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Mandy Terhaerdt • Hoge Oever 2
6911 CH Pannerden • 0316 - 84 95 58 

mandy@hairbymepannerden.nl 

WWW.HAIRBYMEPANNERDEN.NL

IEDEREEN VEEL 
PLEZIER OP DE 

VAKANTIESPELEN!



Even voorstellen:

Het bestuur:

Fanny Vreman: Voorzitter
Marieke Kersten: Penningmeester
Elles Meulebeek: Secretaris

Chantal Groen, Dory Reijmer, 
Yvonne Reijmer, Iris Joosten en 
Mirelle Vreman.

Kampbestuur:

Maureen Cornelissen: Voorzitter-Secretaris
Nout Terhaerdt: Penningmeester

Kirsten Peters, Wout Aarntzen, Stan Jansen, 
Yara Sommers, Cas Cornelissen, 
Fabiënne Peters, Isa Vermaas, Eva Wezendonk 
en Job Berentsen.

Voorwoord

Heeft uw kind er ook zo’n zin in ?! Wij wel!
5 t/m 9 augustus is het weer zover, alweer de 49e editie van de Vakantiespelen 
Pannerden! Volgend jaar vieren we ons 50 JARIG bestaan en dat wordt zeker een 
speciaal jaar waarbij we flink uitpakken! Dit jaar gaan we ook een leuke samenwerking 
aan met ‘De Dijkencross’ hierover hoort u alles in het volgende schooljaar! Maar genoeg 
over ons jubileumjaar, we gaan nu eerst genieten van deze fantastische week.
We zijn al vol enthousiasme bezig met alle voorbereidingen en het belooft weer een 
geweldig tijd te worden!
 
Dit jaar zal de week draaien om het thema WILD WEST! Rondom dit thema hebben we 
vele leuke spellen en activiteiten bedacht. De kids mogen weer de mooiste creatieve 
creaties maken en natuurlijk staat de brandweer dag/ sport dag en dagje uit ook weer op 
het programma! Natuurlijk is de organisatie van ‘HET KAMP’ ook alweer druk om een leuk 
programma te maken.
 
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers en sponsoren te 
bedanken, zonder hen is het onmogelijk om zo’n fantastische week te organiseren!
Dit jaar met maar liefst 3 hoofdsponsors! Crossborder, AMG Wolsing Tankvaart en 
Altrient C Vitamine C!
 
Ook dit jaar willen we de schutterstent prachtig aankleden, hier hebben we vele handen 
voor nodig! Wilt u komen helpen? We zijn er iedere maandag en woensdag vanaf 
maandag 8 juli om 19:00 uur. 

Oproep: Vooral de sterke papa’s zijn de eerste maandagavond zeer gewenst omdat we 
dan de schutterstent gaan ombouwen en daar komt wat kracht bij kijken!
 
Graag tot dan!
 
Met vriendelijke groet,
Fanny Vreman
 
Namens het bestuur van de Vakantiespelen Pannerden
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Belangrijke informatie voor kinderen, ouders en verzorgers: 

Verzekering

Voor alle activiteiten heeft het bestuur 
een verzekering afgesloten. Dit geldt 
niet voor diefstal van eigendommen 
van deelnemers en/of beschadiging 
of zoek raken van spullen. Ook uw 
eigen ziektekostenverzekering blijft van 
toepassing. Bij diefstal van onze eigen-
dommen zullen wij aangifte doen.

 
Infohoek

Tijdens de vakantiespelen is er een 
infohoek bij de bar achter in de 
schutterstent. Dringend verzoek aan de 
ouders/verzorgers: Blijf niet hangen achter 
in de tent bij de bar, maar verlaat de 
zaal wanneer het programma start.

 
Belangrijke tijden

Maandag, dinsdag en woensdag 
starten we om 09.00 uur en eindigen 
we om 16.00 uur. 
Donderdag starten we ook om 
09.00 uur en verwachten we de bus 
rond 17.00 uur terug.

Beschrijving dagactiviteiten

In dit boekje vind u de informatie over 
de dag activiteiten.

Snoepen

Er is voldoende snoep, (we willen
ook aandacht geven aan gezonde 
tussendoortjes). Als uw kind toch iets 
meekrijgt wordt dit in de snoep pot 
gestopt. 

Zwemdiploma

Wanneer uw kind geen zwemdiploma 
heeft dan graag zwembandjes mee-
geven aan het begin van de week.

Drinkbeker

Uit kosten en milieu overwegingen, 
vragen wij u de kinderen een beker 
mee te geven zonder deksel en inhoud. 
Deze beker kunnen zij woensdag einde 
dag de dag weer meenemen. 
A.u.b. goed voorzien van de naam.

Brood meenemen

Per dag wordt aangegeven in dit 
boekje of u voor een lunch pakketje 
moet zorgen of dat dit geregeld wordt.

