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ORGANISATIE 
 
 

Monique Gevers 
Femke Hagens 

Marco vd Heijden 
Yvonne Hermens 

Haico Klerks 
Bas vd Linden 

Cynthia van Oorschot 
Maaike Smits 

Marc van Veggel 
Lieke vd Velden 
Ingrid Verhoeven 

 
 
Contact         
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de sportdag voor of 
tijdens Kindervakantiewerk, of specifiek over de Corona maatregelen die 
we nemen, dan kunt u bellen met onderstaande personen: 
 
Marco   0612984627   
Yvonne  0615056385 (yhermens@ziggo.nl) 
 

Of via algemene email: info@kvw-eerde.nl 
 
KVW Eerde heeft een Facebookpagina: Kindervakantiewerk Eerde 
en een website: www.kvw-eerde.nl  
 
Op de website komt de informatie uit dit boekje te staan. 
Op onze website staat ook ons uitgebreide privacy beleid en de 
gedragscode voor onze vrijwilligers.  

mailto:yhermens@ziggo.nl
https://www.facebook.com/Kindervakantiewerk-Eerde-2132734873612863/
http://www.kvw-eerde.nl/
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Eerde, juni 2020 
 
 
Hallo allemaal,  
 
Wat een rare tijd is dit, Corona-tijd. 
 
KVW is dit jaar voor de 16e keer, maar door Corona kunnen we dit jaar 
het gebruikelijke programma niet draaien. In overleg met de gemeente 
hebben we een leuk alternatief: een eendaags programma met een 
sportief karakter. 
 
In dit document vind je praktische informatie voor de deelnemende 
kinderen en de ouders en vrijwilligers. Lees dit door, zodat je precies 
weet wat er gaat gebeuren en wanneer je verwacht wordt. We kunnen 
nog niet alle details doorgeven, want we moeten ons houden aan de 
regels die dan gelden, op 21 augustus. 
 
We zullen daarom kort voor 21 augustus de informatie op de website 
vernieuwen en jullie per email informeren over de stand van zaken op dat 
moment.  
 
Deelname aan KinderVakantieWerk Eerde is op eigen risico. 
 
Tot slot willen wij als organisatie iedereen bedanken die, op welke manier 
dan ook, zijn hulp heeft aangeboden.  
 
Laten we er een fantastische dag van maken! 

 
KinderVakantieWerk Eerde 
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Algemene informatie 
 

Datum:  Vrijdag 21 augustus 2020 
 
Locatie:  grasveld aan de Bergweg  

(achter de Busstraat) 
 

Voor de kinderen die meedoen en hun ouders: 

• De indeling van de groepjes is definitief, er wordt niet meer geruild. 

• Voorbereiding: 

o Neem een eigen flesje mee, gevuld! Jullie krijgen dit jaar geen flesje van 
ons. 

o Draag een t-shirt in de kleur van je groepje; je moet hier zelf voor zorgen! 

o Trek kleren aan die echt vies mogen worden. Neem reservekleding of 
regenkleding of zwemkleding mee (in een tas) zodat je niet heel de dag met 
natte kleren rondloopt. 

o Met mooi weer: zorg dat de kinderen goed ingesmeerd zijn en neem 
eventueel zonnebrand mee. 

o Was je handen voordat je thuis vertrekt. 

o Ben op tijd, maar niet meer dan 10 minuten voordat je verwacht wordt. 

• Ouders mogen niet op het veld komen:  

o Kinderen worden bij de ingang van het veld opgewacht.  

o Indien mogelijk komen de kinderen zelfstandig naar het veld.  

o Dit geldt ook voor het ophalen. 

 
Voor de ouders / vrijwilligers die meehelpen:  

• Ben op tijd om de spreiding van aankomst te garanderen (je eigen kinderen 
mogen eventueel direct meekomen). 

• Groepsleiding: draag een t-shirt in de kleur van je groepje; je moet hier zelf voor 
zorgen! 

• Bij aankomst op het veld eerst handen wassen/desinfecteren, daarna krijg je te 
horen wat je taak die dag is. 

• De vrijwilligers die op de dag zelf aanwezig zijn, krijgen allemaal een 
gedragsprotocol uitgereikt. Vrijwilligers dienen te handelen volgens dit 
gedragsprotocol.  
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De algemene regels  
 

• Corona-maatregelen: zie de volgende bladzijde. 

• Iedereen blijft op het veld.  

• Dat betekent ook: niet op het veld naast het KVW-terrein. 

• De groepjes blijven te allen tijde bij elkaar en kinderen uit verschillende 
groepjes hebben onderling zo min mogelijk contact. 

