KINDERVAKANTIEWEEK OUDEWATER
20 t/m 23 augustus 2018

Een feest voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar

De Heksenketel
Kindervakantieweek

Een feest voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Waar?

In en om Tjonkie, Touwslag 2 in Oudewater

Wanneer?

20, 21, 22 en 23 augustus 2018

Hoe laat?

Zet alvast
in je agenda!

Maandag

09.30 - 12.00 uur
13.30 - 15.30 uur

Woensdag

09.30 - 12.00 uur
13.30 - 15.30 uur

Dinsdag

09.30 - 12.00 uur
13.30 - 15.30 uur

Donderdag

09.30 - 12.00 uur
14.00 - 15.30 uur
19.00 - 21.00 uur
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DE HEKSENKETEL
DRAAIT DOOR
De week is nog nooit zo gevarieerd geweest. Van eenhoorns tot memoborden
knutselen. Van tassen maken tot schatzoeken. Je ziet het, we draaien helemaal door.
Durf jij het aan?
Natuurlijk zijn we onze vaste activiteiten niet vergeten. Ook dit jaar kun je weer naar
hartenlust broodjes bakken, schminken, hutten bouwen en nog veel meer.
En zoals ieder jaar gewoon weer helemaal gratis!
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Heksenketel, een
feest voor iedereen!
De Heksenketel is een feest voor alle kinderen van Oudewater en omstreken van
4 tot 12 jaar. De hele week hebben de kinderen plezier door het maken van onder
andere knutselwerkjes, bouwen van hutten en broodjes bakken.
Dit alles gebeurt onder begeleiding van een groep vrijwilligers van alle leeftijden
en sinds een paar jaar ook maatschappelijke stagiaires. Het enthousiaste team staat
dagelijks voor de kinderen klaar en iedereen is er in de week erg druk mee. Doordat
de sfeer onderling erg gezellig en ontspannen is, is de Heksenketelweek niet alleen
een feest voor de kinderen maar ook voor vrijwilligers. Een leuk detail is dat sommige
van de kinderen die vroeger kwamen, nu terugkomen als vrijwilliger.
Dus wil je een week plezier, dan is de Heksenketel waar je moet zijn!
Uiteraard zijn we steeds op zoek naar nieuw enthousiast talent dat ons
vrijwilligersteam wil komen versterken. Of je nu de hele week wilt komen, een paar
uurtjes of misschien al vanaf januari met de voorbereiding mee wilt helpen, we zijn
blij met alle hulp. Aanmelden als vrijwilliger kan via de website:
www.heksenketel-oudewater.nl/vrijwilligers

Wilt u ons helpen met het opbouwen van de week? Zaterdag 18 augustus
vanaf 9.30 uur bent u welkom op het terrein. Tenslotte: vele handen maken
licht werk.

Tijdens de week worden er
foto’s gemaakt, voor meer
informatie kijk op www.
heksenketel-oudewater.nl

Geen honden
op het terrein
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KAARTJES:
Zoals jullie weten zijn alle activiteiten helemaal gratis. Voor sommige
activiteiten heb je echter wel een kaartje nodig, bijvoorbeeld voor het
koken met Joukje en José. De kaartjes worden elke dag uitgedeeld om
9.30 uur en 13.30 uur. Zorg dat je op tijd bent want OP = OP!

HUTTENDORP:
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een huttendorp. Van maandag tot en met woensdag
kan iedere aannemer in spé een mooie hut bouwen. Woensdagmiddag worden de
hutten door een vakjury beoordeeld, en de bouwers van de mooiste hut winnen
een prachtige prijs! Denk bij het ontwerp van je hut goed na over creativiteit en
originaliteit.
Wij zorgen voor hout, een beperkt aantal spijkers, een plekje om te bouwen, hulp
van vrijwilligers en EHBO. Zelf moet je ook voor het één en ander zorgen: Een
hamer, eventueel extra spijkers, en misschien wel het belangrijkste: goede, stevige
schoenen! De meeste ongevallen in het huttendorp gebeuren door het dragen van
slippers of schoenen met een dunne zool.
Zonder goede schoenen kan je de toegang tot het huttendorp ontzegd worden!
Dit geldt ook voor ouders en begeleiders. Honden zijn niet toegestaan en het
gebruik van elektrisch gereedschap ook niet.
Op woensdagmiddag moet na 15.30 uur het huttendorp ook weer opgeruimd
worden. Omdat vele handen licht werk maken, zijn we hiervoor op zoek naar
ouders en vrijwilligers die een handje willen helpen hierbij. Het opruimen duurt tot
maximaal 19.00 uur en wij zorgen voor een hapje en een drankje.
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Maandag:
Vandaag gaan we vol goede moed van start. Om de week extra leuk (en lekker) in
te luiden gaan we koken met Joukje en José. Let op! Hier heb je een kaartje voor nodig.
Verder is vandaag de start van het huttendorp en kan iedereen volop knutselen.
Vandaag gaan we onder andere tassen versieren, een bloemenhoed en een
knikkerdoolhof maken.

