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� DANKWOORD
Voor het slagen van het kinderfestijn is de Vereniging voor de Jeugd aangewezen
op de steun van een groot aantal Waalrenaren. Zij dragen belangeloos bij aan 
bijvoorbeeld de muzikale omlijsting, de huifkar en diverse spelletjes. Heel bijzonder
is de grote groep die zich elk jaar vrijwillig aanmeldt en voor een vakkundige 
bemanning van de kramen zorgt. Zo maken we er samen een echt Wolders feest
van! 

� FINANCIËLE STEUN
Ieder jaar in november komen de collectanten langs de deuren. De Vereniging
voor de Jeugd dankt de Waalrese bevolking voor de gulle bijdragen. Hierdoor
zijn wij in staat de tradities van Koningsdag, Sinterklaas, Vliegerfestijn en IJsbaan
in stand te houden. 

� TIP
Noteer alvast in uw agenda 1e zondag van oktober:
Wolders Vliegerfestijn.
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OPROEP KRAAMHULPEN
Wie op deze middag een spelletjeskraam bemant, maakt honderden 

kinderen blij. Het is leuk en dankbaar werk. Lijkt dit je wat en kun je goed 
omgaan met kinderen? 

Geef je op via e-mail: info@vvdj.nl 
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27 april Markt, 13:30 - 16:30 uur

KINDERFESTIJN KONINGSDAG 

27 april, Markt Waalre 13:30 uur

� KONINGSDAG
Ook dit jaar vieren we samen de verjaardag van onze koning. De Vereniging voor
de Jeugd verzorgt traditiegetrouw een grandioos kinderfestijn. Een feestelijke
middag vol spellen, vermaak en lekkernijen. Ook voor de ouders wordt het een
feestmiddag met muziek en een hapje en drankje. Oud en jong: we gaan er  
gezamenlijk een mooie dag van maken. Dorpelingen ontmoeten dorpelingen.
LEVEN IN WOLDERE! Dát is het doel van de Vereniging voor de Jeugd.

� DEELNEMERSKAARTEN KINDERFESTIJN
Ieder kind heeft recht op een gratis deelnemerskaart om deel te nemen aan de
vele spellen en recreatieve activiteiten. Deze kaarten worden op Kindcentrum
de Wilderen en Betsie Boe gratis uitgedeeld. Tegen betaling van € 5,- per kaart
koop je tijdens het kinderfestijn extra kaarten aan de kassa. Met deze kaart 
krijgen kinderen een gratis oliebol, ijsje én een zakje popcorn. 

� FEESTELIJKE OPENING
Alle kinderen verzamelen om 13.15 uur bij de vlaggenmast op het kerkplein
voor de officiële opening van dit kinderfeest. Ben je daar aanwezig, dan kun je
meteen al een mooie prijs winnen. Zorg dus dat je op tijd bent. Om 13:30 uur
klinkt het startsignaal.

� EHBO
Er is een EHBO post ingericht bij de kiosk op de Markt. 

� VOOR KINDEREN VAN CA.  3 TOT 12 JAAR
Peuter en kleuters
Voor de jongste kinderen is er een eigen puntenkaart en zijn er passende spelletjes.
Speel je mee, dan verdien je speelmunten. Deze gewonnen munten wissel je in
tegen gave extra’s zoals schatgraven en een ritje met de huifkar. Ook kun je je
laten schminken als jouw favoriete superheld of kijk je naar een spannende
voorstelling. De spelletjes staan opgesteld op en rondom het kerkplein. 

Vanaf groep 3
Kinderen vanaf groep 3 krijgen een andere puntenkaart, waarmee je deelneemt
aan uitdagende spellen. Hiermee verdien je speelmunten, de zogenaamde 
Weuro’s (Wolderse Euro’s). 
Met deze Weuro’s doe je mee aan stoere attracties en speciale spellen, waarmee
je prijzen kunt winnen. Al deze spelletjes en attracties staan opgesteld op en
rondom de Markt. 

� LOTERIJ
Tijdens het kinderfestijn verkoopt de Vereniging voor de Jeugd loten. De op-
brengst van de loterij is geheel bestemd voor de activiteiten die de Vereniging
voor de Jeugd voor de (jeugdige) inwoners van Waalre organiseert. Doe jij mee? 

� DE VLAG UITHANGEN 
Bij Koningsdag hoort natuurlijk onze nationale driekleur. Laten we allemaal de
vlag uithangen om ons dorp bijzonder feestelijk aan te kleden! Ook andere 
versieringen en feestelijke kleding zorgen voor een extra kleurrijke middag. 


