Jeugd Vakantie Werk
Wijbosch 2018
zondag 12 augustus t/m zaterdag 18 augustus 2018

www.jvw-wijbosch.nl

Veel gestelde vragen
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Wat is het Jeugd Vakantie Werk Wijbosch (JVW)
Het JVW is al 48 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.
Wanneer is het JVW 2018?
Van zondagavond 12 augustus tot zaterdagmorgen 18 augustus 2018.
Waar vinden de activiteiten plaats?
Op zondag t/m donderdag in De Schakel, Eerdsebaan 1, Wijbosch. Op
vrijdag bij Hoeve Osstade, Vresselseweg 6, St Oedenrode.
Hoe kun je je opgeven als je mee wilt doen?
Inschrijven via www.jvw-wijbosch.nl en de print meenemen op:
- maandag 18 juni voor kinderen uit Wijbosch
- dinsdag 19 juni voor kinderen uit Wijbosch en Schijndel
Beide avonden zijn van 19.00–20.00 uur in De Schakel.
Hoe worden de groepen ingedeeld?
Je geeft je op in een groepje van maximaal 4 kinderen, maar je mag je ook
alleen opgeven. Hiervan worden door ons groepjes gemaakt van ongeveer
12 kinderen.
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.
Mijn papa of mama wil ook graag meehelpen. Kan dat?
Via de website kunnen je ouders zich aanmelden om mee te helpen.
Worden er ook foto’s gemaakt en gefilmd?
Ja, elke dag worden er foto’s gemaakt en er wordt gefilmd. De foto’s en
film zullen gratis (en veilig) beschikbaar zijn via mijnalbum.nl. Iedereen die
zich inschrijft krijgt op het e-mailadres de logingegevens. Als je je opgeeft,
geef je ons ook toestemming om tijdens de week foto’s te maken.
Verder informatie
Wij hebben de belangrijkste informatie in dit boekje vermeld. Als je nog
meer wilt weten, dan 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 12 augustus: 4D Voorstelling
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Dit jaar gaan we ons bezig houden met het thema:

Disney

De deelnemerskaarten kunnen vanaf 18.30 uur afgehaald
worden.
De week wordt om 19.00 uur feestelijk
geopend met een toneelstukje, gespeeld
door de leiding van het JVW. Iedereen
mag gratis komen kijken.
Voor iedereen die komt hebben we een
vragenlijst met kans op een prijs. Je krijgt
deze vragenlijst als je naar huis gaat. De
vragen gaan over de voorstelling en kunnen thuis beantwoord
worden en t/m dinsdag ingeleverd worden in de daarvoor
bestemde bus. 15 kinderen kunnen een prijsje winnen! De
prijswinnaars worden bij de Wijbosch Got Talent op woensdag
bekend gemaakt.
Als je mee wilt doen aan de talentenjacht op woensdagavond, dan
kun je dat doorgeven aan Jochem. Neem ook alvast de muziek
mee (op USB of cd) zodat deze gekopieerd kan worden.

Zondag:
18.30 – 18.30 uur: Ophalen inschrijfkaarten
19.00 – 19.30 uur: Opening
Kosten:
gratis.

Maandag 13 augustus: workshops en knutselen
In en rondom de Schakel is er van alles te
knutselen.
Knippen, plakken, schilderen, verven, timmeren,
zagen, naaien, spelen enzovoort. Je kleren
kunnen hierdoor vies worden. Doe dus oude
kleren aan!
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.
Je krijgt vandaag ook een echt DJ
workshop! Alle groepen komen aan
de beurt om achter de draaitafel te
staan.

Vandaag blijven alle kinderen over! Je krijgt
van ons een heerlijke lunch, zodat we snel
weer met de activiteiten verder kunnen
gaan.

Maandag:
10.00 – 16.00 uur. Knutselen + Activiteiten (locatie De Schakel)
Kosten:
Hele dag

€ 5,00 per kind
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Dinsdag 14 augustus: workshops en knutselen
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Ook vandaag kun je de hele dag
rondom de Schakel knutselen en
timmeren. Net als maandag hebben
we nog wat extra activiteiten die je
met je groep gaat doen.

We gaan kleine en grote bellen blazen
en hiphopdansen.

Om 12.00 uur ga je naar huis om te eten.
Vanaf 14.00 uur ben je weer welkom om
te komen knutselen en dansen.
Vandaag is de laatste dag dat je je kunt opgeven voor de
talentenjacht op woensdagavond. Geef aan Jochem door welke
act je wilt gaan doen en met wie. Neem ook alvast de muziek mee
(op USB of cd) zodat deze gekopieerd kan worden.