Weersomstandigheden

Denk aan passende kleding bij elk 
weertype. Bij regen bijvoorbeeld 
regenkleding en laarzen, bij warm 
weer luchtig gekleed. Handdoek en 
zwemkledig.

Blijf bereikbaar

Het is belangrijk dat we een telefoon-
nummer hebben en u bereikbaar bent 
deze week.

Roken

De schutterstent is rookvrij.
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Autobedrijf Peter Geurtz B.V. 
- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s 
- Reparaties alle merken 
- Reparaties caravans en campers 
- Ook voor uw oldtimers 
- Verkoop en opslag winter- en zomerbanden 
 

Prins Willem Alexanderstraat 
41-1 
6911 AL Pannerden 
0316-371453 
0316-372453 fax 

info@petergeurtz.nl/www.petergeurtz.nl  

Autobedrijf Peter Geurtz B.V. 
- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s 
- Reparaties alle merken 
- Reparaties caravans en campers 
- Ook voor uw oldtimers 
- Verkoop en opslag winter- en zomerbanden 
 

Prins Willem Alexanderstraat 
41-1 
6911 AL Pannerden 
0316-371453 
0316-372453 fax 

info@petergeurtz.nl/www.petergeurtz.nl  



Het tijdperk van het 
wilde westen slechts 

50 jaar heeft geduurd.

Opperhoofden 
regelmatig van 

naam veranderen.
Indianen kano’s 

maken van 
berkenbast.

De cowboys de 
eerste waren die een 
spijkerbroek droegen.

Cactuswijn was een 
populaire drank en werd 

gemaakt van een mix van 
tequila en peyote- thee.

Cowboys niet op een paard van 
iemand mochten rijden en geen hoed van 

een andere cowboy mochten dragen.

Cowboys en Indianen in het westen 
van de Verenigde Staten leefden.

WIST JE DAT:

In de Far West 
kon een man niet als 

een echte man gezien 
worden als hij geen 

geweer bezat.

Jesse en 
Frank James 
beroemde 

boeven waren in 
het wilde westen.

Éen op de vier 
cowboys werkten 
op boerderijen.
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Sitting Bull was een 
stamhoofd van de 
Hunkpapa Lakota 

Sioux-stam.





Dorpsplein 4, 6911 AK  Pannerden, telefoon 0316-371907
info@slagerijreijmer.nl, www.slagerijreijmer.nl

Slagerij Reijmer
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TIMMERBEDRIJF
G  SSELING
Beuningsestraat 8
6913 KH Aerdt

tel: 06-53977043 
e-mail: info@timmerbedrijf-gasseling.nl

www.timmerbedrijf-gasseling.nl
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MAANDAG 5 AUGUSTUS:

Begintijd:
Leiders en vrijwilligers: 8.30 uur
Kinderen: 9.00 uur

Wat gaan we doen:
Vandaag staat in het teken van leven als een 
cowboy en cowgirl! We gaan te voet vanuit de 
schutterstent in groepen naar Forellenvijver ‘t Anker, 
Hoogeweg 23C te Pannerden.

Daar zullen wij op het terrein onder andere een boef gaan vangen, hoefijzers werpen, 
schieten, parcours afleggen en rodeo rijden! Ook voor het eten en drinken wordt ge-
zorgd. Na vandaag ben je een echte cowboy/cowgirl!

Meenemen:
• Kleren om in te klauteren
• Zonnebrandcrème 
• Bij warm weer zwemkleding en een handdoek. (Er wordt niet gezwommen maar bij  
 warm weer wordt er voor verkoeling gezorgd)

Eindtijd:
Om 16.00 uur verwachten we de ouders weer bij de schutterstent.
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Kerkstraat 6, 
6911 AG Pannerden
tel. 0316 - 371255 of 

06 - 53 22 96 01



DINSDAG 6 AUGUSTUS:

Begintijd:

Leiders en vrijwilligers: 8.30 uur
Kinderen: 9.00 uur

Wat gaan we doen:
Vandaag hebben we een boevendag! Je leert alle kneepjes van het boevenvak, zoals 
de bank beroven en uit de gevangenis ontsnappen. Beproef je geluk in de goudmijnen 
van Pannerden, wees de sheriff te snel af en rijd een rodeo op je zelfgemaakte wilde 
paard. 

Op deze dinsdag verblijven we rondom de schutterstent met uitdagingen, spelletjes en 
knutselactiviteiten, allemaal in het thema van de boeven van het wilde westen. Je mag 
je gestreepte shirt of je boevenpak aantrekken.

