
Gedragsregels op en rondom het activiteitenterrein:
- Het deelnemen aan activiteiten, het bezoeken hiervan, alsmede het betreden van het veld en het 

omliggende activiteitenterrein is voor eigen risico.
- Personen die agressief zijn of ander hinderlijk gedrag vertonen, worden door de dienstdoende 

leidinggevende van het veld verwijderd.
- Wij verzoeken u om bij het verlaten van het veld rekening te houden met onze omwonenden.
- Tijdens de jeugdactiviteiten worden geen alcoholische dranken verstrekt.
- Roken op het veld tijdens jeugdactiviteiten is niet toegestaan. Roken mag enkel in de daarvoor 

aangegeven rooklocatie.
- Verder zijn de volgende regels van toepassing op- en rondom het activiteitenterrein:
- Volg de aanwijzingen van de leiding of vrijwilligers op.
- Geen wapen, drugs, ongewenste intimiteiten, racisme agressie of hinderlijk gedrag

Aanvullende gedragsregels tijdens de feestavond en beachvolleybaltoernooi:
- Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties of drank te gebruiken op het veld of elders op 

het activiteitenterrein tijdens de feestavond en het beachvolleybaltoernooi.
- Het is niet toegestaan om aan de bar gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan op het 

veld of op het activiteitenterrein.
- Er wordt geen alcohol houdende drank verstrekt aan:
 - Personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van minderjarigen.
 - Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 - Personen onder de 18 jaar
 - Personen die de intentie hebben om jongeren onder de 18 jaar alcoholhoudende drank te 
  verstrekken.
- Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondje van de 

zaak worden niet aangeboden.
- U dient zich altijd te kunnen legitimeren om uw leeftijd te kunnen vaststellen. 

De organisatie dankt U voor Uw medewerking
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Zei iemand zomervakantie???  Ik weet de perfecte plek om dit te gaan 

vieren… Bij de Kindervakantie Speelweek in Helwijk, want daar gaan 

ze op Safari. Van 6 tot 10 augustus 2018 toveren ze Helwijk om in een 

safaripark tussen de wilde dieren, op het land en in de zee. Het 

safaripark is nu alleen nog een beetje leeg… Kom jij ons helpen met het 

bouwen van een Safaritent, Jeep, Dierenopvang, Safariboot of een 

Uitkijktoren? Het safaripark zal gebouwd worden op het veld aan de 

Koningin Emmastraat. Vergeet niet je papa, mama, opa, oma, vriendje 

of vriendinnetje mee te vragen om te helpen!

Durf jij mee op Safari te gaan in een leuke week vol activiteiten, zoals 

knutselen, op zoek naar de BIG 5, beachvolleybal en nog veel meer? Geef 

je dan NU op!

Mijn spullen staan klaar om te gaan, ik zie je snel in het safaripark!!!

Sport- en speldag
Ter afsluiting van het zomerseizoen wordt op zaterdag 18 augustus de sport- 
en speldag gehouden. Dit jaar kunnen de kinderen tussen de middag 
pannenkoeken blijven eten. De dag begint daarom om 11.00 uur en zal 
eindigen rond 15.30 uur. Voor alle deelnemers zal er een waardebon en een 
vaantje zijn en de winnaars mogen een mooie beker in ontvangst nemen 
(voorzover de kinderen lid zijn van de Speeltuinvereniging).
Na afloop van de sport- en speldag kan iedereen blijven eten. Op bestelling zal 
een menu geserveerd worden in de Blokhut. Na het eten starten we met een 
kinderdisco die later zal overgaan in een feestavond met DJ Jeroen van 
Beveren. Gedurende de avond vinden de prijsuitreikingen van de 
luchtbukskampioenschappen, de jeu de bouleskampioenschappen, de 
biljartkampioenschappen, de ballonnenwedstrijd en de grote verloting plaats. 
We sluiten het seizoen dus af met een knalfeest!

Speeltuinvereniging Kindervreugd
De Speeltuinvereniging zorgt voor de inrichting van de speeltuin in Helwijk, het 

onderhoud van de speeltoestellen en de groenvoorziening. Daarnaast 

organiseert de Speeltuinvereniging activiteiten in Gemeenschapshuis De 

Blokhut om mensen bij elkaar te brengen. Ook helpt de Speeltuinvereniging 

andere clubs om activiteiten te ontplooien in Helwijk, zoals:
 Biljartvereniging de Blokhut;

 Kaart- en Bingoavonden;

 Toneelclub Fame;

 Sport- en spelavonden;

 Line Dance avonden;

 Rommelmarkt;

 Pokeravonden;

 Helwijk Actief (diverse activiteiten voor senioren);

 Instuifavonden voor de jeugd;

 Kindervakantiewerk;

 Halloween, Sinterklaas en Carnavalsavond.

Om de speeltuin goed te kunnen onderhouden 

en deze activiteiten te kunnen blijven 

organiseren, heeft de Speeltuinvereniging uw 

steun nodig. U kunt de vereniging steunen door lid te worden. Voor 

slechts 23 euro per jaar bent u al lid met het hele gezin. Inschrijfformulieren 

zijn verkrijgbaar in De Blokhut en op www.svkindervreugd.nl

Vul je naam

 

in en zet een kruisje onder de activiteit waaraan je deel wilt nemen.