• Er is geen toilet op het veld; we maken gebruik van de toiletten bij de Brink. 
Enkele vrijwilligers begeleiden de hele dag door de kinderen naar de Brink.  

• Op het veld kunnen handen gewassen worden; er is water, zeep en 
desinfectiemiddel aanwezig. Voor de lunch moet iedereen zijn handen 
wassen. 

• Kinderen die zich niet naar behoren gedragen, worden gewaarschuwd. In heel 
ernstige gevallen bellen we de ouders om een kind op te komen halen of we 
brengen hem of haar naar huis.  

• De ouders moeten dus te allen tijde bereikbaar zijn. 

• Het doorgegeven noodnummer moet ook bereikbaar zijn in verband met 
eventuele ongelukjes. 

• Medicijnen: als ze gedurende de dag ingenomen moeten worden graag vooraf 
overleg via Yvonne. 

• Er is een fietsenstalling aanwezig op het terrein. Sleutels worden bewaard in 
de keuken. Het is handig om je sleutel herkenbaar te maken, bijvoorbeeld 
door een label met je naam. De organisatie is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade of diefstal van de fietsen. 

• We verzoeken iedereen die met de auto komt, te parkeren op het Sint 
Antoniusplein. 

• Er mag alleen gerookt worden op de aangegeven plaats.  

• Met de corona maatregelen is het niet toegestaan dat ouders en/of andere 
bezoekers het veld betreden. Mocht er zich een situatie voordoen waarvoor u 
langs moet komen, neem dan altijd eerst contact op met Marco vd Heijden 
(06-12984627). 

 
Gedurende de dag worden er foto’s gemaakt die op www.kvw-eerde.nl gezet zullen 
worden. Heb je hier bezwaar tegen dan kun je contact opnemen met Marco v/d 
Heijden.  

http://www.kvw-eerde.nl/
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Corona regels voor iedereen 
 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 
sporten en naar buiten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact 
waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

• Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, 
zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap 
naar sporten/bewegen;  

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; ga voordat je naar het veld 
vertrekt thuis naar het toilet;  

• Was voor het begin van de sportdag thuis je handen met water en zeep, minimaal 
20 seconden;  

• Was je handen met water en zeep na thuiskomst en gedurende de dag op het veld;  

• Vermijd het aanraken van je gezicht;  

• Schud geen handen;  

• Kom niet eerder dan de aangegeven tijd naar de activiteit. 

  



 
7 

 

Corona regels voor 
vrijwilligers > 12 jaar 

 

• Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het veld;  

• Zorg dat kinderen bij hun groepje/spelactiviteit blijven;  

• Help de deelnemers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 
wanneer dat niet gebeurt;  

• Wijs de kinderen op het belang van handen wassen en schud geen handen;  

• Houd anderhalve meter afstand met al je kinderen en/of mede-begeleiders/vrijwilliger 
(vermijd lichamelijk contact met deelnemers zoveel mogelijk);  

• Laat kinderen pas doordraaien naar het volgende spel als hier instructie voor wordt 
gegeven; 

• Wijs deelnemers erop dat ze na de sportdag direct naar huis gaan;  

• Zorg dat er geen bezoekers op het veld komen. 
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HET PROGRAMMA 
 

Vrijdag 21 augustus 
 
 

Tijd  Activiteit  

8:45  Aankomst vrijwilligers  

9:15  Aankomst OB kinderen  

9:25  Aankomst BB kinderen  

9:30-12:30  Ochtendactiviteit OB  

9:30-12:30  Ochtendactiviteit BB  

12:30-13:00  Lunch (verzorgd door de organisatie 😊)  

13:00-16:00  Middagactiviteit OB  

13:00-16:00  Middagactiviteit BB  

16:00  Vertrek OB kinderen  

16:10  Vertrek BB kinderen  

  
Alle activiteiten zijn op het veld.  
 
Het veld is in twee delen verdeeld zodat de onderbouw en bovenbouw 
altijd gescheiden blijven. Er staat één tent in het midden.  
 