Dinsdag:
10.00 – 12.00 uur: workshops en knutselen
14.00 – 16.00 uur: workshops en knutselen
Kosten:
ochtendprogramma
middagprogramma

€ 2,00 per kind
€ 2,00 per kind

Woensdag 15 augustus: Film/Talentenjacht
Vandaag hebben we een ochtend en een avondprogramma.
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‘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 10.00 uur
beginnen en zullen tot
ongeveer 12.00 uur duren. De
zaal gaat om 9.50 uur open.
Je hoeft zelf geen snoep of
drinken mee te nemen, want
dat krijg je van ons.

Woensdag:
9.50 – 12.00 uur:
15.00 uur:
17.45 uur:
18.00 – 20.30 uur:
Kosten:
Film
Bezoeker talentenjacht
Deelnemer talentenjacht

Film in De Schakel
Eventuele voorronde
Deelnemers talentenjacht aanwezig zijn!
Wijbosch Got Talent
€ 2,00 per kind
€ 1,00 per bezoeker, weekkaart gratis
gratis

Woensdag 15 augustus: Film/Talentenjacht
’s Avonds hebben we
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Wijbosch Got Talent
Als je een leuke act, playback, zingen, muziekinstrument of iets
heel aparts kunt (hoeft niet met het thema te maken te hebben,
maar het mag natuurlijk wel) kun je meedoen en kans maken op
de 1e, 2e of 3e plaats. Elke deelnemer krijgt in ieder geval een
aandenken.
Er kunnen maximaal 20 acts mee doen. Bij meer aanmeldingen
gaan we op woensdagmiddag om 15.00 uur een voorronde
houden zonder publiek. De act mag maximaal 3 minuten duren
(uitgezonderd als een liedje net iets langer duurt)
Je kunt je op zondag of op maandag opgeven bij Jochem.
Neem dan ook meteen de muziek mee, deze wordt dan meteen
gekopieerd.
Deelnemers worden om 17.45 uur verwacht. Meld je dan bij
Jochem de DJ. Natuurlijk zijn papa’s, mama’s, opa’s, oma’s,
vriendjes en vriendinnetjes ook welkom om te komen kijken naar
jouw act!

Woensdag:
9.50 – 12.00 uur:
15.00 uur:
17.45 uur:
18.00 – 20.30 uur:
Kosten:
Film
Bezoeker talentenjacht
Deelnemer talentenjacht

Film in De Schakel
Eventuele voorronde
Deelnemers talentenjacht aanwezig zijn!
Wijbosch Got Talent
€ 2,00 per kind
€ 1,00 per bezoeker, weekkaart gratis
gratis

Donderdag 16 augustus: Zeskamp
Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer 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 kunt nat worden, dus neem
zwemspullen en 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
de wisseltrofee mee en mag zich kampioen
noemen van het JVW 2018.
Je kunt je alleen opgeven voor de hele dag, maar je gaat om
12.00 uur wel naar huis. Je krijgt van ons dus geen lunch deze
dag!
’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 te komen kijken naar de
spellen.
Donderdag:
9.30 – 12.00 uur: Zeskamp
13.45 – 16.00 uur: Zeskamp
Kosten:
Hele dag

€ 5,50 per kind
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Vrijdag 17 augustus: Spellendag/overnachting
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Vandaag zijn de activiteiten bij Hoeve Osstade,
Vresselseweg 6, St Oedenrode. De kinderen moeten zelf hier
naar toe worden gebracht. Er is geen gelegenheid voor
parkeren, dus graag Kiss & Ride.
We hebben een aantal spellen en activiteiten rondom de
kampeerboerderij. We gaan onder andere lasergamen,
voetbaldarten en Wie is het? spelen. Trek oude kleren aan en
zeker geen slippers! Neem ook een handdoek en droge kleding
mee, want de kans is groot dat je nat wordt!
Alle groepen verzamelen om 9.00 uur bij De
Osstade, Vresselseweg 6, St Oedenrode. Van
daaruit vertrekken we in de groepen. Iedereen
krijgt middag- en avondeten.
De kinderen die niet blijven slapen moeten tussen 18.30 uur en
18.45 uur opgehaald worden bij Hoeve De Osstade. Je krijgt
dan een leuke groepsfoto mee ter herinnering!
Het is verplicht om je af te melden voordat je gaat. Dit doe je
bij degene die aan de poort staan met de lijsten. Laat je ouders
niet te vroeg komen, want er is geen gelegenheid voor
parkeren!
Als het donker is gaan we nog een spannend
nachtspel spelen. Kinderen van 7 mogen kiezen of
ze mee willen doen. Vanaf 8 jaar moet je gewoon
meedoen. Dus geef je alleen op als je dat ook
durft. Het is echt heel leuk!!
Vrijdag:
9.00 – 18.30: Kinderen die niet blijven overnachten.
9.00 – 9.00 (za): Kinderen die blijven overnachten
Kosten:
Hele dag zonder overnachting
€ 6,50 per kind
Hele dag met overnachting
€ 8,50 per kind

