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Deelname aan de KinderVakantieWeek geschiedt op eigen 
risico. Stichting Ranja kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor ongelukjes, beschadigingen, diefstal en/of verlies van 
goederen en spullen.

Bij het deelnemen aan onze kindervakantieweek stem je in met 
de gedragscode en ons veiligheidsprotocol. 
Deze zijn terug te vinden op: www.stichting-ranja.nl
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Stichting RANJA KinderVakantieWeek 
Informatieboekje voor deelnemers en 
vrijwilligers
In dit boekje vindt u alle informatie 
over de KinderVakantieWeek 
voor deelnemers, maar ook voor 
vrijwilligers. Algemene informatie, 
maar ook specifieke informatie over 
het programma. 

Voor verdere informatie kunt u altijd 
terecht op onze website: 
www.stichting-ranja.nl 

Voor vragen of opmerkingen 
kunt u ons mailen op: 
info@stichting-ranja.nl

Wij wensen jullie allemaal alvast 
veel plezier tijdens de KVW!

Met vriendelijke groet,
het team van Stichting RANJA!

Afmelden tijdens de KVW
Mocht uw kind/kinderen niet 
aanwezig kunnen zijn in verband 
met ziekte of een andere oorzaak, 
gelieve dit dan te melden. U kunt 
tussen 9.00 uur en 9.30 uur bellen 
op onderstaande nummers. Zorg 
ervoor dat u weet in welke bouw, 
en welke groep uw kind zit. Op deze 
nummers kunnen ook medewerkers 
zich afmelden.

Locatie Loosbroek:  
Ingrid Sigmans, 06-43242402

Locatie Heeswijk-Dinther:
Arjan Wellens, 06-13376947

Bewaar dit boekje 

tot na de kvw!

2



Hallo Chicos en Chicas,

Na 2 jaar geen KinderVakantieWeek vanwege Corona 

hebben we jullie enorm gemist! 

Vandaar dat we dit jaar vrolijk en kleurrijk uitpakken 

want we gaan naar………Mexico!

Durf jij de uitdaging aan?

Draag jij graag een sombrero?
Dans je mee de samba? 

Speel jij de Banjo?
Durf jij een cactus te knuffelen?

Ga dan met ons mee 
op reis naar Mexico, 

gewoon in Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek!
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             Programma en Tijden
De KVW is dit jaar van 29 augustus t/m 02 september. In Heeswijk-Dinther op het terrein 
van De Valianten aan de Heibloemsedijk. In Loosbroek op terreinen aan de Schaapsdijk 
en Donatusstraat.

Iedere dag start het programma om 10.00 uur. Je bent welkom vanaf 09.45 uur. In 
Heeswijk is het fijn als je op maandag al om 9.30 uur aanwezig bent, zodat je je button 
en groepje alvast kunt zoeken. Dan kun je om 10.00 uur lekker op tijd beginnen met het 
bouwen van je hut! 

Iedere ochtend starten we samen. Na het hijsen van de vlag en het zingen van het 
KVW-lied, wordt de aftrap gegeven voor weer een nieuwe dag. Daarna gaan de 
materiaalcontainers pas open. Zorg dat je op tijd bent, want sommige bouwen willen 
’s ochtends direct beginnen met een speur- of fietstocht.

Op het eind van de dag mag je om 15.30 uur opgehaald worden na de gezamenlijke 
afsluiting. Dit is ook weer bij de vlag, met het zingen van het lied. Wij verzoeken ouders 
niet eerder te vertrekken met hun kind, dan dat de vlag weer is gedaald. Meld het bij de 
vrijwilligers van de groep wanneer u met uw kind vertrekt.

Op dinsdagavond is er een ouderkijkavond in Heeswijk van 18.00 tot 21.00 uur, en in 
Loosbroek van 18.00 tot 20.00 uur. Hier zijn alle ouders, vrienden, opa’s en oma’s welkom 
om samen met de kinderen naar de hutten te komen kijken. Deze avond is er een hapje 
en een drankje. Op deze manier kunnen wij ook onze vrijwilligers extra in het zonnetje 
zetten.

Op woensdagmiddag is de brandweer aanwezig. In Loosbroek van 13.30 uur tot 14.15 
uur. In HD van 14.30 uur tot 15.30 uur. Wij vragen vooral de ouders van de jongere 
kinderen om hierbij te assisteren. 

Voor de kinderen van de bovenbouw is er op donderdagavond een spel, dat gevolgd 
zal worden door een nachtelijke tocht en een overnachting. De kinderen slapen bij De 
Muziekfabriek in Heeswijk.

