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WELKOMSTWOORD
Beste ouders, verzorgers & kinderen,
Deze zomer organiseert de Werkgroep 2022 de 53e editie van de Vakantiespelen Bodegraven.
Ook wel bekend als de allerleukste week van het jaar voor kinderen in Bodegraven en
omstreken! De Vakantiespelen is een begrip in Bodegraven. Elk jaar zetten ruim 450
vrijwilligers zich in de zomervakantie een week lang in om dit evenement te organiseren waar
ruim 1200 kinderen aan deelnemen.
De Vakantiespelen vindt plaats van 15 t/m 19 augustus 2022, op het evenemententerrein aan
de Burgemeester Kremerweg (vanaf de Noordzijde ongeveer 250 meter de rondweg op).
Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar staat er een grote tent waar spelletjes, creatieve activiteiten,
een spellencircuit op een bijzondere locatie, dans, theater en nog veel meer wordt
georganiseerd. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is op het veld een ander programma
samengesteld. De kinderen gaan hutten bouwen, stoere spellen spelen, verven, zwemmen en
slapen op donderdag in hun zelfgebouwde hut. De kinderen van de Crew (13 & 14 jaar oud)
hebben een chill programma met leuke spellen, een eindfeest, natuurlijk ook een verfgevecht
en nog veel meer!
Het thema van dit jaar is “De Olympische Vakantiespelen”. Wat er precies gaat gebeuren is
nog een verrassing, maar Bibi en Donna gaan samen met jullie allerlei spannende avonturen
beleven.
In dit informatieboekje wordt uitgelegd hoe de kinderen zich kunnen opgeven voor de allertofste week van het jaar en zijn de programma’s (onder voorbehoud) te vinden. Ook wordt de
werkgroep voorgesteld. Kijk voor meer informatie op www.vakantiespelen.nl
Aarzel niet langer en schrijf je in voor de Vakantiespelen 2022! De inschrijfkosten bedragen
€25,00 per kind.
Inschrijfavond vrijwilligers: 06 mei 2022
Inschrijfavond kinderen: 18 mei 2022
Tot 15 augustus!
Liefs,
Werkgroep Vakantiespelen 2022

Bibi Boks & Donna Dans

EVEN VOORSTELLEN
De werkgroep is het hele jaar bezig met het organiseren van de Vakantiespelen, de leukste
week van het jaar! Hieronder stelt de Werkgroep van de Vakantiespelen 2022 zich aan jullie
voor!

ALGEMEEN COÖRDINATOREN
Jur de Jong
Waar kom je vandaan?
Bodegraven natuurlijk
Hoe oud ben je?
23 jaar
Hoe lang doe jij al mee met De Vakantiespelen?
Eigenlijk doe ik al mee sinds ik 4 jaar ben, dus 19 jaar. Eerst als kind en later als vrijwilliger.
Dit wordt nu mijn 6e jaar als werkgroepslid.
Wat zijn jouw leukste herinneringen van De Vakantiespelen?
Ieder jaar weer het eindvuur!
Wat doe jij naast De Vakantiespelen?
Ik bezig met het afstuderen voor mijn master financiële wiskunde aan de TU Delft. Daarnaast
vind ik het leuk om gitaar te spelen, te sporten en gezellig wat te drinken met vrienden.
Wat voor sport doe je?
Als de sportschool open is, dan ben ik daar vaak te vinden.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Snowboarden.

Yasmine van der Weide
Waar kom je vandaan?
Uit Bodegraven!
Hoe oud ben je?
25 jaar
Wat is jouw functie in de werkgroep?
Dit jaar ben ik samen met Jur algemeen coördinator!
Hoe lang doe jij al mee aan de Vakantiespelen?
Als kind deed ik altijd al mee met de Huttenbouw. Als vrijwilliger
denk ik ook al 7 jaar!
Wat zijn jouw leukste herinneringen van de Vakantiespelen?
Eigenlijk alles! Als kind vond ik het verfgevecht en het slapen in de
hut altijd het leukst.
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik werk nu als online marketing en communicatiemedewerker.
Wat voor sport doe je?
Waterpolo!
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Waterpolo natuurlijk!