 

 

Aanmelden

 

beachvolleybal:

 

Naam deelnemer:

 

Telefoonnummer deelnemer:

 

E-mail

 

deelnemer:

 

   

   

   

Groepsnaam:

  

 
 

Aanmelden

 

barbecue:

 

Naam:

 

Telefoonnummer:

 

E-mail:

 

   

Aantal volwassenen:

   

x € 10,-

 

=

 

Aantal kinderen (t/m 12 jaar):

   

x € 5,-

 

=

 

Totaal te voldoen (vooraf betalen in De Blokhut)

  

 

Dit formulier kun je afgeven in

 

De Blokhut, 

 

Prins Bernhardplein 2

 

te Helwijk

 

of

 

mail dit formulier na 

invulling door naar

 

inge@svkindervreugd.nl

 

 

De organisatie heeft graag een indruk van de aantallen deelnemers en vrijwilligers, vandaar het 

verzoek om de gegevens compleet aan te leveren voor 30 juli 2018. Door jezelf niet tijdig aan te 

melden,

 

loop je het risico dat je niet kunt deelnemen aan (één of meerdere) activiteiten.

 

 

Beeldmateriaal

 

Via onze website en social

 

media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten tijdens de Kindervakantie 
Speelweek. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Door het invullen van dit formulier geeft u de organisatie 

toestemming om foto’s en video’s te publiceren.

 

Je gegevens worden door onze organisatie met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van deze 
inschrijving registreren we in een document dat wordt opgeslagen in ons documentbeheersysteem.

 

Hierop is de privacywetgeving 
(AVG/GDPR) van toepassing. Op www.svkindervreugd.nl

 

vind je het Privacy Statement van Speltuinvereniging Kindervreugd en 
overige afdelingen..

 

             

 

 
 

 
 
 



Met dank aan onderstaande sponsors kunnen wij
een fantastische kindervakantie speelweek organiseren

Aan de Stegge Roosendaal
Anno 1610

ATM Moerdijk
Autobedrijf Saarloos

Autobedrijf van Dueren den Hollander
Bakkerij Bussing

Bevelander wooninrichting
Bezooijen & Schreuders grondwerken BV

Bloemsierkunst S. Nieuwkoop
Brasserie Overstag

Breure Grondwerken, Rijplaten en Zandhandel
Camping Bovensluis

De Chinese lange muur
De Polder eethuis - grill - cafetaria

Den Hollander Herenmode
DK Polyester

Doe het zelf "van de Burgh"
DOK Kappers & haarwerken
Ecotax beveiligingstechniek

Eetcafe de Rosmolen
fa. Trouw 

Family
Farm Frites

Frascati restaurant 
Garage de Westhoek

Greet Knook pedicure
Het Rozemarijntje
Hollands Gloren

Huijbregts installatie techniek
Intratuin Numansdorp
Jumbo de Bont-Slings

K Design & Printing
Kluswijs Klundert

Markvliet Netwerk Notarissen
Mauritz Salon

Nieuwenhuizen ICT
Notenboom Techniek

Ottentic logistics
renewi

Rijk Zwaan Distribution BV
Schildersbedrijf Reek

Schoonheidssalon Elly
Sitting Image
Slagerij Otto

Stratenmakersbedrijf Willemstad
Tagrijn

Transplanner
Van der Giesen glazenwasserij

Van Driel landschapsbeheer
Van Zuilichem gespecialiseerde Theropeuten

Vestingshop Repro
Vista Restaurant & Food Bar
WEA Acountans & Adviseurs

WG makelaars
Yachting Willemstad

Zuivelhandel Goossens

* Leden van Speeltuinvereniging Kindervreugd kunnen (m.u.v. de bingo) gratis deelnemen aan de 
Speelweek. 
* Niet-Leden kunnen tegen betaling van een dagkaart ( €5,-) of een weekkaart (€25,--) deelnemen.
Een lidmaatschap van Speeltuinvereniging Kindervreugd kost slechts € 23,- per jaar. 
Op www.svkindervreugd.nl kun je meer informatie vinden en ons lidmaatschapsformulier downloaden.
** Zie stukje elders in deze folder.
Alle activiteiten vinden plaats op het grasveld aan de Koningin Emmastraat, behalve als er een andere 
locatie wordt vermeld. Tijdens de activiteiten is de organisatie altijd telefonisch te bereiken via: 06-
43418894 en 06-21587742.
Deelname is op eigen risico.
De organisatie behoudt zich het recht om het programma aan te passen wanneer zij dit nodig acht i.v.m. 
weersomstandigheden of andere redenen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                  

 

PROGRAMMA SPEELWEEK PROGRAMMA SPEELWEEK 

 

   

  

 

  
 

 
 

 
 

Maandag 6 augustus
10.00 – 14.30 Hutten bouwen incl. lunch *

Dinsdag 7 augustus
10.00 – 14.30 Afbouwen hutten, extra versieringen knutselen voor aankleding
             van het veld en eigen potje koken* (om half elf wordt 
                    geïnventariseerd wie er er blijven eten), springen op een   
             springkussen, mogelijk gemaakt door Garage De Westhoek
19.30               Bingoavond met geldprijzen in de Blokhut.