Op vrijdag stoppen we eerder er is er weer een gezamenlijke en feestelijke afsluiting 
voor heel HDL op het terrein in Heeswijk. Alle kinderen van Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek zijn hierbij! Het programma eindigt om 13.00 uur. 
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Programma Onderbouw Loosbroek
Ola señoras y señoritas, zijn jullie klaar om mee op reis te gaan naar Mexico?
Wij hebben er weer volop zin in en zijn klaar voor om samen met jullie een aantal 
onvergetelijke dagen te gaan beleven.

Op Maandag 29 augustus gaan we om 
10.00 uur van start. We verzamelen bij 
de knutseltent waar iedereen zijn/haar 
naambutton krijgt en waar je te horen 
krijgt bij wie je in het groepje zit. Hierna 
mag je met je leiding mee om samen 
een prachtige Mexicaanse casa te gaan 
bouwen. 
Zorg ervoor dat je deze dag fijn zittende 
kleding aan hebt en dichte schoenen want 
in de middag gaan we op pad naar de 
bossen.

Op dinsdag starten we de dag om 10.00 
uur.
Vandaag gaan we verder met bouwen aan 
de casa waarna deze mooi geschilderd gaat 
worden. In de middag gaan we Mexicaans 
spelletjes doen met een Mexicaans tintje 
doen. Zet je beste beentje voor en maak 
vooral veel plezier! 
Jullie papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 
ooms, tantes en/of jullie vriendjes en 
vriendinnetjes zijn ‘s avonds in Heeswijk 
welkom van 18 uur tot 21 uur en in 
Loosbroek van 18 tot 20 uur, om naar jullie 
prachtige casa te komen kijken. 

Ook op woensdag starten we om 10.00 
uur. 
Deze ochtend kan er volop geknuffeld 
gaan worden met een aantal harige 
vriendjes welke deze ochtend aanwezig 
zullen zijn. Ook wordt er volop in 
Mexicaanse sferen geknutseld.
Zoals sommigen van jullie vast wel weten 
komt in de middag de brandweer. We 
mogen deze middag op het luchtkussen 
en lekker in het schuim spelen. Denk aan je 
zwemspullen en je slippers!

Op donderdag starten we ook weer om 
10.00 uur.
Deze ochtend gaan we op vossenjacht 
door Loosbroek dus zorg voor fijn zittende 
schoenen waarmee je lekker kunt speuren.
In de middag is het tijd voor een Mexicaans 
feestje dus maak je klaar voor een 
leuk zomers festival! Hiermee sluiten 
we ons Mexicaans avontuur tijdens de 
kindervakantieweek in Loosbroek af.
Aan het einde van de dag breken we de 
casa’s af. 

Op vrijdag is er vanaf 10.00 uur een 
spelenkermis op het terrein van de 
kindervakantieweek in Heeswijk-Dinther. 
Vanuit Loosbroek kun je hier met eigen 
vervoer naar toe. Onder begeleiding van 
je eigen ouder(s), verzorger kun je veel 
verschillende spelletjes en activiteiten 
doen. De spelenkermis duurt tot ongeveer 
13.00 uur, daarna kun je moe en voldaan je 
eigen casa weer opzoeken. 
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Programma Ieniemienie- en Onderbouw 
Heeswijk-Dinther
Hallo señor en señorita!
Leuk dat jullie dit jaar met ons meegaan naar Mexico! Samen met alle señors en 
señorita’s gaan we er een leuke week van maken!

Op Maandag 29 augustus gaan we om 
09.30 van start. Alle kinderen verzamelen 
in de knutseltent. Jullie kunnen daar 
kennismaken met de leiding en je 
Mexicaanse vriendjes en vriendinnetjes. Als 
de groepjes compleet zijn en iedereen zijn 
button heeft kan de kindervakantieweek 
écht gaan beginnen. Na de gezamenlijke 
opening gaan we aan de slag om een heuse 
Mexicaanse stad te bouwen!

Op dinsdag starten we de dag om 10.00 
uur, met een gezamenlijke opening. 
Vervolgens gaan we die dag bouwen, 
knutselen, verven en spelletjes met een 
Mexicaans tintje doen. Wie is er zo snel als 
Speedy Gonzales, verzamelt het meeste 
zilver, versiert de mooiste poncho of 
bouwt de mooiste tempel? Zet je beste 
beentje voor en maak vooral veel plezier! 
Jullie papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 
ooms, tantes en/of jullie vriendjes en 
vriendinnetjes zijn op dinsdagavond van 
18.00 uur tot 21.00 uur uitgenodigd om 
naar jullie prachtige casa te komen kijken.

