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zondag 28 augustus t/m vrijdag 2 september 2022

www.jvw-wijbosch.nl

Veel gestelde vragen

Wat is het Jeugd Vakantie Werk Wijbosch (JVW)
Het JVW is al 50 jaar lang een week in de zomervakantie waarin
allerlei activiteiten worden georganiseerd voor kinderen vanaf 5
jaar t/m groep 8 uit Wijbosch en Schijndel door een grote groep
vrijwilligers.
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Wanneer is het JVW 2022
Van zondag 28 augustus tot en met vrijdag 2 september 2022.
Waar vinden de activiteiten plaats?
Alle activiteiten starten en eindigen in De Schakel, Eerdsebaan 1,
Wijbosch. Laat je zo min mogelijk met de auto brengen, om het
veilig te houden voor iedereen!
Hoe kun je je inschrijven als je mee wilt doen?
Aanmelden via www.jvw-wijbosch.nl.
Neem de print mee en schrijf je in op:
•

maandag 13 juni voor kinderen uit Wijbosch (of in Wijbosch
op school zitten)

•

dinsdag 14 juni voor kinderen uit Wijbosch en Schijndel

Beide avonden zijn van 19.00 - 20.00 uur in De Schakel. Pas na
inleveren van het aanmeldformulier en betaling is je inschrijving
definitief!
Hoe worden de groepen ingedeeld?
De groepen worden gemaakt op leeftijd. Je kan je ook opgeven
in een groepje van maximaal 4 kinderen (geen uitzonderingen).
Ben je met z’n vijven, maak dan een groepje van 2 en een
groepje van 3. De groepen worden door ons gemaakt en in elke
groep zitten ongeveer 12 kinderen van dezelfde leeftijd.
Moet ik tijdens de week nog iets meenemen?
De eerste dag dat je komt krijg je van ons een polsbandje en een
button met je naam er op. Het polsbandje kun je niet af doen,
dus die moet je de hele week omhouden. Je kan er gewoon mee
douchen. Via dit bandje kunnen we namelijk je gegevens vinden
in ons systeem als we die nodig hebben.

Veel gestelde vragen

Wat moet je doen als je plotseling toch niet mee kunt doen?
Dan zouden we het erg fijn vinden als je je daarvoor afmeldt.
Afmelden kan bij het telefoonnummer dat achter in dit boekje
staat.
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Moeten mijn papa, mama, opa of oma ook meehelpen?
Heel graag, want we komen altijd hulp te kort! Zonder
hulp(groot)ouders kunnen we de week niet organiseren. Via het
inschrijfformulier wordt gevraagd op welke dagen ze mee
kunnen helpen of neem contact op met een van de leden van de
coördinatiegroep (zie achterin dit boekje)
Minimale leeftijd om mee te helpen is 16 jaar. Ben je jonger dan 16
jaar en je vader/moeder helpt mee, dan mag je ook meehelpen.
Worden er ook foto’s en video’s gemaakt?
Ja, elke dag worden er foto’s gemaakt en wordt er gefilmd. De
foto’s en video’s zijn gratis beschikbaar via OneDrive. Iedereen
die zich inschrijft krijgt op het e-mailadres meer informatie. Als je
je opgeeft, geef je ons ook toestemming om tijdens de week
foto’s te maken en te publiceren op social media.
Verder informatie
Als je nog meer wilt weten, kun je contact opnemen met een van
de leden van de coördinatiegroep. Voor namen en adressen zie
de lijst achterin dit boekje.
Facebook
We hebben ook een facebook pagina.
www.facebook.com/JVWWijbosch Mocht er in de week nieuws
zijn, dan houden we u o.a. via deze pagina op de hoogte.

zondag 28 augustus:

4D Voorstelling
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Dit jaar is het thema van het JVW:

De feestweek wordt om 19.00 uur geopend met 4D voorstelling
gespeeld door de leiding van het JVW. Iedereen (jong en oud) is
welkom om naar deze opening te komen kijken. Als iedereen
mee zingt en danst wordt het weer een dolle boel!!
Let goed op tijdens het toneelstuk, bij het naar huis gaan krijg je
namelijk een lijst met vragen. De vragen gaan over de
voorstelling, je kunt deze thuis invullen en t/m dinsdag inleveren
in de daarvoor bestemde bus.
Kom verkleed, alles kan!!
OUD OF NIEUW.
Er wordt deze avond een prijs voor de best verklede uitgereikt!
De kinderen krijgen een polsbandje en een button die ze de hele
week bij zich moeten hebben. De polsbandjes kunnen tegen
water (dus hoeven niet af bij het douchen) De polsbandjes en
buttons kunnen vanaf 18.30 uur afgehaald worden.
Zondag:
18.30 – 19.00 uur Ophalen inschrijfkaarten
19.00 –20.00 uur: Opening
Prijs:
«zondag_prijs».

maandag 29 augustus:

Spellentocht door Wijbosch

Vandaag hebben we een aantal leuke spellen bedacht die
verspreid door Wijbosch zijn. Je gaat met je vaste groep de
spellen spelen. Tijdens de spellen kun je punten halen.