Woensdag 8 augustus
10.00 – 12.00 Hutten aankleden *
13.15 – 14.15 komt Kleine Tour Steenbergen door Helwijk (ter informatie)
18.30 – 21.00 Sport en Spelavond bij De Blokhut.

Donderdag 9 augustus
10.00 – 14.00 Speurtocht “Op zoek naar de big five”
18.00 – 18.30 Slaapspullen brengen bij de hutten *
18.45 – 22.00 Rijk Zwaan “Beachvolleybatoernooi” **
22.30 – 23.30 Lasergamen voor kinderen vanaf 8 jaar *
23.30                Kinderen gaan slapen *

Vrijdag 10 augustus
07.00 – 07.30 Ontbijt bij de hutten *
07.30 – 08.00 Kinderen ophalen *
18.00               Finale Rijk Zwaan Beachvolleyaltoernooi **
             De mogelijkheid om deel te nemen aan de BBQ tegen betaling **
                         Feestavond met DJ Jack

Op zoek naar de BIG 5
Durf jij het aan, een zoektocht naar de BIG 5? Donderdag is het zover, we 
gaan op zoek naar de pootafdrukken van de BIG 5. Lukt het jou en je groep 
om de juiste weg te vinden, alle opdrachten goed uit te voeren en de 
pootafdrukken op te sporen? Dan zijn jullie de winnaar van de grote 
zoektocht! Neem je verrekijker en camouflagekleding mee en ga op pad.

Knutselactiviteiten
Op maandag en dinsdag zullen er weer knutselactiviteiten klaar staan voor 
de jongste kinderen die even wat anders willen dan hutten bouwen. Er wordt 
geknutseld in het thema van de hutten, dus wat kun je maken? Een 
verrekijker, maskers, slangen en nog veel meer. Kom gezellig langs en 
maak wat moois voor bij je hut.

Rijk Zwaan Beachvolleybal 
Ben je een beetje sportief, heb je zin om mee te doen en ben je 12 jaar of 
ouder? Geef je dan met een team van 3 personen op voor het 
beachvolleybaltoernooi. Voorrondes op donderdag 9 augustus vanaf 18:45 
finale op vrijdag 10 augustus om 18.00

Vrijdag 10 augustus 
Niet alleen de finale van het Beachvolleybaltoernooi vindt deze avond 
plaats, tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezellige 
BBQ met vlees, salades, stokbrood en fruit. Tegen een kleine vergoeding 
kan iedereen, zowel klein als groot, hieraan deelnemen. Geef je wel van 
tevoren op. Tijdens de BBQ en erna zal DJ Jack weer voor gezellige muziek 
zorgen.

Gereedschap en Kleding
Voor het maken van dit safaripark heb je natuurlijk timmergereedschap 
nodig. Hiervoor dien je zelf te zorgen, dus vergeet niet om bijvoorbeeld een 
hamer (voorzien van je naam) mee te nemen.
Daarnaast raden wij iedereen aan om oude kleding te dragen, zeker op 
woensdag als we gaan verven. Ook verzoeken wij de kinderen om op dichte 
schoenen te komen i.v.m. rondzwervende spijkers. 

Lunch en Drank 
De organisatie zal, wanneer het een dagprogramma betreft, zorg dragen 
voor een eenvoudige lunch. Daarbij word eveneens gezorgd voor 
voldoende drinken. Een eigen lunchpakketje en/of drankjes mag je 
natuurlijk meenemen. Naast snoep verkopen wij dit jaar ook frisdrank en 
natuurlijk is er gratis koffie en thee verkrijgbaar.

Hulp
Het huttenbouwen kan alleen doorgaan wanneer we voldoende vrijwilligers 
(o.a. timmervaders / -moeders, knutselouders) hebben om de kinderen te 
helpen met het bouwen van dit safaripark. Meld je dus nu aan via het 
aanmeldformulier elders in deze folder of mail je gegevens naar 
inge@svkindervreugd.nl.

DE CHINESE MUUR

Molenstraat 47 Fijnaart
Iedere Vrijdag - Zaterdag en Zondag

Chinees spec. Buffet
Tel.: 0168-464200 Mob. 06 33222227

pec. Rest. S aud rIn an-. tinhC

telefoon 06-20291845 www.willemstad-cv.nl

zaterdag 18 augustus Sport- en speldag

Sport- en spelavonden
De Sport- en spelavonden vinden plaats op woensdag van 18:30 tot 21:00 uur 

in en om Gemeenschapshuis De Blokhut op de volgende data:
11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus en 15 augustus.

Met het rad van avontuur, luchtbukswedstrijden, jeu de boulescompetitie
en een biljartcompetitie.

Op 11 juli wordt de eerste Sport- en spelavond geopend met een 
ballonnenwedstrijd

beachvolleybal

helwijk

9 en 10
augustus

www.svkindervreugd.nl

 