Ook op woensdag starten we om 10.00 
uur. Wat we na de opening gaan doen, 
houden we nog een verrassing voor 
jullie. Traditiegetrouw komt in de middag 
de brandweer. Kinderen mogen op de 
luchtkussens en lekker in het schuim 
spelen. Denk aan je zwemspullen! Wij 
vragen alle ouders hun eigen kind te 
assisteren bij het omkleden en bij spelen 
in het schuim. De tijd waarop je wordt 
verwacht, wordt later gecommuniceerd.

Donderdag brengen we een halve dag op 
een andere locatie door. De ieniemienie-
bouw start vandaag om 10.00uur bij 
Hotel/ Restaurant de Leygraaf. Wij 
zullen daar activiteiten doen en na 
de lunch gezamenlijk terug naar het 
Kindervakantieweek terrein wandelen. De 
onderbouw vertrekt rond lunchtijd ook 
naar Hotel/ Restaurant de Leygraaf en 
gaan voor de gezamenlijk afsluiting weer 
op het terrein. Aan het einde van de dag 
breken we de casa’s af. De kinderen maken 
vandaag een flinke wandeling, denken 
jullie aan makkelijk zittende kleding en 
fijne schoenen?

Vrijdag eindigt ons Mexicaans avontuur, 
maar niet zonder een knallende 
afsluiting. Vanaf 10.00uur hebben we 
van de ieniemienie- en onderbouw een 
uurtje alléén vertier op de spelenkermis. 
Onder begeleiding van je eigen ouder(s), 
verzorger kun je veel verschillende 
spelletjes en activiteiten doen. De 
spelenkermis duurt tot ongeveer 13.00uur, 
daarna kun je moe en voldaan je eigen casa 
weer opzoeken.
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Middenbouw Heeswijk – Dinther – Programma 
Middenbouw Heeswijk-Dinther-Loosbroek
Hola mexicaantjes van de Middenbouw! 
Bonita dat jullie dit jaar mee met ons meegaan naar het mooie Mexico! De week zal in het 
teken staan van sombrero’s, cactussen, sambaballen en pinatas. Samen met alle andere 
reizigers gaan we proberen zoveel mogelijk punten te sparen om uiteindelijk de beste groep 
van de Middenbouw te worden!

Bonita dat jullie dit jaar mee met ons 
meegaan naar het mooie Mexico! De week zal 
in het teken staan van sombrero’s, cactussen, 
sambaballen en pinatas. Samen met alle 
andere reizigers gaan we proberen zoveel 
mogelijk punten te sparen om uiteindelijk de 
beste groep van de Middenbouw te worden!
Elke dag beginnen we om 10.00 uur met het 
hijsen van de vlag en om 15.30 uur zal de 
dag worden afgesloten en de vlag weer naar 
beneden worden gehaald. Het is een drukke 
en volle week dus zorg ervoor dat je genoeg 
eten meeneemt, wij zorgen voor het drinken 
en een tussendoortje. 

Op maandag gaan we beginnen met een 
super mooi en grote Mexicaanse hut te 
bouwen. Ook krijgt iedere hut een sombrero 
die je mag versieren waardoor iedereen kan 
zien van wie welke hut is. 

Op dinsdag beginnen we in alle vroegte 
met een speurtocht. ’s Middags gaan we 
verder met het bouwen aan de hut, ook is 
er de mogelijkheid om de hut te versieren 
dus doe kleren aan die vies mogen worden! 
Als jullie thuis nog oude doeken of leuke 

versierspullen hebben voor de hutten neem 
die dan mee.

Op woensdag trekken we de bossen in voor 
een super spannend bosspel. Het is slim om 
een lange broek en dichte schoenen aan 
te doen omdat er pikkers en beestjes in de 
bossen zijn. ’s Middags komt bij mooi weer 
de brandweer, neem je zwemspullen en een 
handdoek mee! 

Op donderdag gaan we helaas in 
Loosbroek alweer de hut afbreken, in de 
middag gaan we spelletjes doen op het 
kindervakantieweek terrein van Heeswijk, 
dus doe sportieve kleren aan. Bij mooi weer 
zijn er ook waterspelletjes, een extra setje 
kleren kan geen kwaad. De kinderen uit 
Loosbroek moeten hier naar toe fietsen dus 
denk ook aan je fiets! 