ANIMATIE
Simone Bunnik
Waar kom je vandaan?
Ik heb mijn hele leven in Bodegraven gewoond, maar sinds twee jaar
woon ik in Utrecht.
Hoe oud ben je?
Ik ben 24 jaar
Hoe lang doe je al mee met de Vakantiespelen?
Als kind heb ik altijd meegedaan in de tent en een aantal jaar bij de huttenbouw. Als
vrijwilliger was vorig jaar mijn eerste keer.
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan de Vakantiespelen?
Ik vind de kids echt fantastisch, ze kunnen mijn dag echt goed maken. Ik vind het leuk dat de
kids zo lekker onbezorgd zijn en genieten van alles wat ze doen.
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik werk 2 dagen als kinderoefentherapeut om de motoriek van kinderen te verbeteren.
Daarnaast geef ik 2x per week zwemlessen en doe ik de deeltijd pabo om kids ook cognitief
iets bij te leren. Kortom ik word echt heel gelukkig van kids!
Wat voor sport doe je?
Ik doe aan waterpolo en daarnaast aan dansen.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Oeh, moeilijk kiezen. Als ik een sport zou uitkiezen die ik niet zelf doe dan is het wel turnen.
Ik vind het heel nice hoe ze al die verschillende onderdelen kunnen. Je moet sterk zijn maar
ook heel lenig.

Geby van der Laan
Waar kom je vandaan?
Zwammerdam
Hoe oud ben je?
25 jaar
Hoe lang doe je al mee met de Vakantiespelen?
Dit wordt het 5e jaar.
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan de Vakantiespelen?
Alle leuke en lieve mensen die ik daar heb ontmoet en beter leren kennen.
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik werk als jobcoach bij een mensontwikkelbedrijf in Den Haag. Dit betekent dat ik mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt help een betaalde baan te vinden en deze ook te
behouden.
Wat voor sport doe je?
Kickboksen en dansen.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Boogschieten, dat heb ik altijd al eens (goed) willen leren.

CREW
Niels Rupert
Waar kom je vandaan?
Bodegraven
Hoe oud ben je?
26 jaar
Wat is jouw functie in de werkgroep?
Dit jaar organiseer ik de Crew!
Hoe lang doe jij al mee aan de Vakantiespelen?
Sinds 2010 als vrijwilliger, dit wordt mijn 5de jaar werkgroep.
Wat zijn jouw leukste herinneringen van de Vakantiespelen?
Het eindvuur van 2019!
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik ben financieel adviseur bij een grote bank, daarnaast hockey ik graag en ben ik af en toe
in de sportschool te vinden.
Wat voor sport doe je?
Hockey en fitness.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Ik vind de atletieksporten altijd erg leuk om te kijken

Thomas Penders
Waar kom je vandaan?
Bodegraven
Hoe oud ben je?
25 jaar
Wat is jouw functie in de werkgroep?
Samen met Niels en Tim ben ik verantwoordelijk
voor de Crew.
Hoe lang doe jij al mee aan de Vakantiespelen?
Als kind zijnde heb ik altijd Huttenbouw gedaan en sinds 2011 als vrijwilliger.
Wat zijn jouw leukste herinneringen van de Vakantiespelen?
Dat belachelijke hoge vuur van de 2012 editie!
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik werk als junior product engineer bij een fabrikant van verwerkingslijnen voor de
aardappelverwerkende industrie.
Wat voor sport doe je?
Ik ben regelmatig in de sportschool te vinden.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Toch wel schaatsen, zowel lange baan als shorttrack.

Tim Zijlstra
Waar kom je vandaan?
Bodegraven
Hoe oud ben je?
25 jaar
Wat is jouw functie in de werkgroep?
Samen met Niels en Thomas ben ik verantwoordelijk voor de
Crew.
Hoe lang doe jij al mee aan de Vakantiespelen?
Als kind heb ik altijd mee gedaan met de Vakantiespelen en
sinds 2013 als vrijwilliger.
Wat zijn jouw leukste herinneringen van de Vakantiespelen?
Oeh lastige vraag er zijn zoveel leuke momenten geweest.
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik werk als internationaal service engineer bij een bedrijf dat machines maakt voor
laboratoriums voor de voedingsindustrie.
Wat voor sport doe je?
Ik ben probeer elke doordeweekse dag naar de sportschool te gaan.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Kogelstoten.

