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 NOODKREET 

De laatste paar jaar hebben we tijdens de 

kindervakantieweek steeds minder 

vrijwilligers. Vorig jaar heeft dit ervoor 

gezorgd dat we sommige spellen hebben 

moet schrappen. De verwachting is dat er 

dit jaar weer minder vrijwilligers kunnen… 

 

Dus kom ons alstublieft helpen om voor uw 

kind en de kinderen uit onze wijk de 

vakantieweek een groot succes te maken.  

Als iedere ouder één dag/dagdeel zou 

meehelpen dan kunnen wij ons leuke 

programma helemaal door laten gaan. 

 

Meld je bij een van de bestuursleden 

(Blauwe polo’s) of neem contact op met: 

06-87159341 

Agenda 

Hieronder vind je een alvast lijstje met 

leuke activiteiten die we na de 

kindervakantieweek gaan organiseren  

Zaterdag 

26 okt. 
Halloween 

Vr t/m Zo 

15 – 17 nov. 

Sinterklaas 

weekend 

Zaterdag 

14 dec. 
Kerstactiviteit 

Zie ook onze website: www.oka-ab.nl  

  Het is tijd voor de kindervakantieweek!  

Dit jaar hebben we het thema:  

Cowboys & Indianen 
Iedereen van 5 t/m 12 jaar is deze week 

welkom om met ons programma mee te 

doen. We hebben 5 volle dagen in elkaar 

gezet. Zien we jullie 12 augustus t/m 16 

augustus bij de Mortel? 

Weekplanning* 

Maandag 
12 augustus 

Weekopening 
10.30 – 16.30 uur 

Dinsdag 
13 augustus 

Knutsel- en speldag 
10.30 – 16.30 uur 

Woensdag 
14 augustus 

Sport- en speldag 
10.30 – 16.30 uur 

Donderdag 
15 augustus 

Knutsel- en speldag 
10.30 – 16.30 uur 

Donderdagavond 
8 jaar en ouder 

Avondspel en kampvuur 
19.00 – 23.00 uur 

Vrijdag 
16 augustus 

Een verrassing 
9.00 – 16.30 uur 

 

Wij verzorgen iedere dag een lunch.  

We willen jullie verzoeken om de hele week 

STEVIGE SCHOENEN aan te trekken.  

Slippers zijn niet toegestaan! 

Zeker als het warm is zal er veel met water 

gedaan worden: neem droge kleren mee! 

 

*Tijden zijn onder voorbehoud!!!! 

 

OKA wordt gesponsord door  

de SFWAB en het Jan Linders Fonds 

  Informatie kaartverkoop 

 
Kaartjes voor deze week zijn te koop tijdens 
de voorverkoop en tijdens de week zelf.  
 
Voorverkoop passe-partouts 
De voorverkoop is van dinsdag 25 juni t/m  
zaterdag 10 augustus. Kaarten zijn dan te 
koop bij de Jan Linders. Op zondag 11 
augustus is er ook voorverkoop bij de OKA 
zelf. We zijn er dan van 10.00 tot 14.00 uur.  
Deze zondag hebben we alleen voorverkoop 
als er nog passe-partouts over zijn! OP = OP!  
Kaartverkoop 
Op maandag 12 augustus zijn tot 10.30 uur 
kaartjes te koop bij de OKA zelf.  
We verkopen die dag:    
-Passe-partouts (voor 5 dagen)   
-Dagkaarten  
-Kaarten voor donderdagavond   
 
Vanaf dinsdag zijn alleen kaarten te koop 
voor de volgende dagen. NIET meer voor de 
dag zelf! Voor alle dagen geldt op is op!  
 
Kosten 

 Vaste prijs Voorverkoop 

Passe-
Partout 

€22,50 €20,- 

Dagkaarten 
Ma t/m Do 

€6,-  

Donderdag 
avond 

€5,-  

Dagkaart 
Vrijdag 

€7,-  

Vragen via: 06-87159341 

Via dit nummer zijn geen kaartjes te koop! 

 

         

http://www.oka-ab.nl/