Vrijdag is helaas alweer de laatste dag van 
de week en zal de hut afgebroken moeten 
worden in Heeswijk. Op vrijdag om 10:00 
fietst Loosbroek naar Heeswijk om daar af te 
sluiten met een gezamenlijke Spelenkermis.
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Maandag Hutten bouwen
Dinsdag Speurtocht / Hutten bouwen en versieren

Woensdag Bosspel / Brandweer

Donderdag Afbreken LB /Sport & Spel 

Vrijdag Afbreken voor HD / Gezamenlijke afslui-
ting en Spelenkermis



Programma Bovenbouw 
Heeswijk-Dinther-Loosbroek
Hola chicos y chicas! Dit jaar zal de kindervakantieweek in het teken staan van sombrero’s, 
salsa, corazon en bailando. Na twee rustige jaren gaat de muy bueno reis dit jaar naar het 
verre en zonnige Mexico. Er gaan zeker weer spannende dingen gebeuren in de week van 
29 augustus tot en met 2 september!  

Zoals gewoonlijk gaan we weer aan de slag met 
het bouwen van fantástico hutten. Daar nemen 
we maandag de hele dag de tijd voor. We zijn nu 
al benieuwd welk groepje de más impresionante 
hut gaat maken! Voor ieder groepje ligt er 
een sombrero bord klaar om trots te kunnen 
laten zien wie bij welke hut hoort. Zo’n vette 
hut is natuurlijk ook ontzettend handig als er 
feestende gasten met 26 sambaballen ons 
zouden bezoeken op het KVW terrein! 
Dinsdag gaan we richting Dora’s Bos (tussen 
Loosbroek en Heeswijk-Dinther in), om te 
kijken welk team zich het meest soepel kan 
voortbewegen door het dichtstbijzijnde 
oerwoud en afgevlakte bergtoppen. Het team 
dat de meest waardevolle plaatjes bij elkaar 
kan sparen zonder gepakt te worden door de 
snorrige tegenstander wint! Er gaat mucho 
gerend worden in het bos! 
Op woensdag gaan we met z’n allen te voet 
op ontdekkingstocht rondom het eigen 
dorp/kindervakantieweek terrein. Trek 
je wandelschoenen alvast aan voor deze 
verre tocht. Onderweg wachten spannende 
opdrachten op alle niño’s! In de middag is 
het tijd om al het zand af te spoelen bij de 
brandweer. 
Donderdag krijgen jullie weer de kans om 

je van je meest sportieve kant te laten zien 
tijdens Sport & Spel. Kom in je meest bonito 
sport outfit, en laat zien dat jij de allersnelste 
bent in de race tussen de cactussen. Naast 
een aantal klassiekers zijn er dit jaar een paar 
nieuwe spellen speciaal voor jullie bedacht. 
Een springkussen mag natuurlijk op zo’n dag 
niet ontbreken, dus daar kun je op rekenen. 
Het laatste beetje energie gaan we wel nodig 
hebben voor het afbreken van de hutten! 
Het programma van donderdag stopt hier 
niet bij! Donderdagavond zien we graag jullie 
allemaal terug bij het avondspel, nachttocht en 
de welbekende overnachting. Een prikkelende 
en leuke ervaring waar iedere BovenBouwer 
zeker bij wil zijn! Sí Sí.
Vrijdagochtend gaan we met z’n allen muy 
bueno boterhammen eten voor we terug naar 
het KVW terrein fietsen. Daar vindt de inmiddels 
bekende afsluiter van kindervakantieweek 
plaats: de Spelenkermis. Ook voor de 
bovenbouw-kids zal er genoeg leuks te doen zijn. 

De organisatie is nog druk met de 
voorbereidingen, maar we kijken er al naar uit 
om met jullie allemaal de zomer af te sluiten 
lieve bonito’s! Groetjes, Charlotte, Eva, Jeroen, 
Juul, Lieke, Sten en Sonia 

LET OP BELANGRIJK! 
Om tijdens deze reis niet uit te drogen, neem iedere dag een flesje water mee. Er worden 
dit jaar geen plastic/papieren bekertjes meer uitgedeeld. Verder heb je iedere dag van 
de KVW je fiets nodig en op woensdag dus ook je zwembroek en een handdoek.

