
Programmaboekje 2022

https://www.facebook.com/stichtingkindervakantiewerktegelen/
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/


Wat lees je in ons boekje?

• Wie is Stichting Kindervakantiewerk Tegelen

• Voor wie en wat is Stichting Kindervakantiewerk Tegelen

• Voorjaarsactiviteit

• Losse week

• Kamp

• Najaarsactiviteit

• Kerstactiviteit

• Belangrijke informatie

• Downloads



Wie is Stichting Kindervakantiewerk Tegelen



Voorjaarsactiviteit

Locatie nader te bepalen

Inschrijven: 13:00 t/m 13:30
Afloop: 16:30

Kosten €3,-
4 t/m 14 jaar

MEER INFORMATIE
(klik hier)

23-04-2022

http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten/voorjaarsactiviteit-2022
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(klik hier)

INSCHRIJVEN
Ma: 10:00-11:00 uur

Di-Vr: 10:30 – 11:00 uur

Kosten
Week € 15,-
Dag € 3,50

1 t/m 5 augustus
2022

Grasveld
Naast de 
Gulickhal

Neem zelf
Je boterhammen
Mee voor tussen

De middag

http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten/losse-week-2021
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten/losse-week-2022
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten/losse-week-2022


AUGUSTUS
2 t / m 2 61

https://kuijpershoefke.nl/


Belangrijke informatie:

- Kosten, € 70,-
- Aanbetaling bij inschrijven € 10,-*

- Vertrek 21 augustus vanaf Station Tegelen 
met de bus, verzamelen 10:15 uur

- Ophalen 26 augustus in Loon op Zand 
door de ouders / verzorgers om 13:00 uur

*De aanbetaling wordt niet terugbetaald bij annulering



Wat neem ik mee op kamp?

❑ Tandenborstel
❑ Tandpasta

❑ Handdoeken (5 stuks)
❑ washandje

❑ Zeep / shampoo
❑ Kam / borstel
❑ Regenkleding
❑ 7 paar sokken
❑ 7 stel ondergoed
❑ Sportkleding
❑ Zwemspullen
❑ Bovenkleding
❑ Broeken
❑ Warme trui
❑ Nachtkleding
❑ 2 paar schoenen
❑ Dekbed of slaapzak

❑ Hoeslaken
❑ Kussen
❑ Zaklamp

Geef uw kind geen zakmes, kauwgom of ander 
snoep mee. Wij zorgen zelf voor snoep deze week.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor 
verlies en / of stuk raken van spullen tijdens kamp.

Verpak de kleding van uw kind per dag in een plastic 
zak en stop deze daarna in het koffer.

Geef uw kind niet teveel zakgeld mee. 

LET OP, u dient uw kind(eren) dit jaar op te halen op 
de kamplocatie in Loon op Zand. 



Datums voor in de agenda:

Najaarsactiviteit
Datum n.t.b.

Kerstactiviteit
Datum n.t.b.

MEER INFORMATIE
(klik hier)

Kijk ook regelmatig op:

www.kindervakantiewerktegelen.nl

www.facebook.com/kindervakantiewerktegelen

MEER INFORMATIE
(klik hier)

http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten/kerstactiviteit-2021
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten/kerstactiviteit-2022
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl
http://www.facebook.com/kindervakantiewerktegelen
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten/najaarsactiviteit-2021
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten/najaarsactiviteit-2022


Downloads
klik op onderstaande links om naar de downloadpagina te gaan

Activiteitenkalender 
Inschrijfformulier 

hele week
losse week

Inschrijfformulier 
dag inschrijving

Losse week

Inschrijfformulier
Kamp

Digitaal
Inschrijfformulier

Kamp

Digitaal
Inschrijfformulier 

Losse Week

http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/activiteiten
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/site/assets/files/1155/2019-07-04_inschrijfformulier_weekinschrijving_losse_week.pdf
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/site/assets/files/1155/2019-07-04_daginschrijving_activiteiten.pdf
http://www.kindervakantiewerktegelen.nl/site/assets/files/1154/2019-02-20_inschrijfformulier_kamp.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Ux9VpzKviEbazfd-OgCqV5Itfi6f0RKR3e77AF5h0_k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ar0GeieYJoTWrd56eZP9Krm3j32EaDE-skQ4gEAEa5E/edit