Het is de bedoeling dat je vandaag tussen de middag niet naar
huis gaat, maar dat we gezamenlijk lunchen. Je hoeft zelf geen
eten en drinken mee te nemen, want daar zorgen wij wel voor.
Ook krijg je tijdens de tocht genoeg te eten en drinken.
Je moet wel zwemkleding en een handdoek
meenemen!
Iedereen moet om 9.30 uur aanwezig zijn in de Schakel, zodat
we snel de groepen kunnen verzamelen en zo vlug mogelijk
kunnen vertrekken. Om ongeveer 16.00 uur zullen we terug zijn
bij de Schakel.

Maandag:
9.30 uur – 16.00 uur Spellentocht door Wijbosch
Prijs:
Hele dag

«maandag_prijs1»€ 6,= per persoon
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dinsdag 30 augustus:

Timmeren en knutselen
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In en rondom de Schakel is er van alles te knutselen.
Knippen, plakken, schilderen, verven, timmeren, zagen,
naaien, spelen enzovoort.

Ook kun je samen met je groepje
een mooie hut maken.

Let op! Je kleren kunnen vies worden. Je mag niet
op slippers komen (ook als je niet gaat timmeren),
om ongelukken te voorkomen.
In principe hebben we voldoende gereedschap,
maar je mag je eigen hamer of schaar
meenemen. Zet hier wel je naam op, want anders
raak je het kwijt. Wij zijn niet aansprakelijk voor
het kwijtraken van meegenomen gereedschap.
Om 12.00 uur ga je naar huis om lekker te eten en om even uit te
rusten. Om 14.00 uur ben je weer welkom om verder te knutselen
en te timmeren.

Dinsdag:
10.00 – 12.00 uur: Timmeren en knutselen
14.00 – 16.00 uur: Timmeren en knutselen
Prijs:
Hele dag

€ 6,= per persoon

Woensdag 31 augustus: Timmeren

en knutselen + Crazy 50

Vandaag hebben we 2 activiteiten. Je kan je alleen opgeven
voor de hele dag.
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Ochtend: Knutselen en timmeren:
Ook deze ochtend kun je de hele dag
rondom de Schakel knutselen en
timmeren. Zie voor verdere informatie
wat er bij dinsdag staat.

Avond: Crazy 50 tocht
Kun jij met je groepje deze 50 gekke opdrachten voltooien?
Hoe gekker, hoe meer punten je kunt verdienen!
We vertrekken vanaf 17.45 uur vanaf de Schakel
en lopen door Wijbosch. We zullen om 20.00 uur
weer terug zijn bij de Schakel.

Woensdag:
10.00 – 12.00 uur:
17.45 – 20.00 uur:
Prijs:
Hele dag

Timmeren en knutselen
Crazy 50 tocht
€ 6,= per persoon

donderdag 1 september: Zeskamp

Op donderdag hebben we een zeskamp. We verzamelen om
9.30 uur bij de Schakel. Als de groep compleet is, lopen we naar
het veld achter de Schakel waar de zeskamp wordt gehouden.
Je wordt nat, dus doe zwemkleding aan en neem een
handdoek mee.
Op het grasveld staan verschillende
spellen die je met je groepje gaat doen.
Hiervoor kun je punten halen. De spellen
die we ’s morgens doen, herhalen we ’s
middags, maar dan kun je de joker
inzetten voor dubbele punten.
De punten tellen mee voor het grote
scorebord. Het groepje dat aan het eind van
de week de meeste punten heeft, krijgt een
prijsje en mag zich kampioen noemen van het
JVW 2022.
Je kunt je alleen opgeven voor de hele dag, maar je gaat om
12.00 uur wel naar huis.
’s Middags verwachten we iedereen weer om 13.45 uur voor de
Schakel. De spellen beginnen weer om 14.00 uur.
Ouders zijn ’s middags welkom om je aan te komen moedigen.