ATTENTIE OUDERS
Om onze activiteiten zo goed en leuk mogelijk uit te voeren om de kinderen een fantastische week te be-
zorgen hebben wij wat extra handjes nodig. Gedurende de hele week is er extra leiding van harte welkom, 
maar met name voor onze spelactiviteiten:
Maandag 29 augustus de hele dag enkele ouders die mee toezicht willen houden tijdens bouwen in HD
Dinsdag 30 augustus middag 12:30 - 15:30 (Dora’s Bos)
Woensdag 31 augustus ochtend 9:45 - 12:30 (Speurtocht meelopen in Heeswijk of Loosbroek)
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     Een feestelijke afsluiting!
Spelenkermis

Dit jaar sluiten we de KinderVakantieWeek weer af 
met een feestelijke Spelenkermis! 

Tijdens de spelenkermis zijn er verschillende activiteiten te doen 
en is er de mogelijkheid tot het winnen van prijzen!

Deze spelenkermis is bedoeld voor alle kinderen!

De spelenkermis is voor alle bouwen van de KVW een vast 
programmaonderdeel, wij rekenen dus op jullie komst.

Vanuit Loosbroek zal er een fietsgroep voor de MB vertrekken om 10.30 
uur vanaf de tent. Zorg ervoor dat je op tijd bent!

De kinderen van OB Loosbroek mogen samen met hun ouders/ opa/oma/
oppas/buren/etc naar het terrein komen.

De kermis vindt plaats op het terrein 
van de Valianten in Heeswijk-Dinther. 

Het programma duurt van 10.00 tot 13.00 uur.
De OB/IB start om 10.00u met de spelenkermis, de MB en BB om 11.00u.

Tijdens de spelenkermis rekenen we op alle hulp van de vrijwilligers. 
Het is de bedoeling dat kinderen in groepjes, onder begeleiding van een 
vrijwilliger/ ouder, rondlopen. Dit geldt vooral voor de IB en OB. MB en 

BB mogen zelf rondlopen zonder begeleiding.

Wie gaat het snelste over de stormbaan? Wie is het behendigste? Wie 
danst de mooiste Salsa of Bailando? 
Zorg voor makkelijk zittende kleding. 

Om 12.30 uur begint de loterij ter afsluiting van de SpelenKermis en de 
KinderVakantieWeek!

Is het geluk aan jouw zijde en ga jij er met een mooie prijs vandoor?

Vanaf 13.00 uur mogen de kinderen weer worden opgehaald.
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Informatie voor ouders

U komt voor de eerste keer?
Komt u voor de eerste keer, dan is het 
begrijpelijk dat u nog niet alles weet. Wanneer 
u op maandagochtend het terrein op komt, 
kunt u het beste op zoek gaan naar iemand 
van het bestuur. Dit zijn de mensen met een 
oranje polo. De eerste keer kunt u het beste 
om 09.30 uur aanwezig zijn. In HD gaat u 
met uw kind op zoek naar de verzamelplaats 
van de betreffende bouw. Daar krijgt u de 
groepsindeling en een button voor uw kind. 
In Loosbroek gaat u met uw kind naar de 
tent. Het is ook slim om in jassen en op tassen 
en broodtrommels de naam van uw kind 
te vermelden. De vrijwilligers kunnen hun 
button ophalen bij de tent (Loosbroek) of het 
vrijwilligers terras (HD). Hier kunnen ze ook 
informatie krijgen over de gang van zaken.

Vervoer
Het is de bedoeling dat de kinderen op eigen 
gelegenheid (met of zonder begeleiding van 
ouders) naar het terrein van de KVW komen. 
In Loosbroek is dit in de dorpskern. In HD is 
dit aan de Heibloemsedijk bij het terrein van 
de Valianten (Heibloemsedijk 10b, Heeswijk).

Wij verzoeken iedereen om zo veel 
mogelijk met de fiets te komen. Er geldt 
tijdens de KVW een parkeerverbod op de 
Heibloemsedijk. Het parkeren wordt begeleid 
door parkeerwachters. Deze wijzen u een 
plaats toe, waar u uw auto neer moet zetten. 
De verkeersregelaars regelen het verkeer 
bij de in- en uitgang van het terrein. Het is 
voor ieders veiligheid van belang dat hun 
instructies worden opgevolgd.

Fiets
Kinderen van de Middenbouw en Bovenbouw 
kunnen er vanuit gaan dat zij iedere dag een 
fiets nodig hebben. Zorg dus dat je elke dag 
op de fiets komt.

Benodigdheden
Wij verzoeken ouders hun kinderen het 
volgende mee te geven:
• Een drinkbeker (leeg)
• een lunchpakket (vermeld op alle spullen 

een naam van uw kind;
• op woensdag zwemkleding.