Iedereen, behalve diegenen die door de organisatie zijn aangewezen, 
blijft per dagdeel op het aangewezen gedeelte van het veld. Het is niet 
toegestaan om zonder toestemming van de organisatie zich op het 
andere gedeelte te begeven. 
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Groepjes & leiding 
 

 
ONDERBOUW, groep 1 t/m 4 

 
 

Rood Wit 

Madelein Geurden Roel Dortmans 

Meike v Berkel Sil v Lankvelt 

Bram van der Burgt Ties de Koning 

James van Heesch Mika v Eert 

Fiene van Dam Bodi van Rijbroek 

Charlotte van Brunschot Lune Dortmans 

Stef van de Ven Ize de Koning 

Sven van Veggel Ferren Fleskens 

Kate Botti Liza Johanns 

Ellen Geurden Deon vd Linden 

Niño van Loon Amy vd Ven 

Raf Rijkers  
 

Extra groepsleiding: Sophieke Ploegmakers en Josje van Dijk 

 

Zwart Blauw 

Linda v Roosmalen Ellen Nieuwkamp 

Janice v Engeland Faye v Uden 

Joep Janssen Duuk Rijkers 

Jesse Lodewijks Guusje Smits 

Suze van Dam Levi Verkuijlen 

Fleur van Rijbroek Bente Nieuwkamp 

Jinte van den Bergh Fabiënne Lodewijks 

Naomi van den Boogaard Daan Verouden 

Wess Hollanders Nora van Gaalen 

Sam Smits Fieke vd Linden 

Pim Janssen Nino Dortmans 

Luc vd Ven Fedde v Gaalen 
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BOVENBOUW, groep 5 t/m 8 
 

Rood Wit 

Tonnie van Engeland Miranda Habraken 

Bynx van Esch Moon Dortmans 

Jelt Saris Finn Verouden 

Ise van Dam Kylano Habraken 

Jayden van Engeland Jelle vd Heijden 

Puck Steenbakkers Kas Spoorenberg 

Finnz van Liempd Dilan van Liempd 

Lotte van Dijk Lynn Botti 

Isis vd Wijst Suus vd Donk 

Guul vd Berkmortel Evi vd Linden 

Aram van Boxmeer Yara Klerks 

Maik Coppelmans Lisanne van Veggel 
 
 

Zwart Blauw 

Ruud van Gaalen Patrick Wouters 

Yara van Schijndel Jip Smits 

Esmée van Zutphen Tom Wouters 

Jip Coppelmans Levi van Uden 

Juul van Dam Mila van Gaalen 

Senn Fleskens Romy Johanns 

Aukje Hagens Tygo van Schijndel 

Fréderique Tausch Wes Steenbakkers 

Jori Saris Lars Verhagen 

Jada van Uden Dylena Habraken 

Boaz Landman Jisse vd Heijden 

Dignan vd Tillaart Pleun vd Linden 
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Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers voor het begeleiden van activiteiten en groepjes staan hieronder. 
Daaronder volgt een hele lijst met reservevrijwilligers, die niet noodzakelijkerwijs in 
deze volgorde gevraagd worden. 
Mocht je vragen hebben, app/email/bel met Yvonne. 

 

Groepsleiding Spelleiding 

Josje van Dijk Cassie van Zutphen 

Sophieke Ploegmakers Mirelle de Koning 

Meike van Berkel Melle den Otter 

Sil van Lankvelt Imke de Gier 

Faye van Uden Kris van Oorschot 

Janice van Engeland Daan vd Donk 

 Noa Tibosch 

Roel Dortmans Zoë Tibosch 

Tonnie van Engeland  

Ruud van Gaalen  

Madelein Geurden  

Miranda Habraken  

Ellen Nieuwkamp  

Linda van Roosmalen  

Patrick Wouters  

 
 

Reservelijst 

Yuri Klerks Kimberly Maas 

Juliëtte Steenbakkers Daisy van Wanrooij 

Susanne Kronenburg (EHBO) Joyce van Brunschot 

Martine de Goeij (EHBO) Bianca van Gaalen 

William Johanns Wendy Botti 

Leonie Oppers Phyllis vd Tillaart 

Gwen vd Velden Kim vd Berg 
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Kindervakantiewerk Eerde is alleen maar mogelijk met de 
grandioze inzet van een heel groot aantal vrijwilligers. 
Ook alle mensen die niet in dit boekje genoemd staan, ook de 
achterban bijvoorbeeld: 
Hartelijk dank voor het mede mogelijk maken van KVW!
 

 

Vrijwilligers:  
bedankt!!!  
 

 
 
 

 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om 
niet actief sponsoren te benaderen 
omdat deze ééndaagse activiteit minder 
kosten met zich meebrengt. De 
sponsoren die een materiële bijdragen 
hebben gedaan willen we hartelijk 
danken, alsook de Eerdse Ondernemers 
Vereniging (EOV) voor hun bijdrage 
eerder dit jaar. Dit, samen met de 
jaarlijkse subsidie van de gemeente 
Meijerijstad, heeft het mogelijk gemaakt 
dat dit jaar geen inschrijfgeld nodig was 
van de deelnemers. 

 

Bedankt!!!  
 

 