Vrijdag 17 augustus: Spellendag/overnachting
En als je het vraagt, dan laten de spookjes zien wie ze
echt zijn en je kent ze allemaal! Als iedereen weer
terug is, gaan we nog lekker gezellig rondom het
kampvuur zitten met lekker eten en drinken.
Kinderen van 7 jaar en ouder mogen blijven slapen. Breng je
slaapspullen op donderdagavond van 18.30 – 19.00 uur
brengen naar De Schakel:
- slaapzak
- kussen
- pyjama
- geen zaklamp
- lange broek
- jas en/of warme trui (het kan flink afkoelen ’s avonds)
- dichte schoenen
Zet duidelijk je naam op je slaapspullen!
Het is belangrijk dat de ouders hun kinderen zelf
controleren op teken!
Let op:
Op zaterdagmorgen tussen 9.00 uur en 9.30 uur moet je
worden opgehaald bij Hoeve De Osstade, Vresselseweg 6, St
Oedenrode.

Vrijdag:
9.00 – 18.30: Kinderen die niet blijven overnachten.
9.00 – 9.00 (za): Kinderen die blijven overnachten
Kosten:
Hele dag zonder overnachting
€ 6,50 per kind
Hele dag met overnachting
€ 8,50 per kind
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Inschrijven
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-

Om je op te geven vul je het inschrijfformulier in
op: http://www.jvw-wijbosch.nl.

-

Deelname is vanaf 5 jaar t/m groep 8;
overnachten vanaf 7 jaar! De leeftijd moet op
12 augustus 2018 5 jaar zijn (7 jaar bij
overnachten)

-

Print het ingevulde formulier met nummer uit. Lever het formulier in
op een van de inschrijfavonden. Handtekening van een ouder of
verzorger is verplicht! Pas na het inleveren van het formulier en
de betaling is de inschrijving definitief.

-

De inschrijfavonden zijn op
o maandag 18 juni (19.00 – 20.00 uur) voor kinderen uit
Wijbosch
o dinsdag 19 juni (19.00 – 20.00 uur) voor kinderen uit
Wijbosch en Schijndel.
Beide avonden zijn in De Schakel, Eerdsebaan 1, Wijbosch.
Bij inschrijven direct contant betalen, anders is de inschrijving niet
geldig.

-

Er kunnen maximaal 300 kinderen inschrijven voor de hele week.
Op vrijdagnacht 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! (06-31 57 46 80
of info@jvw-wijbosch.nl). Geldteruggave is helaas niet mogelijk.

-

Lees voor het inschrijven nog het reglement op bladzijde 11.

Reglement
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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.
- Controleer op de deelnemerskaart of alles er goed op
staat. Mocht er iets niet kloppen, geef dit dan door aan
iemand van de coördinatiegroep (zie achterin het boekje).
Deze deelnemerskaart moet je tijdens alle activiteiten bij
je hebben. Op deze kaart staat namelijk belangrijke
informatie mocht er wat gebeuren. Je mag de kaart dus
niet weer aan je ouders teruggeven als je binnen bent.
- Als kinderen zich niet naar behoren gedragen, worden ze
gewaarschuwd. 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 privacybeleid verwijzen we naar onze website.
Overnachting:
- Je mag alleen in het slaapgedeelte komen als je wilt
gaan slapen of je wilt omkleden.
- Kinderen die wakker willen blijven, gaan samen met de
leiding bij het kampvuur zitten.

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.

Sponsors
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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
Stratenmakerbedrijf Fransen
Henny v Osch
Weibos Bed & Breakfast
Ad van der Rijt Meesterschilder
Boomkwekerij Erik Dehue
Bart Verhoeven Stucadoorswerken
Meulders Afbouw
Voets A.P.K. & Autoservice
Bumperspecialist danny Rotteveel
John van Wanrooy Houthandel
Kers Slijperij
De Kaarserij
Lammers SNL
Voets en Donkers
Natuursteenbedrijf Jos v Kasteren
Classic Car Brothers
Robu Grootkeukens
de Laat schilderwerken
v Dijk Langenhuizen vloeren
Benny Korsten