Wij verzoeken ouders hun kinderen het 
volgende niet mee te geven:
• zakgeld;
• snoep, drinken (Ranja is de hele dag 

verkrijgbaar en iedereen wordt dagelijks 
voorzien van drinken en een versnapering 
bij de lunch);

• elektronica (telefoons, etc.).
Dit geldt ook voor vrijwilligers.

Wij raden u aan uw kind oude kleding en 
sokken met stevige schoenen 
(geen sandalen/slippers) te laten dragen. 
Tevens verzoeken wij u om uw kind thuis in te 
smeren tegen dazen en andere insecten. 
De E.H.B.O. is er alleen voor ongevalletjes en 
is geen smeerdienst. 
Denkt u ook zelf aan zonnebrandcrème. 

Medicatie / Waar moeten wij als 
organisatie rekening mee houden?
Het allerbelangrijkste tijdens de KVW is 
dat iedereen een heel leuke week heeft. 
Daarom vragen wij u, bij bijzonderheden 
en medicatiegebruik, ons medisch protocol 
in te vullen. Op deze manier zorgen we er 
samen voor dat alle kinderen een leuke week 
hebben. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met 
deze informatie om. Heeft u dit tijdens de 
inschrijving nog niet gedaan? 
Download het protocol op www.stichting-
ranja.nl en neem dan even contact met ons 
op via info@stichting-ranja.nl 
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Ouderkijkavond
Op dinsdagavond 30 augustus is het KVW-
terrein open voor alle kinderen om samen 
met hun ouders, opa’s en oma’s te komen 
kijken. U bent in Heeswijk welkom van 18 
uur tot 21 uur en in Loosbroek van 18 tot 
20 uur. Hier is uiteraard ook een hapje en een 
drankje te krijgen! 

Nachtspel
Op donderdagavond is er voor de kinderen 
van groep 7 en 8, de Bovenbouw, een 
nachtspel met overnachting. Zij krijgen 
hierover op maandag uitleg per brief. Zij 
moeten dit briefje op dinsdag inleveren, 
zodat ze zich op kunnen geven voor het 
nachtspel. Het is niet verplicht om mee 
te doen, maar het is wel natuurlijk heel 
leuk. De overnachting vindt plaats in De 
Muziekfabriek in Heeswijk.

Gereedschap
Iedere groep krijgt een eigen materiaalkist 
met daarin voldoende gereedschap. Het is 
dus niet nodig om eigen gereedschap mee te 
nemen. Wees zuinig op onze spullen, zodat we 
er nog vele jaren gebruik van kunnen maken.

Regenprogramma
Bij veel regen of slecht weer is er een 
regenprogramma. De KVW gaat altijd door! 
Neem in ieder geval regenkleding mee. Als 
het mogelijk is, blijven we namelijk op het 
KVW-terrein. Is het weer heel slecht, dan 
maken we gebruik van binnen-locaties. We 
vertrekken altijd gezamenlijk vanaf het 
KVW-terrein naar deze locaties. Mochten 
er calamiteiten zijn zoals b.v onverwacht 
noodweer willen wij u vragen de kinderen 
niet zomaar te komen halen. Mocht dit toch 
nodig zijn, brengen wij u op de hoogte via 
een pushbericht via onze app. 

Gevonden voorwerpen
De gehele week staat er in Loosbroek en in 
HD een bak voor gevonden voorwerpen. Ben 

je iets kwijt of heb je iets gevonden wat niet 
van jou is, dan kun je bij het bestuur terecht. 
Alle gevonden spullen die over zijn, kunnen 
vanaf het eind van de KVW afgehaald worden 
aan de Kampweg 37 in Loosbroek. Alle 
spullen worden twee weken bewaard. 

Groepsindeling
De ieniemieniebouw, onderbouw en 
middenbouw maakt vooraf de groepsindeling 
bekend, dit is in verband met het indelen 
van vrijwilligers. De groepen worden met de 
nodige zorg samengesteld, hierin kan niet 
worden geruild. De Bovenbouw maakt de 
indeling niet bekend.

Foto’s en informatie
Om de leukste momenten van de KVW nooit 
te vergeten, worden er gedurende de week 
foto’s gemaakt door de organisatie. Deze 
kunnen bijvoorbeeld gepubliceerd worden 
op onze website en social media-pagina’s. 
Ook proberen wij daar zo veel mogelijk 
informatie te geven die nodig is. Mocht u 
toch nog vragen hebben. Neem dan contact 
op met een van de bestuursleden. 

Afmelden
Bij afmelding van een kind voor de 
KVW ontvangt u geen restitutie van het 
inschrijfgeld. 

