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Wie gaat er mee naar de zomerkermis? 
Ben je op het moment van inschrijving, dus voor 7 juni 2019, 
 4 jaar of ouder, dan vinden we het leuk als jij met ons mee gaat. 
Entreegeld 
Voor slechts 10 euro heb je een weekkaart. 
Wanneer kun je je inschrijven 
Woensdag 5 juni van 8.30 -9.00 uur en op vrijdag 7 juni van 12.15-12.45 uur 
in de hal van basisschool het Rendal.  
Inschrijfgeld dient direct bij aanmelding betaald te worden.  
Let op!! 
Kosten van inschrijving na 7 juni:  15 euro. 
Alleen mogelijk via Susan Robbe. 
Hulp 
Je bent nog te jong om de hele week alleen op de kermis te zijn. Daarom 
vragen wij hulp van je ouders/verzorgers.   Per kind wordt gevraagd om een 
dag mee te helpen, dus één kind één dag, twee of meerdere kinderen twee 
dagen. 
Meerdere dagen mag natuurlijk altijd. Indien ouders/verzorgers zelf niet 
kunnen, dienen ze iemand anders te vragen! Er is geen inschrijving mogelijk 
wanneer er geen hulp aanwezig is. Tijdens de inschrijving moet direct 
aangegeven worden op welke dagen en wie er mee helpt.   
Per activiteit/dag zijn er een bepaald aantal ouders nodig. Is een activiteit/dag  
vol, dien je hulp te bieden bij een andere activiteit/dag.  
De hulplijsten worden gepubliceerd op www.slaponline.nl. 
Wanneer je als ouder komt helpen is het niet mogelijk om jongere kinderen 
mee te nemen. 
Standplaats zomerkermis 2019 
De kermis zal dit jaar worden opgebouwd aan het Piet Cortoomswegske te 
Lierop (Blokhut). 
Wat trek je aan naar de kermis 
Oude kleren en stevige schoenen.  
Wat doen we bij slecht weer 
Het kan zijn dat de kermis dan later of niet  open gaat, dit ivm de veiligheid 
van ons allemaal. Je kunt dit lezen op www.slaponline.nl of neem contact op 
met Yvonne Hurkmans 06-23040217. 
EHBO 
Als ouders/verzorgers een EHBO-diploma  hebben, geef dit dan even aan bij 
de inschrijving. 

http://www.slaponline.nl/
http://www.slaponline.nl/


 
Openingstijden kermis 
 
Maandag 8 en dinsdag 9 juli van 10 tot 15 uur  
Opbouw kermis 
Heb jij 2 rechterhanden, weet je van aanpakken? Kom ons dan helpen met de 
opbouw van  de attracties. 
Op een kermis kun je de meest geweldige knuffels, gadgets winnen. Heb jij 
een knuffel of klein speeltje wat in de kermiskraam door een ander 
gewonnen mag worden, neem deze dan mee! 
Van dit harde werken krijg je honger. Vergeet niet je lunchbox mee te nemen.  
De kermisexploitanten  zorgen voor het drinken.  
 
Kijkavond Dinsdag 9 juli 18.30-19.30 uur 
De kermis wordt om 18.30 uur officieel geopend. Hierna kan iedereen 
genieten van de attracties.  Om 19.30 uur gaat de bel voor de laatste ronde.  
Neem gezellig je ouders, opa’s & oma’s, broertjes & zusjes mee! 
 
Woensdag 10 juli 
Onderbouw (groep 1 t/m 4) 
Hoe laat: 10.00-12.00 uur 
Wat: sportieve ochtend 
 

Bovenbouw (groep 5t/m 8) 
Hoe laat: 13.30-15.30 uur 
Wat: sportieve middag 
 

Vergeet op deze dag niet om je zwemkleding onder je sportkleren aan te 
trekken en neem een handdoek mee. 
 
Donderdag 11 juli  
Onderbouw (groep 1 tm 4) 
Hoe laat: 14.00 tot 16.00 uur 
Wat:  we gaan een reis maken door de kermis 
 
Bovenbouw (groep 5 tm 8) 
Hoe laat: 19.00  tot 10:00 uur (de volgende dag!) 
Wat: we gaan een actief kermisspel doen en sluiten de avond af met een 
kampvuur. Voor wie wil ,mag blijven slapen . (Denk dan een 
slaapzak/luchtbed. En je mooiste pyjama voor een heuse modeshow) 
 
Vrijdag 12 juli om 9 uur is er (voor de bovenbouw) ontbijt. 



Aansprakelijkheid 
JVW is niet aansprakelijk voor diefstal, lichamelijk letsel, schade aan kleding 
en schoenen, opgelopen tijdens de activiteit. Schade aan het terrein of 
materialen, met of zonder opzet, wordt op ouders/verzorgers verhaald. 
 
De kermisexploitanten 
Yvonne Hurkmans, 0623040217 
Regina van Bussel, Aafke van Thiel, Maria Coenen, Susan Robbe, 
Maayke van Hal, Hermie de Groot, Anneke Reinders, Ingrid Pijpers 
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