
 

        Programma Jevak 2017 
   24 – 28 juli 
  
 
                     
  

Thema Western  
(Cowboys en Indianen) 

 
 

                                  
 

                                    
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 

         Coördinatieteam Jevak 2017 

                                    Buurthuis de Overzet 
                    Kemphaanstraat 24B  

          Tel: 636650 
                   www.deoverzet.nl 



Maandag 24 juli 2017 

 
Programmaoverzicht: 
 
1000 – 1030 uur Aanvang Jevak  
1030 – 1200 uur  Opbouwen hutten 
1200 – 1230 uur  Eten  (zelf meenemen, tegen een kleine vergoeding zijn lunch pakketten 
verkrijgbaar) 
1230 – 1500 uur  Opbouwen hutten 
1500 – 1600 uur  Spelletjes  
 
Meenemen:  
Hamer 
Formulier playbackshow ingevuld & getekend  
 
Kledingadvies:  
Sterke oude kleding met stevige dichte schoenen, geen teenslippers/ badslippers (kinderen 
worden weer naar huis gestuurd voor andere schoenen). Ook geen CROCKS !!  
Vandaag om 1000 uur beginnen we met het Jevak bouwdorp.  
Het is toegestaan dat ouders / verzorgers een handje helpen, wij hopen dat zij ook bereid zijn 
andere kinderen te helpen.  
Alle kinderen krijgen vandaag een bandje om welke ze de gedurende de hele week om dienen 
te houden.  
 
Eindelijk bouwen: 
Onder de zorg van de leiding zal er hout worden uitgedeeld.  
De kleine kinderen worden geholpen door de leiders of ouders / verzorgers. Zagen is niet 
toegestaan. De aankleding van de hut mogen de kinderen zelf bepalen, het leukste is natuurlijk in 
het thema. Verven mag met waterverf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijfformulier Playback show:  
Ieder kind dient vandaag het inschrijfformulier getekend mee te nemen.  
Het formulier moet uiterlijk vandaag 16.00 ingeleverd worden bij de leiding.  Niet ingeleverd? 
Dan kan uw kind niet mee doen aan eventuele activiteiten waar zij zich voor moeten opgeven. 
 



Dinsdag 25 juli 2017 

 
Programmaoverzicht: 
 
0900 ‐ 1200 uur   Hutten afbouwen/ schilderen (waterverf) 
1200 – 1230 uur   Eten  (zelf meenemen, tegen een kleine vergoeding zijn lunchpakketten 
verkrijgbaar) 
1230 – 1400 uur   Hutten afbouwen/schilderen (waterverf) 
1400 ‐ 1445 uur    Spelletjes / Buik glijden (onder voorbehoud) 
1500 ‐ 1600        Onder leiding van Sportservice Den Helder spelletjes in het Timorpark (hiervoor 
worden nog ouders gezocht voor het heen en weer rijden). 

 
Meenemen: 
Hamer, spijkers, evt. afdekzeil en decoratieve zaken (‘s middags) 

 
Kledingadvies: 
Stevige oude kleding en stevige schoenen, geen teenslippers/ badslippers (kinderen worden 
weer naar huis gestuurd voor andere schoenen). Ook geen CROCKS !!  
Zwemkleding en handdoek  

 
Inrichting van de hut:  
Heel veel kinderen vinden het leuk om hun hut huiselijk in te richten. Bij verlies of diefstal uit een 
hut kunnen wij echter niet verantwoordelijk worden gesteld. Geef dus geen kostbare spullen 
mee. 
 
 

 

 

  



Woensdag 26 juli 2017 

 
Programmaoverzicht: 
 
0900 ‐ 0930 uur   verzamelen bij Marinapark aan de Ruyghweg  (kinderen hier afzetten) 

0930 -  1200 uur  Atletiek ochtend van 6-12 jaar 

1200 ‐ 1300 uur    Terug lopen en aansluitend eten (zelf meenemen, tegen een kleine vergoeding zijn 
lunchpakketten verkrijgbaar) 
1300 – 1600 uur   Pony rijden / buik glijden (onder voorbehoud) /  spelletjes 
  
 
Meenemen: 
Goed humeur. 
 
Kledingadvies:  
Passend bij het weer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                             



Donderdag 27 juli 2017 

 
programmaoverzicht: 
 
1300 – 1530 uur       programma  met playbackshow / spelletjes / schminken 
1530 -  1600 uur       Uitslag winnaars bouwdorp & playbackshow 
1630 – 1700 uur        Spelletjes & spelen in de speeltuin 
1700 – 1800 uur      pannekoeken eten 

 
Meenemen:  
Goed humeur, stralend mooi weer. 
 