Aanmelding extra-deelnemer
Wanneer een ouder een dag meehelpt als 
vrijwilliger, en er hierdoor een jonger broertje 
of zusje mee komt, dan vragen wij voor deze 
extra-deelnemer een bijdrage van €3,00 per 
dag. Breng lunch en een drinkbeker mee!

Contact
Wanneer er vragen, opmerkingen of 
problemen zijn, stellen we het op prijs 
als je contact opneemt met één van de 
bestuursleden van Stichting Ranja om dit te 
bespreken. Het bestuur is te herkennen aan 
de oranje polo’s.
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Informatie voor Vrijwilligers

Aanwezigheid
Alle vrijwilligers zijn iedere dag om 09.30 uur 
welkom, tenzij anders afgesproken. Op het 
eind van de dag vinden we het fijn om samen 
op te ruimen. Soms kan er gevraagd worden 
samen de dag te evalueren.

Roken
Het is verboden om in de bossen en in de 
buurt van de kinderen te roken. In Loosbroek 
kan er gerookt worden naast de tent. In HD 
mag er gerookt worden op het terras.

Eten/drinken
Ook vrijwilligers worden iedere dag voorzien 
van een versnapering bij de lunch. Breng 
zelf je lunch mee en een beker! Het is niet 
de bedoeling dat zij zelf (fris)dranken en 
snoep meenemen. Koffie, thee en ranja is vrij 
verkrijgbaar voor de vrijwilligers.

Gebruik mobiele telefoon
Wij vragen onze vrijwilligers er te zijn voor de 
kinderen en het gebruik van de telefoon te 
beperken.

Maatschappelijke stage
Tijdens de KVW kun je ook je 
maatschappelijke stage lopen. 
Aanspreekpunt voor de maatschappelijke 
stagiaires in HD is Saskia van Driel. Zij geeft 
je alle informatie over wat je allemaal kunt 
doen tijdens de KVW. In Loosbroek is Ingrid 
Sigmans het aanspreekpunt. Voor vragen 
of opmerkingen over je stage, kun je mailen 
naar stage@stichting-ranja.nl. Vóór de KVW 
is er nog een verplichte informatieavond op 
vrijdag 26 augustus, om kennis te maken, 
stage-formulieren in te leveren en afspraken 
te maken. Deze avond start om 19.00 uur op 
het KVW-terrein in Heeswijk-Dinther en om 
20.00 uur bij de tent in Loosbroek. I.v.m. de 
Solexrace is de locatie voor Heewijk-Dinther 
is nog even onder voorbehoud, mocht dit 
anders worden dan krijg je hier een mail over 
van de stagecoördinator

Evaluatie
We doen er alles aan om de KVW zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk 
blijven er wel eens zaken liggen, of lopen 
ze niet zoals gepland. Wanneer u tips of 
tops heeft, kom dan gerust naar een van 
de bestuursleden of stuur een mailtje naar 
info@stichting-ranja.nl 
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Huishoudelijk reglement
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich 
aan bepaalde basisafspraken houdt 
tijdens de week, volgen hieronder wat 
aandachtspunten.
• Zorg ervoor dat kinderen nooit alleen 

worden achtergelaten, ook niet bij de eigen 
hut.

• Zorg ervoor dat kinderen niet over het 
terrein gaan rondzwerven.

• Ga bij ongelukjes altijd naar de EHBO.
• Aan het eind van de dag moet al het 

materiaal teruggebracht worden naar de 
materiaalcontainer. Denk hierbij ook aan de 
ranjakannen. 

• Er mogen geen spijkers in de bomen 
worden geslagen, gebruik hiervoor touw!

• Laat geen rotzooi achter, laat het terrein 
netjes.

• Vrijwilligers kunnen hun spullen in 
Loosbroek in de tent en in HD bij het 
vrijwilligershonk kwijt.

• Mochten er problemen zijn, ga dan naar één 
van de mensen van de organisatie.

• Zorg dat je een goed voorbeeld bent voor 
alle deelnemende kinderen.

• Kinderen mogen alleen samen met een 
vrijwilliger materiaal bij de container halen.

• Roken? Niet bij de kinderen en niet in de 
bossen.

• Kikkers in de Heeswijkse bossen willen 
graag met rust gelaten worden. 

Respect
Pesten, discriminatie en onacceptabel 
gedrag wordt niet getolereerd. De KVW 
draait om plezier voor alle deelnemers. 
Wij gaan er vanuit dat iedereen elkaar met 
respect behandelt. Bij het niet naleven van 
de gestelde regels of wanneer storend 
of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij 
genoodzaakt de ouders/ verzorgers hierover 
in te lichten. Wij behouden ons het recht 
voor om bij ernstig wangedrag een kind de 
verdere deelname aan de KVW te ontzeggen. 