HULPBRIGADE
Ruben Kempen
Waar kom je vandaan?
Ooit geboren in Nieuwkoop, maar al meer dan 20 jaar een
echte Bodegraver!
Hoe oud ben je?
22 jaar
Hoe lang doe je al mee met de Vakantiespelen?
Ik ben op mijn 18e pas begonnen als vrijwilliger en heb als kind nooit meegedaan. Ik werd
na mijn eerste keer meedoen meteen gevraagd voor deze commissie, dus heb weinig
ervaring verder.
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan de Vakantiespelen?
Ik heb het de hele week wel naar m’n zin gehad, maar het eindvuur en de avonden springen
er wel uit.
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik heb na 3 maanden HBO het studeren opgegeven. Nu bezit ik een eigen bedrijf in
Bodegraven, waarbij ik werkzaam ben als boomverzorger. Hiervoor volg ik ook nog
verscheidene cursussen om hier verder in te komen. Daarnaast ben ik actief in de
gemeentepolitiek en voetbal ik bij Rohda ’76.
Wat voor sport doe je?
Ja ik voetbal dus, puur voor de gezelligheid.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Ik mag graag naar basketbal en schaatsen kijken. Ook zet ik graag vrouwen beachvolleybal
op in mijn vrije tijd.

Melissa Franke
Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren en getogen in Bodegraven, nu ben ik op zoek naar
een plekje in Utrecht!
Hoe oud ben je?
19 jaar.
Hoe lang doe je al mee met de Vakantiespelen?
Ik doe ondertussen 15 jaar mee aan de Vakantiespelen, waarvan tien jaar als deelnemer en
nu al voor het vijfde jaar als vrijwilliger.
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan de Vakantiespelen?
Het eindvuur is natuurlijk een fantastische herinnering, een prachtige afsluiting van de
leukste week van het jaar. Daarnaast vind ik de verfgevechten geweldig en geniet ik elk jaar
van de opening van de Vakantiespelen. De kinderen proberen allemaal als eerste het veld te
op te rennen, iedereen is enorm enthousiast en vol energie. Maar ook de dropping, de
spellencircuits, het zwemmen bij De Kuil, eigenlijk is de volledige week één groot
hoogtepunt voor mij.
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik studeer sinds 2021 aan de Universiteit van Utrecht, ik volg daar de opleiding Media &
Cultuur. Verder werk ik in theater/bioscoop Castellum in Alphen en op kantoor bij Lexlumen
& LegalPlanet in Utrecht.
Wat voor sport doe je?
Ik heb 16 jaar gedanst en 12 jaar geturnd. Nu ga ik graag naar de sportschool en doe ik af en
toe een losse les bij verschillende sporten. Van lekker in het zonnetje buiten lopen word ik
ook altijd vrolijk.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Ik kijk het liefst naar Turnen en Paardensport, Synchroonzwemmen vind ik ook altijd mooi
om naar te kijken. Maar in principe vind ik het bij elke sport bizar knap wat de sporters
allemaal neerzetten.

Jelle Jolink
Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Woerden en ik woon nu 20 jaar in
Bodegraven!
Hoe oud ben je?
Ik ben 26 jaar jong!
Hoe lang doe je al mee met de Vakantiespelen?
Ik doe al als kind mee met de Vakantiespelen, volgens mij doe ik nu 11 jaar mee als
vrijwilliger waarvan 4 jaar werkgroep doe en waarvan 2 corona jaren.
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan de Vakantiespelen?
Mijn leukste herinneringen van de Vakantiespelen is de pre opening van de Vakantiespelen!
Iedereen staat te wachten tot ze naar binnen mogen om de leukste week van het jaar in te
gaan!
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Naast de Vakantiespelen doe ik nog heel veel andere vrijwillige dingen. Ik ben vrijwilliger bij
de scouting, de zon en ook nog bij de KPJ, Ik vind het heel leuk om vrijwilligers werk te doen!
Naast de Vakantiespelen en vrijwilligers werk ben ik licht en geluidstechnicus.
Wat voor sport doe je?
Ik zit niet op een sport, ik heb wel een tijdje korfbal gedaan.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Ik heb niet echt een favoriete sport maar ik vind Boogschieten wel grappig om naar te kijken.