Donderdag:
9.30 – 12.00 uur: Zeskamp
13.45 – 16.00 uur: Zeskamp
Prijs:
Hele dag

€ 7,= per kind
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Vrijdag 2 september

Film en kermis

Vandaag hebben we 2 activiteiten. Je kan je alleen opgeven
voor de hele dag.
Ochtend: Film:
‘s Morgens kun je kiezen uit 2 films. Welke films dit zullen zijn, is
nog een verrassing.
De films worden gedraaid in de Schakel. Kom wel op tijd, zodat
iedereen ongestoord naar de film kan kijken.
De films zullen om 10.15 uur
beginnen en zullen tot
ongeveer 12.00 uur duren.
De zaal gaat om 10.00 uur
open.
Je hoeft zelf geen snoep of
drinken mee te nemen, want
dat krijg je van ons.

Vrijdag:
10.00 – 12.00 uur: Film in de schakel
14.00 – 18.00 uur: Kermis voor de groepen 1 t/m 12
18.00 – 22.00 uur: Kermis voor de groepen 13 t/m 24
Prijs:
Hele dag

€ 7,=
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Vrijdag 2 september

Film en kermis

Middag: Kermis:
Vanwege ons 50 jarig jubileum hebben we vandaag leuke
kermisattracties staan.
Om ervoor te zorgen dat het niet te druk
wordt, komen de kinderen van de groepen
1 t/m 12 ’s middags en de kinderen van de
groepen 13 t/m 24 ’s avonds. Het kan zijn
dat de verdeling iets anders wordt, maar
dit hoor je in het begin van de week.
Je krijgt deze middag/avond ook iets te eten en te drinken.
Er is ook een DJ en voor het Open Podium kun
je je opgeven als je een leuke act weet.

Vrijdag:
10.00 – 12.00 uur: Film in de schakel
14.00 – 18.00 uur: Kermis voor de groepen 1 t/m 12
18.00 – 22.00 uur: Kermis voor de groepen 13 t/m 24
Prijs:
Hele dag

€ 7,=
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Inschrijven
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Deelname is vanaf 5 jaar t/m groep 8. De
leeftijd moet op 28 augustus 2022 5 jaar zijn
Om je op te geven vul je het aanmeldformulier
in op:
http://www.jvw-wijbosch.nl.
Print het ingevulde formulier na het invullen en versturen uit. Lever
het formulier in op een van de inschrijfavonden.
Handtekening van een ouder of verzorger is verplicht!
Wil je je samen met iemand opgeven, lever de formulieren dan
gelijktijdig in! Maximaal 4 kinderen kunnen zich samen opgeven.
Invullen van het aanmeldformulier op intergeeft nog geen
garantie dat je mee kunt doen. Pas na het inleveren van het
formulier en de betaling op de inschrijfavonden is de inschrijving
definitief.
De inschrijfavonden zijn op
•
•

maandag 13 juni voor kinderen uit Wijbosch (of in Wijbosch
op school zitten)
dinsdag 14 juni voor kinderen uit Wijbosch en Schijndel.

Beide avonden zijn van 19.00-20.00 uur in De Schakel, Eerdsebaan
1, Wijbosch. Bij inschrijven direct contant betalen of anders is de
inschrijving niet geldig. Betalen met Tikkie is ook mogelijk.
Er kunnen maximaal 300 kinderen inschrijven voor de hele week.
Op vrijdag kunnen er maximaal 100 kinderen blijven slapen.
Vol=vol, dus geef je tijdig op. Opgeven buiten deze
inschrijfavonden is niet mogelijk!
Als je achteraf toch niet mee kunt doen, meld je dan alsjeblieft af,
zodat wij niet onnodig op je hoeven te wachten! (06 48866113)
Geldteruggave is helaas niet mogelijk.
Lees voor het inschrijven nog het reglement op bladzijde 12.

Inschrijven
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Reglement

Wij hebben de volgende regels opgesteld. Wij gaan ervan uit dat je
deze regels samen met je ouders/verzorgers hebt doorgenomen.