Kledingadvies:  
Passend bij het weer. Je mag ook verkleed (in thema) komen. 
 
Let op: i.v.m. het pannenkoeken eten aan het einde van de middag beginnen we vandaag pas 
om 13:00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 28 juli 2017 

 
programmaoverzicht: 
 
0900‐1200 uur Hutten afbreken 
1200‐1300 uur  eten  (word voor gezorgd)  
1300 uur         Einde Jevak 2016 
 
Meenemen: 
Mooi weer en een goed humeur. 
 
Kledingadvies: 
Stevige schoenen en oude kleding. 
 
Eten: 
Het is de bedoeling dat vanaf 1200 uur de Jevak kinderen patat en frikandel of kroket te eten krijgen. 
En dan om 1300 uur is het einde Jevak 2017. 
 
 

We hopen dat jullie een fijne Jevak hebben gehad en zien jullie 
graag terug op de volgende Jevak.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                     Inschrijfformulier Playbackshow Jevak 2017 

 

Het inschrijfformulier moet uiterlijk Maandag 24 juli ingeleverd zijn.  
Is dit niet het geval, dan kun je niet meedoen met de playbackshow. (Dit i.v.m. de 
planning). 
 

Naam Kind: ………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………….. 
 
Leeftijd: ……… jaar 
 
Huisarts / Praktijk: ………………………………………………………………. 
 
Telefoon / Mobiel Ouder of Verzorger : ……………………………………………………………… 
 
 
 
O  Doet mee aan de playbackshow (verkleed komen mag) Nummer:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Artiest: ………………………………………………………………………………………………….  
 

Bijzonderheden: …………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………............................................... 
 

Naam Ouder / Verzorger:   ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

 

Handtekening Ouder/Verzorger: 
 
 
 
  
Lees ook de regels a.u.b. 



 
 
 
Goed voorbeeld doet goed volgen 

Wij vragen aan alle ouders/verzorgers die zich op het Jevak‐veld begeven om het goede 
voorbeeld te geven aan de kinderen v.w.b. het dragen van goed dicht schoeisel met stevige 
zolen. Dus geen slippers of Cocks a.u.b. 
 

U dient zelf ten allen tijde bereikbaar te zijn op uw huistelefoon/mobiel. Mochten wij u 
bellen dat uw kind toch naar huis wil, dan dient u binnen een kwartier aanwezig te zijn. 

 

Medicijnen 

Heeft uw kind deze dagen medicijnen nodig neemt u even contact op met de coördinator, ook 
in geval van allergie ( dit geldt voor de hele week) 

 

Op het bouwdorp terrein (binnen de hekken) is iedereen verplicht te allen tijde stevige dichte 
schoenen te dragen. Dit voor eigen veiligheid. Dus ook geen CROCKS, slippers of open 
schoenen. 

 

Bij de playbackshow kunnen alleen cd’s worden gebruikt. Zorg dus voor een cd met een briefje 
erin met de naam van uw kind en het tracknummer. 

 

Lucifers, aanstekers e.d. worden NIET toegelaten op het bouwdorp. 

 

Messen worden alleen gebruikt voor het smeren van de boterhammen, en die zijn in het 
buurthuis aanwezig. Andere messen hoef je dus niet mee te nemen.  
Laat uw kind liever geen merkkleding aantrekken. De organisatie is niet verantwoordelijk voor 
verlies of diefstal. 

 

Tijdens de Jevak tijden word géén alcohol gedronken. 

 

Is uw kind deze week jarig laat het de coördinator dan even weten, dan besteden we hier even 
aandacht aan. Tijdens de gehele week krijgt uw kind genoeg te drinken, tevens verkopen wij 
snoep tegen de buurthuis vriendelijke prijzen. Is uw kind allergisch voor bepaald snoepgoed, 
geef uw kind dan zelf wat mee. 

 



 
                 

 Jevak 2017 is mede mogelijk gemaakt door:  
 

 

                                                                   

                                                                           

 

 
 

 

                       

  



 



 
Kleur wedstrijd. Kleur de kleurplaat op je allermooist in en lever deze de 1ste dag van 
de Jevak eventueel tegelijk met het inschrijfformulier van de playback show in en wie 
weet win je een leuke prijs. Er zijn prijzen te winnen in 3 leeftijd categorieën. 6-7 jaar, 
8-9 jaar en 10-12 jaar. 
 
Naam: _______________________________________________________ 
Adres: _______________________________________________________ 
Leeftijd: ______________________________________________________ 