HUTTENBOUW
Evi Hogenelst

Waar kom je vandaan?
Bodegraven
Hoe oud ben je?
21
Wat is jouw functie in de werkgroep?
Dit jaar ben ik bij de huttenbouw op het podium te vinden.
Hoe lang doe jij al mee aan de Vakantiespelen?
Sinds ik 4 ben. Zowel als kind en vrijwilliger, en nu al 2 jaar in de werkgroep.
Wat zijn jouw leukste herinneringen van de Vakantiespelen?
Alles is natuurlijk leuk maar ik vind het verfgevecht en het zwemmen altijd erg leuk! Maar
het eindvuur blijft natuurlijk het hoogtepunt van de week.
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik ben verpleegkundige in het dagelijks leven. Daarnaast ben ik actief als vrijwillige
brandweervrouw in Bodegraven. Ook geef ik leiding bij de jeugdbrandweer voor
kinderen van 12 tot 18 jaar.
Wat voor sport doe je?
Ik zit op volleybal en tennis.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Ik kijk graag naar schaatsen en zwemmen.

Jonne Engelen
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Bodegraven.
Hoe oud ben je?
Ik ben 20 jaar oud!
Wat is jouw functie in de werkgroep?
Ik organiseer dit jaar de huttenbouw samen Jari en Evi.
Hoe lang doe je al mee met de Vakantiespelen?
Sinds ik 4 jaar ben doe ik al mee aan de Vakantiespelen. Daarnaast ben ik twee hele
leuke jaren vrijwilliger geweest in de tent en dit jaar ben ik voor het eerst in de
werkgroep.
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan de Vakantiespelen?
Oeh dat zijn er nogal wat! Het verfgevecht vind ik altijd superleuk. Daarnaast vind ik het
eindvuur ontzettend gezellig en ik vind het hele sfeertje dat er die week in Bodegraven
hangt, heel erg leuk!
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Ik studeer voor de opleiding tot Verpleegkundige in Utrecht en ik werk in een zorg- en
revalidatiecentrum in Gouda. Ook vind ik het gezellig om met vrienden tot in de late
uurtjes drankjes te doen.
Wat voor sport doe je?
Ik ben bijna iedere week te vinden in de sportschool, maar ik ben ook altijd in voor een
potje tennis!
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Ik vind het leuk om naar schaatsen, zwemmen en hockey te kijken!

Jari van Wijk
Waar kom je vandaan?
Geboren in Woerden, getogen in Bodegraven en nu wonend in
het prachtige Utrecht!
Hoe oud ben je?
25 alweer
Wat is jouw functie in de werkgroep?
Ik mag me lekker druk maken om alles wat met de huttenbouw
te maken heeft.
Hoe lang doe jij al mee aan de Vakantiespelen?
Als kind heb ik helaas nooit meegedaan aan de Vakantiespelen, maar nadat ik voor t
eerst vrijwilliger ben geweest, 4 jaar geleden, ben ik verliefd geworden.
Wat zijn jouw leukste herinneringen van de Vakantiespelen?
Die kinderen helemaal in hun element op zien gaan is natuurlijk prachtig om te zien.
Maar daarnaast natuurlijk ook de band die je creëert met alle iedereen om de week bij
het eindvuur dan gezamenlijk af te sluiten, fantastisch!
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Momenteel zit ik in de afrondende fase van mijn studie Business Informatics aan de UU.
Vandaar dat ik ook woon in een studentenkamertje in Utrecht. Daarnaast doe ik ook nog
waterpolo bij Het Zinkstuk in Utrecht en ben ik nog werkzaam bij een IT-bedrijf in
Utrecht. Buiten dat alles om ben ik regelmatig te vinden op een festival of terras!
Wat voor sport doe je?
Waterpolo, lekker op studententeam niveau ronddobberen.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Dan gaat mijn hartje toch wel uit naar waterpolo, fantastisch om dat op hoog niveau te
zien. Daarnaast was ik als kind altijd fan van speerwerpen, dus die staat ook hoog in het
lijstje.