Max Dance is ook weer de hele week van de partij. Met danslessen
in alle leeftijdscategorieën. Dus wil je lekker met de voetjes van de
vloer? Max is the place to be!
Inschrijven workshops: Ma/Di/Wo 10:15 uur
Rooster workshops:
Ma/Di/Wo
10.30: Leeftijd 4+
11.00: Leeftijd 7+
14.00: Leeftijd 4+
14.30: Leeftijd 7+

Donderdag om 10.00 gaan we
toffe outfits maken, neem je
eigen t-shirt mee zodat je deze
kan pimpen!
Vanaf 19.00 optreden

Dinsdag:
Altijd al een echte schatgraver willen zijn? Dan is nu je kans! Hobby-archeoloog Caio Haars
leert je schatzoeken met een echte metaaldetector! Misschien heb je geluk en vind je een
echte oude munt. Schatgraven is vanaf 9 jaar en er is een kaartje voor nodig.
Dinsdagmiddag komt de poppendokter weer langs. Dokter M. Heijmans heeft weer
spreekuur. Heeft je pop last van zijn buik of je knuffel haaruitval? De dokter helpt met al je
problemen. Haal van tevoren wel een kaartje bij de assistente (13.30 uur bij de ingang.)
Naast deze twee leuke activiteiten kan er ook weer worden geknutseld.
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Woensdag:
Vandaag staat er weer een vol programma op de planning. We gaan weer creatieve
knutselwerkjes maken, waaronder echte ansichtkaarten en een brievenbus. En de twee
lieftallige dames van Annie & Annie entertainment komen
workshops geven in theater en improvisatie.
En wat is de Heksenketel zonder de Brandweer?
Woensdagmiddag rukken zij weer uit en komen met gillende
sirenes richting het Heksenketelterrein. Neem je zwembroek
en handdoek mee, want dat je nat wordt is wel zeker!
Woensdagmiddag om 16.00 uur breken wij het huttendorp
af. Hierbij kunnen wij alle hulp gebruiken. Kom je ons ook
helpen? Je kan je opgeven via onze website of meld u in de
week bij het heksenketellokaal.

Donderdagochtend:
En dan is alweer de laatste dag aangebroken. Deze ochtend gaan we bloemschikken,
ook hier is een kaartje voor nodig. De dansers en danseressen van Maxime Dance kunnen
vandaag hun eigen shirt pimpen voor de grote avond show. Ook is er een spannende
bingo waar je prachtige prijzen kunt winnen.

Donderdagmiddag:
Vanmiddag is er weer een ouderwetse vossenjacht. Het zal een spannende zoektocht
worden en een hele sport om alle vossen te vinden! De start van de vossenjacht is om
14.00 uur op de Markt. Kleine kinderen graag onder begeleiding van een volwassene.

Donderdagavond:
Het avondprogramma draait echt helemaal door. We beginnen met een spetterend
optreden van de dansers en danseressen van Studio Max Dance. Daarna komen de
acteurs onder leiding van Annie & Annie op de planken. De afsluit act blijft nog even een
verrassing, maar dat het spectaculair wordt is wel zeker!
De avond wordt een groot feest.
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Kleurwedstrijd
Dit jaar hebben we een toffe kleurwedstrijd. Je kunt je eigen vlag maken die wij dan
weer gebruiken om de boel aan te kleden! De kleurplaat-vlaggen zijn op te halen en
weer in te leveren bij Emté Heijmans, Jumbo Oudewater en Hocus Pocus Zoetwaren.
Op donderdagavond worden de winnaars bekend gemaakt in de verschillende leeftijdscategorieën.

Win jij een mooie prijs? De leeftijdscategorieën zijn van 4 tot 6 jaar,
van 7 tot 9 jaar en van 10 tot 12 jaar. Dus pak je stiften en kleuren maar!
Vlaggetjes kunnen worden ingeleverd tot en met 13 augustus bij Emté Heijmans,
Jumbo Oudewater of Hocus Pocus Zoetwaren.

1
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Onze opper vrijwilliger
Na heel veel jaar vrijwilligster te zijn bij de
Heksenketel stopt Ria Harreveld op 75-jarige
leeftijd als bestuurslid.

Wie bent u?

Mijn naam is Ria Harreveld en ik ben 75 jaar.

Hoe lang zit u al bij de Heksenketel?

Nadat ik jaren als vrijwilliger heb geholpen ben ik in
1983 in het bestuur gekomen. Broer Jaap was voorzitter
en Ida Donze was algemeen coördinator. Ik ben dus 35
jaren bestuurslid geweest. Mijn man en zonen hielpen
ook mee, het was een familiegebeuren. 8 Jaar heb ik
samen met Lysette en Joke in het bestuur gezeten. Daar
denk ik nog met heel veel plezier aan terug.