Algemeen:
- Als de groepen niet compleet zijn, beslist de
coördinatiegroep waar de kinderen worden
ingedeeld.
- Het polsbandje en button moet je tijdens alle
activiteiten bij je hebben. Met de button en
polsbandje kunnen we snel zien wie je bent en
kunnen we makkelijk adresgegeven opzoeken mocht
dat nodig zijn.
- Als kinderen zich niet naar behoren gedragen, krijgen
ze een officiële waarschuwing. Als ze zich na 2
waarschuwingen nog steeds niet gedragen, worden
de ouders/verzorgers gebeld.
- De ouders moeten ten alle tijden bereikbaar zijn, in
verband met eventuele ongelukjes!
- Als je in een groep over straat loopt, moet je als
groep bij elkaar blijven. Dus niet vooruit lopen of
achterblijven zodat de leiding iedereen goed in de
gaten kan houden. Een ongeluk zit in een klein
hoekje!
- Voor ons privacy beleid verwijzen we naar onze
website.
- Toon respect voor alle vrijwilligers. Ze zijn er
speciaal voor jou om er een leuke week
van te maken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen die tijdens de
week gebeuren. Jeugd Vakantie Werk is een onderdeel van en valt
onder de verantwoordelijkheid van Stichting Dorpsraad Wijbosch.
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Sponsors

Zonder sponsors zouden we het Jeugd Vakantie Werk niet kunnen
organiseren. Wij willen dan ook de onderstaande sponsors hartelijk
danken voor hun bijdrage:
Bouwbedrijf JHS
Taxi v/d Doelen
Fred van Kessel
Smulders Diervoeders
Wijbosch bestrating
Henny v Osch TVE
Weibos Bed & Breakfast
Boomkwekerij Erik Dehue
Bart Verhoeven Stucadoorswerken
Meulders Afbouw
Voets A.P.K. & Autoservice
Bumperspecialist danny Rotteveel
John van Wanrooy Houthandel
Kers Slijperij
Vossen Elektro
Lammers SNL
Voets en Donkers
Natuursteenbedrijf Jos v Kasteren
Classic Car Brothers
Robu Grootkeukens
de Laat schilderwerken
SOS700 / Schijndelse ondernemers

Casino Tripple Seven
Benny Korsten
Blokkendoos
Marieke v Amelsvoort
Computer Bouw
Rijn Verhoeven Timmerwerken
De Mutter Elektro
Odekerken installatie / zinkwerken
Jos van Dijk Installatiebedrijf
Figaro Roadshow Discotheek
Stucadoorsbedrijf v/d Sangen
Antoinet de Meijer Haarmode
Bouwbedrijf Arno Heijmans
Pieter van de Sangen
van der Steen Transport
Gehabro
Gebr. Rijbroek
v Dam Bakkerij
Harriët Smetsers uitvaartzorg
Straalbedrijf H&P BV
van Hamond verhuur
Restaurant YAYA
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Adressen

Afmelden
Mobiele telefoon JVW: 06-48866113 (Rick van Kessel)
E-mail: info@jvw-wijbosch.nl
Facebook: www.facebook.com/JVWWijbosch
Adres:
De Schakel, Eerdsebaan 1, Wijbosch
Coördinatiegroep
Rick v Kessel
Christine v Hamond
Rob v Heeswijk
Mari vd Heuvel
Mirjam Koolen
Margo v Roosmalen
Lisa vd Sangen
Jet Smits
Jochem Steenbakkers
Jenny vd Vleuten
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Programma 2022

Zondag 28 augustus – vrijdag 2 september 2022
Inschrijven:
- aanmelden en uitprinten: http://www.jvw-wijbosch.nl
- maandag 13 juni (19.00 uur – 20.00 uur) kinderen uit Wijbosch
- dinsdag 14 juni (19.00 uur – 20.00 uur) kinderen uit Wijbosch en Schijndel

Zondag

18.00 – 19.30 uur

4D voorstelling in De Schakel.
Prijs voor de hele dag: gratis

Maandag

9.30 – 16.00 uur Spellentocht door Wijbosch. Start in De Schakel.
Prijs voor de hele dag € 6,=

Dinsdag

10.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur

Woensdag

10.00 – 12.00 uur
18.00 – 20.00 uur

Donderdag

9.30 – 12.00 uur
13.45 – 16.00 uur

Vrijdag

10.00 – 12.00 uur
14.00 – 18.00 uur
18.00 – 22.00 uur

Knutselen/timmeren in De Schakel.
Knutselen/timmeren in De Schakel.
Prijs voor de hele dag € 6,=
Knutselen/timmeren in De Schakel.
Crazy 50 tocht. Start in De Schakel.
Prijs voor de hele dag € 6,=
Zeskamp. Verzamelen bij De Schakel
Zeskamp. Verzamelen bij De Schakel
Prijs voor de hele dag € 7,=
Film in De Schakel
Kermis bij De Schakel groep 1 t/m 10
Kermis bij De Schakel groep 11 t/m 22
Prijs voor de hele dag € 7,=

Als je alle activiteiten mee doet, is het totaalbedrag € 32,=
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