PENNINGMEESTER
Max Bukman
Waar kom je vandaan?
Bodegraven
Hoe oud ben je?
23 jaar
Wat is jouw functie in de werkgroep?
Ik ben penningmeester.
Hoe lang doe jij al mee met De Vakantiespelen?
Dit is mijn 2de jaar in de werkgroep. Daarvoor was ik 3 jaar vrijwilliger en ik heb zelf
vroeger ook altijd meegedaan als kind.
Wat zijn jouw leukste herinneringen van De Vakantiespelen?
Mijn leukste herinneringen aan de Vakantiespelen zijn de eindvuren. Dat is ieder weer
een bijzonder moment.
Wat doe jij naast de Vakantiespelen?
Naast de Vakantiespelen studeer ik International Business Law aan de Universiteit Leiden.
Ik zit nu in mijn 3de jaar.
Wat voor sport doe je?
Ik sport nu in de sportschool. Verder heb ik jaren in een voetbalteam gezeten.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Mijn favoriete Olympische sport is roeien.

SPONSORING
Matthijs de Jong
Waar kom je vandaan?
Bodegraven
Hoe oud ben je?
21
Hoe lang doe je al mee met De Vakantiespelen?
Vanaf dat ik al een kleine jongen ben.
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan De Vakantiespelen?
Dat zijn er heel veel. Vanaf dat ik voor het eerst mee mocht doen tot de mooie herinneringen
van vorig jaar.
Wat doe jij naast De Vakantiespelen?
Ik studeer aan de Hogeschool Rotterdam.

Steffi van den Berg
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Bodegraven.
Hoe oud ben je?
Ik ben 24 jaar oud.
Hoe lang doe jij al mee aan De Vakantiespelen?
Als kind heb ik altijd meegedaan in de tent en de
huttenbouw. De laatste drie jaar ben ik ook vrijwilliger
geweest in de tent. Dit jaar is mijn tweede jaar in de
werkgroep.
Wat zijn jouw leukste herinneringen van De Vakantiespelen?
De Vakantiespelen heeft (te) veel leuke herinneringen! De leukste herinneringen zijn toch wel
het verfgevecht en de optocht samen met alle kinderen met als afsluiting van zo’n bijzondere
week het eindvuur!
Wat doe jij naast De Vakantiespelen?
Ik ben sinds kort werkzaam als Growth Hacker bij het Rijksmuseum, maar de meesten zullen
mij wel kennen van De zoete inval en de Munt. Daarnaast zit ik in het bestuur
van volleybalvereniging VSTS, maar ik houd ook enorm van een feestje en héél véél
gezelligheid!
Wat voor sport doe je?
Ik volleybal in VSTS dames 1. Daarnaast ga ik ook nog graag naar de sportschool én ben ik
ook graag aan het racefietsen.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Mijn favoriete Olympische sporten zijn volleybal, schaatsen en zwemmen!

TENT
Renee van Schaik
Waar kom je vandaan?
Bodegraven
Hoe oud ben je?
22
Hoe lang doe je al mee De Vakantiespelen?
Ik doe al mee aan de Vakantiespelen sinds ik 4 jaar ben. Heb daarna ook altijd als vrijwilliger
meegedaan bij de Tent en Huttenbouw. Dit wordt mijn derde jaar in de werkgroep!
Wat zijn jouw leukste herinneringen aan De Vakantiespelen?
Bij de vakantie spelen zijn er eigenlijk te veel leuke herinneringen om op te noemen! Mooiste
pakje winnen in de tent, alle verfgevechten, lekker zwemmen met de kids en natuurlijk elk
jaar weer het eindvuur!
Wat doe jij naast De Vakantiespelen?
Ik werk op basisschool IKC Schatrijk als onderwijsassistent. Daarnaast studeer ik deeltijd
Pedagogiek in Amersfoort. In de avonden ben ik ook nog in de gymzaal te vinden om turnles
te geven aan kinderen van 6-19 jaar! Daarnaast vind ik het leuk om in het weekend tijd met
vrienden en familie door te brengen.
Wat voor sport doe je?
Ik ga (eigenlijk te weinig) naar HIIT Center in Bodegraven, maar ik ben toch 3 keer in de week
actief bezig in de gymzaal door de turn trainingen die ik geef.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Turnen!