Meenemen:
• Lunchpakket en tussendoortje 
 (boeven-serveersuggestie: 
 water en droog brood)
• Gestreepte shirt of boevenpak
• Zonnebrandcrème
• Appels en drinken zijn aanwezig

Eindtijd:
Om 16.00 uur verwachten we de ouders 
weer bij de schutterstent.
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DAGSPONSOR

SPORTDAG



Begintijd:

Leiders en vrijwilligers: 8.30 uur
Kinderen: 9.00 uur

Wat gaan we doen:
Vandaag is het sportdag en brandweerdag. Je gaat allerlei leuke spellen doen wat te 
maken heeft met het thema “Wilde Westen”. Racen op een stokpaard, schieten als 
een cowboy en in de “Saloon” staat ook een spel op jou en je groep te wachten! 
De andere spellen/attracties houden we als verrassing. 
Er belooft ook weer een eindspel. Hoe spannend is dat? Nou héél spannend! Daarmee 
kan de eindstand voorgoed veranderen. Dus doe goed je best, want wie weet win jij 
met je groep een prijs! Bij de brandweerdag gaan we weer rond met een echte brand-
weerwagen en wordt er weer volop gegleden en geplonst.

Meenemen:
• Zwemkleding en handdoek
• Eventueel zwembandjes
• Lunchpakket en tussendoortje (voor in de schutterstent)
• Zonnebrandcrème
• Appels en drinken zijn aanwezig in de schutterstent

Eindtijd: 
Om 16.00 uur verwachten we de ouders weer bij de schutterstent.

WOENSDAG 7 AUGUSTUS:
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Wij zijn gespecialiseerd in het bewerken en 
produceren van hoogwaardige producten 

CNC Frezen / CNC draaien - staal
Plaatbewerking - roestvaststaal
Constructies  - nikkel alloy 
Gecertificeerd laswerk 
vlgs ASME - aluminium
Montage

Meesters in metaalbewerking

Adres: Marconiestraat 27   
6902 PC Zevenaar 
  
tel:  0031 (0)316-295444
fax: 0031 (0)316-295099 
 
Internet : www.ditech.eu  
E-mail : info@ditech.eu 
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Lidy Hendriks

Drogisterij



Begintijd:

Leiders aanwezig: 08:15 uur
Kinderen en overige vrijwilligers: 08:30 uur

Wat gaan we doen:
Vandaag gaan we met de bus een dagje uit! Wat we gaan doen blijft nog even een 
verrassing!

Meenemen:
• Kleren om in te klauteren
• Drinken en eten wordt verzorgd
• Tussendoortje (Liga/ koek o.i.d.)
• Zonnebrandcrème 

Eindtijd: 
De bus komt tussen 16:45 en 17:00 weer bij de schutterstent als het verkeer meezit.
De kinderen gaan eerst nog even zonder ouders naar binnen om de dag samen af te
sluiten waarna ze weer mee naar huis mogen!

DONDERDAG 8 AUGUSTUS:
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Begintijd:

Leiders en vrijwilligers: 10:45 uur
Kinderen en hun ouders/ Opa’s & Oma’s en belangstellenden: 11.00 uur

Wat gaan we doen:

De Vakantiespelen heeft als afsluiting een Wild West feest voor jong en oud in de vrolijk 
versierde schutterstent. U kunt uw (klein)kind komen bewonderen bij hun eigen optreden 
op het podium! 
Dit jaar is er een loterij waarbij er vele leuke prijzen te winnen zijn.  
Natuurlijk zijn er ook weer kraampjes waarbij allerlei lekkernijen te halen zijn. Voor uw kind 
kunt u een knipkaart halen zodat ze zelf op pad kunnen om een paar lekkere dingen te 
halen en natuurlijk de zelfgemaakte knutsel werkstukken kunnen ophalen. 

Meenemen:
• Knipkaart (als je die al gekocht hebt, anders te verkrijgen in de schutterstent)
• Evt. kleding/ attributen als de groepsleiding daar om gevraagd heeft voor het optreden
• JE OUDERS, OPA’S EN OMA’S, FAMILIE OF ANDERE BEKENDEN!! 

Eindtijd: 
14:00 uur

SPECIAAL VERZOEK: 
Wilt u s.v.p. iets langer 
blijven om mee te 
helpen met het opruimen 
van de schutterstent?

VRIJDAG 9 AUGUSTUS:
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INFORMATIE OVER

      
     H

ET KAMP

     Hallo Cowboys en Indianen!

Jij hebt je ingeschreven om mee naar het Wilde Westen te gaan, het mooiste kamp 
van de hele wereld! Super leuk dat je meegaat! Hieronder een aantal belangrijke 
dingen die je moet weten voordat we op reis gaan.

Kom op zondag 4 augustus om 18:00 uur naar de schutterstent. Daar gaan we voor 
het eerst kennis maken met het Wilde Westen! Ook kunnen dan de tassen worden 
ingeleverd. Denk je aan naamstickers op je eigen tassen? Verder staat er een kop koffie 
klaar voor de ouders/verzorgers om kennis te maken met de leiders.