-

De HeerenMeester
Blokkendoos
Marieke v/d Wijst
Computer Bouw
Rijn Verhoeven Timmerwerken
De Mutter Elektro
Odekerken installatie / zinkwerken
IBS Installatiebedrijf
Figaro Roadshow Discotheek
Stucadoorsbedrijf v/d Sangen
Antionet de Meijer Haarmode
Bouwbedrijf Arno Heijmans
Pieter van de Sangen
van der Steen Transport
Gehabro
Gebr. Rijbroek
Smetsers v/d Sangen Varkenhandel
v Dam Bakkerij
van der Zanden Kaarsen/ Wax art
Straalbedrijf H&P BV
van Hamond verhuur
SOS700 / schijndelse ondernemers
Vossen Elektro

Adressen/Vaste Vrijwilligers
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Afmelden
Mobiele telefoon JVW: 06-31 57 46 80
E-mail: info@jvw-wijbosch.nl
Adressen:
De Schakel, Eerdsebaan 1, Wijbosch

Hoeve Osstade, Vresselseweg 6, St Oedenrode
Coördinatiegroep
Christine v Hamond
Rob v Heeswijk
Mari v Heuvel
Rick v Kessel

Mirjam Koolen
Ad v Rijt
Margo v Roosmalen
Jet Smits

Vaste vrijwilligers
Job vd Aa
Nick vd Aa
Susan vd Aa
Elly vd Akker
Leon v Alphen
Isa v Alphen
Marit v Alphen
Marielle Berkers
Tom Berkers
Reggy vd Bogaart
Elle vd Bosch
Jolanda v Boxtel
Lieke v Boxtel
Janneke v Boxtel
Femke Claassen
Jolanda Dehue
Vera Dehue
Pien Dehue
Sara Dehue
Ciske Donkers
Krissie Donkers
Danny v Grinsven
John v Grinsven
Jolanda v Grinsven
Koen v Hamond
Sander v Hamond

Mark v Heeswijk
Esmee Hellings
Joep v Helvoort
Peggie vd Heuvel
Ruby vd Heuvel
Herwin Hurkmans
Danny v Kessel
Romy v Kessel
Marieke Ketelaars
Johan Korsten
Daan Korsten
Antonet Meijer
Richard Meijer
Laura v Nielen
Marion v Oers
Patricia v Oers
Janine v Osch
Job v Osch
Mandy Pennings
Marlies vd Plas
Dimphy Rijkers
Jeanette vd Rijt
Lisan v Roosmalen
Rachel v Roosmalen
Iris v Roosmalen
Twan vd Sangen

Jochem Steenbakkers
Marieke vd Wijst

Thomas vd Sangen
Joris vd Sangen
Lotte vd Sangen
Pieter vd Sangen
Lisa vd Sangen
Tessa Smits
Ard v Uden
Job vd Ven
John Verhagen
Judith Verstappen
Jenny vd Vleuten
Paul vd Vleuten
Marscha Vogels
Jesse vd Vorstenbosch
Annemarie vd Wijst
Pieter vd Wijst

Programma 2018
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Zondag 12 augustus – zaterdag 18 augustus 2018:
Inschrijven:
- invullen en uitprinten: http://www.jvw-wijbosch.nl
- maandag 18 juni (19.00 uur – 20.00 uur) kinderen uit Wijbosch
- dinsdag 19 juni (19.00 uur – 20.00 uur) kinderen uit Wijbosch en Schijndel
Zondag
18.30 – 19.30 uur Opening met toneelstukje. Start in De Schakel. Kosten: gratis
Maandag
10.00 –16.00 uur

Knutselen/ workshops in de Schakel. Kosten € 5,00

Dinsdag
10.00 – 12.00 uur Knutselen/workshops in de Schakel. Kosten € 2,00
14.00 – 16.00 uur Knutselen/ workshops in de Schakel. Kosten € 2,00
Woensdag
9.50 – 12.00 uur
15.00 uur
17.45 uur
18.00 – 20.30 uur

Film in de Schakel. Kosten € 2,00
Eventuele voorronde
Deelnemers Wijbosch Got Talent aanwezig. Melden bij de DJ
Wijbosch Got Talent in de Schakel. Kosten € 1,00 per
bezoeker, weekkaarten en deelnemers gratis

Donderdag
9.30 – 12.00 uur
Zeskamp. Verzamelen bij de Schakel Kosten € 5,50
13.45 – 16.00 uur
Vrijdag
9.00 uur
18.30 uur

Zaterdag
9.00 – 9.30 uur

Spellen en overnachting. Verzamelen bij Hoeve Osstade
Ophalen kinderen die niet blijven slapen. Hoeve Osstade
Kosten exclusief slapen € 6,50
Kosten inclusief slapen € 8,50
Ouders komen kinderen halen bij Hoeve Osstade

Als je alle activiteiten mee doet, is het totaalbedrag
€ 25,00 met overnachting of
€ 23,00 zonder overnachting