Nienke van Loon
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Bodegraven.
Hoe oud ben je?
Ik ben 18 jaar oud.
Hoe lang doe jij al mee met De Vakantiespelen?
Vanaf dat ik 4 jaar ben doe ik al mee aan de Vakantiespelen. Eerst altijd in de tent, later de
huttenbouw en afgelopen jaren als vrijwilliger. Dit jaar wordt mijn eerste jaar in de
werkgroep, daar heb ik super veel zin in!
Wat zijn jouw leukste herinneringen van De Vakantiespelen?
Dat is een lastige, ik heb namelijk super veel leuke herinneringen van de Vakantiespelen.
Uitblinkers zijn toch wel de verfgevechten, droppings, optochten en natuurlijk het eindvuur!
Wat doe jij naast De Vakantiespelen?
Ik heb een tussenjaar dus momenteel ben ik vooral veel aan het werk! Daarnaast ben ik
regelmatig op een feestje te vinden om gezellig met mijn vrienden te zijn!
Wat voor sport doe je?
Normaal gesproken zou ik 3x in de week hockeyen en 3x in de week tennissen. Helaas moet
ik dit op een lager pitje zetten door een knieblessure. Zodra het weer kan ga ik ook de
sportschool weer oppakken!
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Schaatsen, skiën en hockey!

Thijs Vergeer
Waar kom je vandaan?
Geboren en getogen in de Meije, gelegen aan het mooie
Bodegraven.
Hoe oud ben je?
Juni 2001, reken maar uit! ;)
Hoe lang doe jij al mee met De Vakantiespelen?
Als ik het mij goed herinner heb ik als kind elk jaar meegedaan,
als vrijwilliger één jaartje op de huttenbouw rond gelopen. Dit
jaar is mijn eerste jaar in de werkgroep!
Wat zijn jouw leukste herinneringen van De Vakantiespelen?
Je kan beter vragen wat niet! Zoveel mooie momenten meegemaakt, maar het eindvuur
blijft mij toch wel altijd het meest bij.
Wat doe jij naast De Vakantiespelen?
Momenteel werk ik bij de Rubo in Bodegraven en ben ik trainer/coach van Esto 19-2.
Wat voor sport doe je?
Ik voetbal bij Esto, daarnaast ga ik wel eens een rondje hardlopen of wielrennen als het
zonnetje schijnt.
Wat is jouw favoriete Olympische sport?
Voor schaatsen en zwemmen ga ik altijd wel eventjes zitten.

HOOFDSPONSOREN 2022:

HANDLEIDING INSCHRIJVING
Dit jaar werken we met een nieuw inschrijfsysteem, namelijk de ticketshop van Your Ticket
Provider. Hieronder geven we een aantal aandachtspunten en een stap voor stap
handleiding.
INSCHRIJVEN KAN VANAF WOENSDAG 18 MEI 19:00 UUR

AANDACHTSPUNTEN
•
•

•
•
•
•

•

Schrijf alleen je eigen kinderen in. Je kunt maximaal 5 kinderen inschrijven per
leeftijdscategorie.
Wil je samen met vrienden in één groep? Doe dan het volgende: Spreek van tevoren
met je vrienden een originele ’herkennaam’ af. Deze herkennaam vul je in bij je
gegevens.
Als er meer dan 20 kinderen met dezelfde herkennaam zijn ingeschreven, worden ze
mogelijk verdeeld over meerdere groepen.
Wij geven geen garantie op de indeling van de groepen. Het kan gebeuren dat er
door omstandigheden een herindeling plaatsvindt.
Leg je Rabo Scanner, e-dentifier, mobiele telefoon en dergelijke klaar. Je tickets
worden 3 minuten gereserveerd om te kunnen betalen.
Zorg ervoor dat je de gegevens van alle kinderen die je wilt inschrijven al klaar hebt
liggen, zodat de inschrijving snel verloopt (naam, geboortedatum, adres,
telefoonnummer ouder, e-mail, …).
De inschrijfkosten zijn 25 euro per kind.

STAP VOOR STAP HANDLEIDING
Stap 1: Aantal kinderen dat u in wilt schrijven
Ga naar www.vakantiespelen.nl/inschrijven en kies het aantal kinderen dat u per
leeftijdscategorie wilt inschrijven. U kunt maximaal 5 kinderen per leeftijdscategorie
inschrijven.
U kunt geen kortingscode invoeren, de vraag over ticketgarantie is ook niet van toepassing.
Nadat u het juiste aantal kinderen per leeftijdscategorie heeft gekozen klikt u op Verder.