Waar kon men u altijd vinden?

In de beginjaren had ik de algemene coördinatie en was ik secretaris. Later, toen Corry Vlooswijk
het overnam, had ik de verantwoording voor de tenten op het plein, maar was ook ingedeeld
bij een tafel. Daarna deed ik alleen de blauw-witte tent en samen met Lena Stekelenburg heb ik
jaren achtereen met de kinderen sieraden gemaakt.

Wat vond je het leukste?

De voorbereidingen van het knutselen waar we in januari mee begonnen. Het lachen en het
werken met de kinderen, ook om alle grapjes die verteld werden. De blije gezichtjes van de
kinderen als ze met een mooi sieraad naar huis gingen.
Ik ben dit jaar als bestuurslid gestopt, maar help nog fijn mee in de vakantieweek.

Heeft u nog een laatste tip aan bezoekers van de Heksenketel?

Ik zou alle oma’s en opa’s adviseren om te komen helpen. Het is zo leuk om met de kinderen te
knutselen, je hoeft niet creatief te zijn, want alle voorbeelden en mallen liggen klaar.

Heksenketel bedankt voor al die gezellig jaren!
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Annie en Annie
Altijd al willen leren acteren als een echte acteur of actrice? Dan is dit je kans! Tijdens de
Heksenketelweek komen Annie & Annie (Kirsten Vermeij en Adriana Kuijt) workshops geven in
theater en improvisatie. We gaan aan de slag met allerlei leuke drama- theather- en improvisatie
activiteiten. Op donderdagavond laten we in een korte show aan iedereen zien wat we geleerd
en gedaan hebben tijdens de workshops.

Wie zijn Annie en Annie?
Kirsten Vermeij en Adriana Kuijt vormen samen het theater duo Annie & Annie, hun motto is
‘doe maar gewoon, wij doen al gek genoeg!’, want de activiteiten die de dames leveren zitten vol
humor en gekkigheid. Niets is hen te gek!
Zowel Kirsten als Adriana volgden een professionele opleiding op het gebied van theater en
drama en werken al jaren samen als theaterduo in de recreatie- en entertainmentsector.
Van thematische feestjes, theatertypetjes op evenementen, tot kindertheatervoorstelling in
allerlei settings, bij Kirsten en Adriana ben je aan het juiste adres voor theater op maat.
Wie zien we bij onze workshops op de Heksenketel?

Meer weten of een activiteit boeken?
Neem dan contact met ons op via:
annieannie.entertainment@gmail.com.
Meer van ons zien? Volg ons op
Facebook: @ANNIEenANNIE,
of Instagram: annieannie.entertainment
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Kledingbeurs Oudewater
Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, organiseren wij met een team van
enthousiaste vrijwilligers een kinderkleding- en speelgoedbeurs in het Cultuurhuis
in Oudewater. Op deze beurs is speelgoed en tweedehands kinderkleding te koop
in de maten 80 t/m 176.
U kunt kleding inleveren d.m.v. het aanvragen van een inschrijfnummer. De entree
van onze beurs is gratis. Van de opbrengst gaat een gedeelte naar u, als verkoper,
en het andere gedeelte gaat naar de goede doelen. Dit waren de afgelopen jaren
de stichting hulp Roemenië, de Heksenketel, de Vrienden van Oudewater, de Intocht
van Sinterklaas en de Voedselbank.
De najaars/winter beurs zal worden gehouden op 6 oktober 2018.
Voor meer informatie over de beurs, zie onze website:
kledingbeursoudewater.jouwweb.nl
Voor eventuele vragen mail naar kledingbeursoudewater@gmail.com

De Heksenketel bedankt al haar sponsors en vrijwilligers
Dankzij hen kan er ook dit jaar weer een geweldige gratis week worden neergezet!

Wilt u ook iets doneren?
Heel graag! Midden op het
terrein staat een bak waar u
uw donatie in kan doen.
Of maak uw donatie over
naar rekeningnummer:
NL50 RABO 035 23 07 811
t.n.v.: De Heksenketel.

Wilt u contact opnemen met de Heksenketel
E-mail: vakantieweekdeheksenketel@gmail.com
Website: www.heksenketel-oudewater.nl
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HutTendorp bouwen
een feest voor kinderen
DE HEKSENKETEL
DRAAIT DOOR
Sa men dingen doen
is altijd een
goed idee!

Van Schaik Grafimedia ontwerpt, ontwikkelt en geeft vorm
aan online én offline communicatie uitingen. Van het eerste
idee, naar een website tot aan de drukpers: wij zorgen voor
al uw communicatie. Heeft u weer tijd voor andere dingen...
Concept
& Ontwerp

Websites

Nieuwe
Media

van schaik grafimedia bv

Desktop
Publishing

Drukwerk
& Printing

»

vsgm.nl

populierenweg 47 » 3421 tx oudewater » t 0348 56 30 55

