachten der natuur overwinnen! Samen met jouw team ga jij de 
strijd aan om van alle andere te winnen. Plezier, kracht, geduld en sa-
menwerking zijn de sleutelwoorden tot het succes. Het thema van dit 
jaar is natuurlijk ‘ik hou van Holland! Dus kom maar op met al die oran-
je leeuw(innen). Wil jij samen met jou vrienden laten zien dat jullie de 
sterkste, slimste, snelste en beste zijn? Schrijf je dan snel in! VOL=VOL 
Voor de ouders: deze activiteit duurt 23 uur. Dat houd in dat de kinde-
ren blijven overnachten van vrijdag avond op zaterdag ochtend op het 
terrein van JVV (zonder ouders). Er hoeft geen eten en/of drinken te 
worden meegegeven, dit wordt volledig verzorgd door JVV Drunen. Wat 
u wel moet meegeven is voldoende schone. Lange broeken en een trui 
zijn een pre voor ’s avonds. Ook zonnebrand, petjes en zonnebril zijn 
van belang met warm weer. Verdere praktische informatie volgt na de 
inschrijving.

Contactpersonen: Cees de Wilde, Marloes van der Lee

 Bos & Duin vrijdag 18-08-18

8  t/m 12 jaar vrij. 13.00 - za. 12.00 uur de Roeivijver
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Café ‘t Oude Raadhuis

Raadhuisplein 11

5151 JH Drunen

Café ‘t Oude Raadhuis

Raadhuisplein 11

5151 JH Drunen



 Speellekkerland zaterdag 18-08-18

4  t/m 9 jaar 10.00 - 12.00 Jong Nederland

Veel spelletjes en veel lekkers...
Een ochtend vol leuke, uitdagende spelletjes die gegarandeerd ook nog wat 
lekkers opleveren! Sommige spelletjes speel je alleen, andere speel met 
meerdere kinderen samen. Je mag alleen komen of samen met je vriendjes, 
vriendinnetjes, broer of zus? Bij ieder spel kan je naast iets lekkers ook nog 
punten verdienen. Per leeftijdscategorie is 
er een leuke prijs te winnen.

Véél spelletjes betekent ook dat we hulp nodig 
hebben. Daarom zijn we erg blij als je ouders, 
opa/oma of vrienden ons komen helpen 
deze ochtend. Tot ziens bij Speellekkerland!

Contactpersonen: Robert Aakland en Elise Jensen
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 Lasergame/Schatzoeken zaterdag 18-08-18

8 t/m 12 jaar  Honderd-bunderbos

Ben jij een echt buitenkind...?
Vind jij het leuk om schatten te zoeken met een metaaldetector, te lasergamen
en marshmallows te roosteren! Nou dat kan. 

We gaan bij het Honderdbunderbos in twee groepen van maximaal 20 
kinderen aan de slag met metaaldetectors 
en laserguns. Dit doen we gesplitst en 
daarna wisselen we om. 

Op het einde roosteren we samen lekkere 
marshmallows. Ben je niet bang om vies te 
worden en lijkt jou dit ook erg leuk om te 
doen. Geef je dan snel op! 

Lasergame/Schatzoeken 1:   13.00 - 14.30 uur
Lasergame/Schatzoeken 2:   14.45 - 16.15 uur

Contactpersonen: Nicole Pijenburg
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 Prijsuitreiking  zaterdag 18-08-18

4  t/m 12 jaar 18.30 - 20.00 uur Wijnand van Delft

Je hoeft jezelf voor deze activiteit niet in te schrijven! Iedereen is 
van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer (vakantie)vreugd. 

Net als in het afgelopen jaar vindt er een loterij plaats. De lotjes worden 
aan het einde van iedere activiteit uitgereikt. Aan hoe meer activiteiten je 
deelneemt, des te meer lotjes je ontvangt en hoe meer kans je maakt op 
een prijs. 

Vorig jaar was dit een groot succes. Wij waren blij met enorme opkomst 
van de kinderen die hadden deelgenomen aan de JVV week. Dit jaar zal de 
loterij plaatsvinden bij Wijnand van Delft op zaterdag 18 augustus 2018. Kom 
dus samen met je ouders, grootouders, broertjes, zusjes en vrienden want 
misschien ben jij wel de winnaar.Ook de prijsuitreiking van verschillende 
activiteiten zal hier plaats hebben. De prijsuitreiking is van 18.30 - 20.00 
uur.

Tot ziens en heel veel succes!