Stap 2: Gegevens van de betalende ouder/verzorger
In dit scherm kunt u nogmaals controleren of u het juiste aantal kinderen per
leeftijdscategorie gekozen heeft.
Vul vervolgens uw eigen emailadres in. U kunt nu akkoord gaan met de algemene
voorwaarden.
Kies op welke manier u wilt betalen (iDEAL/Bancontact/Sofort).
Als u voor iDEAL gekozen heeft, kiest u nu uw bank.
Klik op “Verder naar betalen” en rond de betaling af.

Als de betaling succesvol is afgerond ziet u onderstaande bevestiging. U bent nu verzekerd
van het aantal plekken dat u heeft gekocht en u heeft nu genoeg tijd om de gegevens
zorgvuldig in te vullen.

Stap 3: Gegevens van de kinderen
U ontvangt in uw mail onderstaand bericht. Klik op “Gegevens invullen” om de gegevens van
alle ingeschreven kinderen in te vullen.

U ziet nu onderstaand scherm. We raden het aan om de link NIET te delen, hierdoor kunnen
andere personen namelijk de ingevulde gegevens wijzigen.
Klik PER ticket op ‘Ticket personaliseren’.

In het volgende scherm vult u alle gegevens in. Het e-mailadres bovenaan het formulier
ontvangt de tickets. Daarna vult u de geboortedatum en andere gegevens van het kind in.
Het veld ‘E-mailadres ouder/voogd’ onderaan het formulier ontvangt belangrijke informatie
in aanloop naar en tijdens de Vakantiespelen.
Klik op ‘Bevestigen’ om op te slaan, als u meerdere kinderen heeft ingeschreven kunt u stap
3 herhalen tot alle kinderen zijn ingeschreven.

U heeft de inschrijving nu afgerond. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging
hoeft u niet uit te printen of te laten zien bij De Vakantiespelen.

PROGRAMMA TENT (onder voorbehoud)
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar

Maandag
09:45 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 14:30
12:30 – 13:00
14:45 – 15:00
Dinsdag
10:00 – 10:15
10:15 – 14:45

Pre-Opening Vakantiespelen ‘De Olympische Vakantiespelen’
Openingstheater
De wijk in
Muziek, Dans & Creatief
Lunch
Afsluiting

12:30 – 13:00
14:45 – 15:00

Opening
Muziek, Dans & Creatief
Spellencircuit
Lunch
Afsluiting

Woensdag
10:00 – 10.15
10:30 – 11.30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14.30
14:45 – 15:00

Opening
Meeleeftheater
Sportief op muziek
Lunch
Creatief
Verven
Afsluiting

Donderdag
10:00 – 10:15
10:15 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:45
14:45 – 15:00

Opening
Werkgroepstheater
Creatief
Lunch
Zwemmen
Afsluiting

Vrijdag
16:30 – 16:45
16:45 – 17:15
17:15 – 18:00
18.00 – 18:45
19:00 – 20:00
20.00 – 20.15
20:30 – 23:00

Opening
Meeleeftheater
Pannenkoeken eten
Prijsuitreiking & Klaarmaken voor de optocht
Optocht
Afsluiting
Eindvuur

BENODIGDHEDEN TENT
Elke dag:
Bij warm weer:
Bij regenachtig weer:
Woensdag:
voor het verven.
Donderdag:
Vrijdag:

Lunch, drinken, schaar, oude kleding, dichte schoenen.
Extra drinken, zonnebrand, pet o.i.d.
Regenkleding
Trek oude kleding aan
Zwemspullen
Goede schoenen om de optocht op te lopen.