Op maandag 5 augustus om 9:00 uur word je verwacht bij de schutterstent. Zorg dat 
je een wit T-shirt aan hebt met je strijksticker erop gestreken. Deze ontvang je ongeveer 
2 weken van te voren in je brievenbus met daarbij een beschrijving. Dit T-shirt gaan we 
tijdens het kamp versieren! Na een spectaculaire opening gaan we dan echt naar het 
Wilde Westen! Jullie gaan samen met de leiders in de bus naar de locatie, waar het 
jullie aan niets zal ontbreken. Het gaat een groot feest worden! Om het feest nog leuker 
te maken, wordt aan jullie gevraagd om voordat we op reis gaan een leuke act te 
bedenken voor de bonte avond!

Donderdag 8 augustus rond 17:00 uur verwachten we terug te zijn in Pannerden en 
mogen je ouders/verzorgers je komen ophalen.

Maar het is dan nog niet afgelopen….
Vrijdag 9 augustus verzamelen we om 10:00 uur bij café-zaal De Dijk om daarna met 
zijn allen te vertrekken naar de schutterstent. Daar zullen we voor alle vaders, moeders, 
opa’s en oma’s onze speciaal getrainde dans laten zien! Zorg ervoor dat ze er bij zijn 
om jou te bewonderen!!
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Matricaria 
shipping B.V.



De leiders die mee gaan op wereldreis zijn:

Maureen Cornelissen (EHBO+BHV)    
Cas Cornelissen (BHV)  
Yara Sommers 
Wout Aarntzen (BHV) 
Fabienne Peters (EHBO+BHV) 
Isa Vermaas 
Eva Wezendonk 
Stan Jansen 
Job Berendsen 
Kirsten Peters (EHBO) 
Nout Terhaerdt
 
Inpaklijst:

- Slaapzak      
- Matrashoes
- Kussen       
- Toiletspullen
- Zaklamp      
- Sportschoenen
- Zonnebrand      
- Zwemspullen
- Handdoeken en washandjes    
- Drinkbeker met eigen naam
- Een wit T-shirt + sticker               
- Voldoende boven en onderkleding
- Eventueel regenkleding en laarzen   
- Medicijnen (zondag inleveren bij leiders)

 

Wat je niet nodig hebt:

- Borden
- Te veel snoep
- Geld
   
Wat je niet mag meenemen:

- Mobiele telefoon en energiedrank.
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- TIJDELIJKE 
 HUISVESTING
- INRICHTING

WWW.THE-MA.NL

Hoogeweg 43 - 6911 KS Pannerden - T: (0316) 37 28 46 
M: 06 - 23 71 50 62 - E: info@the-ma.nl

- AANKLEDING
- CATERING
- ENTERTAINMENT

FEESTEN OP LOCATIE!



De “Vakantiespelen Pannerden” werd mede mogelijk gemaakt door de 
volgende sponsoren:

Taart van Anet
Andor Security Service
Andor Hondenschool
Autobedrijf Geurtz
Autobedrijf Theo van Huet
Autorijschool Evers
Bongers en Jansen catering
Brandweer Pannerden
Café de Dijk
Cafetaria Janssen
Coop
Crossborder
Di-Tech Machinefabriek BV
Dammers kaas
Vishandel
Drogisterij Lidy Hendriks
Forellenvijver ’t Anker
Fruitkwekerij
Helga “meer dan mode alleen”
Roelofs Groente en Fruit
Schoonheidsalon Bon Ambiance
Slagerij Reijmer
Stichting Pit
Studio Dunk
Supportersvereniging RKPSC
Torijn E.Hermsen
Lacomon
Juffrouw Tok
De Veerstal
Auto Vreman
AMG Wolsink Tankvaart
Massagepraktijk Frans Gasseling

IPN Accountancy en advies
Technisch buro Pola
Elmo Kinderopvang
Het Spinnenweb
Buitengoed Gelderse Waarden
Raben autoservice
De Raayhof
Reijmer Pannerden
Hair MD
Tosca
Rudie Reijmer
Reijmer Technische diensteverlening
Mekelenkamp dienstverlening
Hovenier Wouter Groenen
The-Ma Party productions
Kapsalon Maaike
Verse kip van Cornelissen
DB Matricaria
Lampionwebshop
Altrient C Vitamine C
Stokman administratie
Wentholt Wonen Zevenaar
Timmerbedrijf Gasseling
Hair by Me
Lentjes en Zn 
Heren Sociëteit Rijnwaarden
Taco tent
Bodde bouw
Administratiekantoor Aalbers
Ricken bestratingen
Guide IT BV
Ster Serres
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