 Locaties activiteiten  
 Badminton Sporthal “de Venne” Vennestraat 86
 Bingo-middag BS “de Bolster” Beukstraat 13
 Bingo-avond Jong Nederland Torenstraat 85
 Bos en Duin de Roeivijver de Roeivijver Kievitswaard
 Bowling Bowling Waalwijk Eerste Zeine 92, Waalwijk
 Demonteren OBS JongLeren Irissenstraat 2
 Dierenkeuring Dierenkliniek Drunen Hogeweg 22
 Disco jong / oud Jong Nederland Torenstraat 85
 Escape Room Jong Nederland Torenstraat 85
 Film RKBS Olof Palme Aziëlaan 49
 Handbal Avanti Torenstraat 146
  Judo Sporthal “Inmotion” (Trap omhoog) Cees van Delftstraat 10 
 Kindermarkt Centrum Drunen Ter hoogte van Polonia
 Kindershow BS “de Bolster” Beukstraat 13
 Lasergamen/Schatzoeken Honderd-Bunderbos  Duinweg 45 
 Midgetgolf Honderd-Bunderbos  Duinweg 45
 Monkey Town Monkey Town Bachlaan 10, Waalwijk
 Poppen- & Berenbureau De Zandley Burg. van de Heijdenstraat 1
 Prijsuitreiking Wijnand van Delft Anton Pieckplein 73
 Proefjes Jong Nederland Torenstraat 85
 Pub Quiz RKBS Olof Palme  Aziëlaan 59 
 Speellekkerland Jong Nederland Torenstraat 85
 Speelwinkel Gymzaal d’Oultremont College Dillenburgstraat 46
 Sportochtend Sportpark “de Schroef” Prins Hendrikstraat 78
 Straattekenen BS “de Duinsprong” Schimmelpenninckstraat 22
 Timmermorgen BS “de Duinsprong” Schimmelpenninckstraat 22
 Toneelworkshop De Wegwijzer Anton Pieckplein 71
 Vliegeren RKDVC Sportlaan 10
 Vossenjacht RKBS Olof Palme Aziëlaan 4
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WIJ ZIJN WEER
GEOPEND

WWW.HONDERDBUNDERBOS.NL
INFORMATIE, OPENINGSTIJDEN,

KINDERFEESTJES EN ARRANGEMENTEN

DUINWEG 45 DRUNEN

63




	JVV 2018 pag. 01
	JVV 2018 pag. 02
	JVV 2018 pag. 03
	JVV 2018 pag. 04
	JVV 2018 pag. 05
	JVV 2018 pag. 06
	JVV 2018 pag. 07
	JVV 2018 pag. 08
	JVV 2018 pag. 09
	JVV 2018 pag. 10
	JVV 2018 pag. 11
	JVV 2018 pag. 12
	JVV 2018 pag. 13
	JVV 2018 pag. 14
	JVV 2018 pag. 15
	JVV 2018 pag. 16
	JVV 2018 pag. 17
	JVV 2018 pag. 18
	JVV 2018 pag. 19
	JVV 2018 pag. 20
	JVV 2018 pag. 21
	JVV 2018 pag. 22
	JVV 2018 pag. 23
	JVV 2018 pag. 24
	JVV 2018 pag. 25
	JVV 2018 pag. 26
	JVV 2018 pag. 27
	JVV 2018 pag. 28
	JVV 2018 pag. 29
	JVV 2018 pag. 30
	JVV 2018 pag. 31
	JVV 2018 pag. 32
	JVV 2018 pag. 33
	JVV 2018 pag. 34
	JVV 2018 pag. 35
	JVV 2018 pag. 36
	JVV 2018 pag. 37
	JVV 2018 pag. 38
	JVV 2018 pag. 39
	JVV 2018 pag. 40
	JVV 2018 pag. 41
	JVV 2018 pag. 42
	JVV 2018 pag. 43
	JVV 2018 pag. 44
	JVV 2018 pag. 45
	JVV 2018 pag. 46
	JVV 2018 pag. 47
	JVV 2018 pag. 48
	JVV 2018 pag. 49
	JVV 2018 pag. 50
	JVV 2018 pag. 51
	JVV 2018 pag. 52
	JVV 2018 pag. 53
	JVV 2018 pag. 54
	JVV 2018 pag. 55
	JVV 2018 pag. 56
	JVV 2018 pag. 57
	JVV 2018 pag. 58
	JVV 2018 pag. 59
	JVV 2018 pag. 60
	JVV 2018 pag. 61
	JVV 2018 pag. 62
	JVV 2018 pag. 63
	JVV 2018 pag. 64