In verband met de veiligheid van de kinderen, 
vrijwilligers en de organisatie hebben wij een 
Veiligheidsprotocol opgesteld, evenals een 
Gedragscode vrijwilligers. Het protocol heeft 
betrekking op pesten, (seksuele) intimidatie, 
agressie, drugs- en alcoholmisbruik. Beide 
documenten zijn op onze website terug te 
vinden. 
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Aanvullende informatie

De KVW is dit jaar van 29 augustus t/m 02 september. In Heeswijk-Dinther op het terrein 
van De Valianten aan de Heibloemsedijk. In Loosbroek op terreinen aan de Schaapsdijk en 
Donatusstraat. Het doel is kinderen een zo leuk mogelijke week te bezorgen. Deze week 
moet voor alle kinderen en ouders toegankelijk zijn. Kinderen spelen om elkaar te leren 
kennen en om samen leuke activiteiten te ondernemen. De vrijwilligers helpen een handje, 
houden toezicht en sturen bij waar nodig. Samen hebben zij de verantwoordelijkheid om er 
een leuke en sportieve week van te maken.

Organisatie
De KVW wordt georganiseerd door Stichting Ranja. Dit is een stichting die naast de KVW 
ook de Roefeldag en samen met het Oranjecomité, Koningsdag op Plein 1969 organiseert. 
De algemene leiding is in handen van het bestuur van de stichting. Zij creëren de 
randvoorwaarden voor de verschillende werkgroepen per leeftijdscategorie.

Privacywetgeving
Door het invullen van een vrijwilligers- of deelnemersformulier geeft u Stichting Ranja 
toestemming deze gegevens te gebruiken voor de KVW. Gevraagde persoonsgegevens zullen 
slechts kortdurend bewaard worden. De gegevens worden (indien nodig) alleen voor en 
tijdens de KVW gebruikt.

Taakverdeling bestuur
Voorzitter/PR/Website/Algemene leiding HD: Arjan Wellens 06-13376947
Algemene leiding Loosbroek/Sponsoring: Ingrid Sigmans 06-43242402
Penningmeester: Elke van Roessel
Secretaris/Coördinator Maatschappelijke stage: Saskia van Driel
Materiaal/2e Penningsmeester Jeroen van Zandbeek
Algemeen bestuurslid/Coördinator Roefeldag: Janneke van Schijndel
Algemeen bestuurslid Esther van Helvoort

Werkgroepcoördinatoren
IeniemienieBouw HD: Yvette de Mol ibobhd@stichting-ranja.nl
OnderBouw HD: Yvette de Mol ibobhd@stichting-ranja.nl
MiddenBouw HD: Kevin Buermans middenbouwhd@stichting-ranja.nl
BovenBouw HD: Lieke Ketelaars bovenbouwhdl@stichting-ranja.nl
Knutseltent HD: Daisy Voets
Onderbouw Loosbroek: Ingrid Sigmans  onderbouwloosbroek@stichting-ranja.nl
Middenbouw Loosbroek:Susan Dobbelsteen middenbouwloosbroek@stichting-ranja.nl
BovenBouw Loosbroek: Sonia Szacik bovenbouwhdl@stichting-ranja.nl

Vrijwilligers gezocht!
Er zijn zo’n 40 vrijwilligers actief betrokken bij het organiseren van de KVW en andere Ranja-
activiteiten zoals de Roefeldag en Koningsdag. Omdat er ieder jaar mensen stoppen, zijn wij 
altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om te helpen. Dit kan variëren van helpen met 
knutselen tot het ontwerpen van het programma of helpen op Koningsdag. Heb je interesse 
of vragen, stuur dan een mailtje naar info@stichting-ranja.nl 

Smoelenboek Bestuur 



Smoelenboek Bestuur 

Arjan Wellens

Janneke van Schijndel

Elke van Roessel

Esther van Helvoort

Ingrid Sigmans

Jeroen van Zandbeek

Saskia van Driel
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Wist je dat de prachtige 
podiumwagen die op het terrein 

in Heeswijk-Dinther staat 
ook te huur is?

Stichting Ranja verhuurt dit prachtige podium en 
uit de inkomsten worden materialen gekocht voor 

de KinderVakantieWeek.

Heb je dus binnenkort een 
podiumwagen nodig? Aarzel niet! 

Kijk op www.stichting-ranja.nl 
of bel: 06-43242402
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