PROGRAMMA HUTTENBOUW (onder voorbehoud)
Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar

Maandag
09:45 - 10:15
10:30 – 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:45
14:45 - 15:00

Pre-Opening ‘De Olympische Vakantiespelen’ 2022
Openingstheater
Hout verdelen
Hutten bouwen
Lunch
Hutten bouwen
Afsluiting

Dinsdag
10:00 - 10.15
10:15 - 12:15
12:15 - 13:15
13:15 - 14:45
14:45 - 15:00

Opening
Olympisch vijfkamp & Hutten bouwen
Lunch
Vervolg Olympisch vijfkamp & Hutten bouwen
Afsluiting

Woensdag
10:00 - 10:15
10:15 – 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:00
12:30 - 14:30
14:45 - 15:00

Opening
Olympische ochtendgymnastiek
Huttenbouwen
Lunch
Zwemmen
Afsluiting

Donderdag
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:45 – 13:00
12:30 – 13:30
12:00 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:00

Opening
Werkgroepstheater
Olympische Show-off
Lunch
Jureren van de hutten door Bibi & Donna
Verfgevecht
Afsluiting

Donderdagnacht & Vrijdagochtend
20:00 - 20:30
Bezichtigen van de hutten
20:30 - 21.00
Prijsuitreiking Mooiste hut, Show-off & Vijfkamp
21:00 - 03:00
Dropping & Pannenkoeken eten
02:00 – 04:00
SILENT DISCO !
02:00 - 06:00
Slapen in de hut
05:45 - 06:00
Wakker worden!
06:00 - 06:30
Kinderen worden opgehaald

Vrijdag
18:30 - 18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 – 20:15
20:30 - 00:00

Opening
Afsluitend theater
Optocht
Afsluiting
Eindvuur

BENODIGDHEDEN HUTTENBOUW
Elke dag meenemen:
Bij warm weer meenemen:
Bij regenachtig weer:
Woensdag:
Donderdag:
Donderdagavond:
Vrijdag:

Lunch, drinken, hamer, zaag, oude kleding, stevige
dichte schoenen.
Extra drinken, zonnebrand, pet.
Regenkleding, extra droge kleding.
Zwemspullen
Trek oude kleding aan voor het verfgevecht.
Slaapspullen, goede dichte schoenen voor de dropping
en een warme trui of jas.
Goede schoenen om de optocht op te lopen.

PROGRAMMA CREW (onder voorbehoud)
Kinderen in de leeftijd van 13 t/m 14 jaar

Maandag
09:45 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00

Opening Vakantiespelen ‘De Olympische Vakantiespelen’
Openingstheater
Crazy 88
Lunchen in de Zustertuin
Ruilspel
Aankleden veld

Dinsdag
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00

Funquiz
Chillen en lunchen
Zwemmen

Woensdag
10:00 – 14:00
12:00 – 12:30
14:30 – 15:00

Actief in de sporthal
Festival voorbereidingen
Strategische spellen
Lunch
Verfgevecht

Donderdag
11:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00

Spellencircuit
Groepsfoto’s
Laatste festivalvoorbereidingen

Donderdagavond
18:00 – 22:00
Crewfestival!
Vrijdag
17:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 23:00

Tapas eten
Optocht
Eindvuur

BENODIGDHEDEN CREW
Elke dag meenemen:
Bij warm weer meenemen:
Bij regenachtig weer:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdagavond:
Vrijdag:

Lunch, drinken
Extra drinken, zonnebrand, pet
Regenkleding, extra droge kleding
Zwemspullen
Trek oude kleding aan voor het verfgevecht
Je leukste feestoutfit!
Tapas hapjes, goede schoenen om de optocht op te
lopen.

HULPBRIGADE
Kinderen vanaf 15 jaar

Zonder de hulp van onze hulpbrigades is er geen toekomst voor de Vakantiespelen. De
hulpbrigades worden begeleid door twee co-commissieleden. Zij zorgen er samen met de
hulpbrigades voor dat alle kinderen gedurende de week genoeg Wickey hebben, ook
begeleiden zij de spellencircuits, gaan met de kinderen mee de wijk in, zorgen dat de
verfgevechten goed verlopen en begeleiden de kinderen in het zwembad.
Bij de Hulpbrigade krijg je een heel divers beeld van hoe de Vakantiespelen in elkaar steekt,
het kan daarom ook een mooie opstap zijn naar al het vrijwilligerswerk dat je bij de
Vakantiespelen kunt doen.
Dus, heb je als kind altijd meegedaan aan de Vakantiespelen of zou je juist kennis willen maken
met de Vakantiespelen? En wil je graag meedoen en écht iets bijdragen aan de leukste week
van het jaar?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Neem een kijkje op www.vakantiespelen.nl voor meer informatie.

PLATINA & GOUDEN SPONSOREN 2022:

ZILVEREN & BRONZEN SPONSOREN 2022:

