
KVW is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren: 
 

Elektro Meens    Anja’s Broodjesdienst 

Friture van Aken    Jetten Motorenrevisie 

Fabritius Interieur    SAL-Verzuim BV 

Autoschade Vrancken   Kapsalon Chantal 

Friture Schaekens    Boerderijwinkel Petri 

Van Kessel autodemontage  Stukadoorsbedrijf Nijsten 

Stevens Schoenenspeciaalzaak  Bouwcombinatie Goessens 

Diederen Hout & Bouwmaterialen  

Vervuurt-Geraets Technisch Onderhoudsbureau 

Elwe Mager, Caravans en aanhangwagens  

 

 

   
 
 

 
Sponsoren Bedankt! 
Namens de ouders en kinderen van Puth en Schinnen, het JIS, de KVW 

werkgroep en alle vrijwilligers voor dit mooie zomeravontuur in 2011. 
 

 



Beste Ouders en vooral Kinderen!! 
Twee fantastische, hopelijk warme zomerweken lang lekker 

knutselen, sporten, spelletjes doen, dansen, acteren, tekenen, schrijven 

en niet te vergeten hutten bouwen. Waar kan dat? bij het... 
 

Kindervakantiewerk Schinnen 2011! 
11 juli t/m 22 juli 2011 (behalve het weekend) 
Wat je moet weten: 
 Kvw is elke dag van 09:30 tot 15:30 uur. 

 De pauze is van 12:30 tot 13:00 uur. 

 Je wordt niet in een groep ingedeeld en je mag zelf kiezen wat je wil 

 doen. 

 Je hoeft niet elke dag te komen maar we vinden het natuurlijk leuk als 

 je dat wel doet. 
Opgeven van te voren hoeft niet en kan ook niet. 

 Iedereen uit de Gemeente Schinnen (en omstreken) mag komen, je 

 vriendje, vriendinnetje, neefje en nichtje mogen ook komen. 

 Je kunt bij ons o.a. drinken (v.a. € 0,50) & zakjes snoep (€ 0,50) kopen. 

 Zorg zelf voor een lunchpakketje. 

 Graag je mobieltje thuis laten (stel het gaat kapot of het raakt kwijt). 

 Raymond Brouwers en Margo Heunen zijn aanspreekpunt voor de 

 ouders, vraag a.u.b. naar één van beide voor mededelingen, vragen, 

 het melden van bijzonderheden, etc. 

 Onze activiteiten zijn bedoeld en geschikt voor jeugd van 6 t/m 12 jaar, 

we maken een uitzondering voor degenen die in 2011 nog 6 jaar 

 worden, jonger gaat echt niet. 

 Er dient, voor de veiligheid, van elk kind 1 keer een strookje met naam, 

adres, etc. afgegeven te worden bij de entree. A.u.b. volledig invullen!! 

 Haal uw kinderen a.u.b. op om 15:30 uur bij de entree, afwijken 

 hiervan graag alleen met kennisgeving bij onze contactpersonen. 

 Een kijkje nemen mag, graag zelfs, meld het wel even en doe het niet 

 aan het begin of einde van de dag. 

 Mocht het nodig zijn met een kind naar de huisarts te moeten gaan, 

kunnen we bij dokter Lanckohr in Schinnen terecht. Is uw kind geen 

patiënt hier, zullen we u nadien vragen de verzekeringsgegevens mee te 

brengen. 
Bij slecht weer hebben we een aangepast programma. 

Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat uw kind de aanwijzingen van de 

leiding opvolgt en het terrein niet uit eigen beweging verlaat.  
 

Voor nadere info of vragen: 

Mail: info@hetjis.nl of 

Bel: 06-15391793 (Margo Heunen) 

De KVW Voorbereidingsgroep: 
Coördinatie:  Raymond Brouwers 

Hutten Bouwen: Armand van Weersch & Jory Hermens 

Sport en Spel: Amy van Erp & Noud Hounjet 

Krantje:  Maxime Vervuurt & Lieke Meertens 

Handvaardigheid: Margo Heunen & Kyra Heunen 

Mini Disco:  Joyce Beaujean 

Huismeesters: Jean van den Camp, Jos van Bentum, Wim Weling 

& Sjir Houben 

Het JIS 
Burgemeester Pijlsstraat 1e 

6365 CG Schinnen 
046-4434907 

Tijdens KVW ook bereikbaar:  
Raymond 06-25022110 /  

Margo 06-15391793 
 

Entreeprijzen: 
Losse entree € 2,90 
Knipkaart 5 dagen € 13,50 

Knipkaart 10 dagen € 27,00 
Knipkaarten zijn verkrijgbaar aan de dagkassa 

Voorverkoop knipkaarten: 
Het JIS op woensdag vanaf 19:30 en vrijdag vanaf 18:00 uur 
In Puth bij Margo Heunen, Willem Alexanderstraat 16 

-------------------------- 
Voornaam:………………………………………………… 

Achternaam:……………………………………………… 

Geboortedatum:………………………………………… 

Straat:…………………………………………nr.:……… 

Postcode:……………………Plaats:…………………… 

Telefoon:……………………………………………………… 

Bijzonderheden:…………………………………………… 


