Belangrijke informatie voor afdelingen van JongNL
Organisatie KidsParty
De KidsParty wordt georganiseerd door JongNL Limburg, Scouting Limburg en IVN Limburg in
samenwerking met Speeltuin Kitskensberg in Roermond. Deze vier organisaties willen, ieder op hun eigen
manier en vanuit een andere historie en achtergrond het buiten zijn, het buiten spelen en het beleven van
de natuur op een speelse manier stimuleren.
Natuurspeeltuin Kitskensberg, locatie voor de KidsParty 2019, wat is er te doen?
Kitskensberg is een echte natuurspeeltuin, met maar liefst 5 hectare bosrijke grond aan de rand van de
stad Roermond. Zo’n 80 verschillende speeltoestellen bieden veel speelplezier en gevarieerde
speelomgevingen. De speeltuin is al meer dn 60 jaar een begrip in heel Limburg en omstreken.
Er is een doolhof een verkeersplein, klimwandjes, tokkelbaan, wankelbrug, piratenschip, complete forten
en ook “gewone” zandbakken en wippen en glijbanen zorgen voor eindeloos speelplezier. JongNL
Limburg, Scouting Limburg en IVN Limburg zullen dit alles aanvullen met tal van natuur- educatieve,
creatieve en speelse activiteiten, zodat 1 dag op de Kidsparty misschien wel te kort is.
Thema Kidsparty 2019; een KitskensBERG vol geheimen.
Cara, het boselfje, heeft jouw hulp nodig! De Sjnorgen, een stelletje natuurheksen, hebben haar
toverketting te pakken gekregen. Kom jij mee helpen zoeken en de Sjnorgen verjagen? Verkleed je
als natuurheks en kom undercover meespelen tijdens de natuurheksenbijeenkomst in Speeltuin
Kitskensberg te Roermond.
Thuisopdracht
Maak met je groep een gezamenlijk Sjnorgschilderij van afval.
Sjnorgen houden namelijk erg van kunst en afval. Om onopvallend te blijven tijdens de
natuurheksenbijeenkomst, kun je dus het beste meedoen met de wedstrijd ‘Wie kan het beste
afvalschilderij maken?’
Wat heb je nodig?
• Vellen karton (of kleine schilderijlijstjes) van minimaal 10 bij 10 cm
– voor elk kind uit de groep eentje
• Lijm
• Afval
• Scharen
• Een portie creativiteit
Hoe maak je dit Sjnorgschilderij?
Zorg dat je voor alle kinderen uit je groep een vel karton hebt van minimaal 10 bij 10 cm. Leg al deze
vellen naast elkaar en teken een plant over alle vellen heen. Let erop dat er op elk vel lijnen staan en zet
een nummer aan de achterzijde, zodat je de afbeelding weer gemakkelijk kunt vormen na het knutselen.
Geef vervolgens de vellen karton aan de kinderen in je groep. Zeg erbij dat de vlakken duidelijk te zien
moeten blijven. Elk kind knutselt vervolgens met afval zijn of haar deel van de plant. Ze kunnen hierbij
snoeppapiertjes, oud papier, flessendopjes, plastic verpakkingen, eierdoosjes of andere dingen die je
tussen het afval vindt gebruiken. Laat iedereen vooral zijn of haar creativiteit gebruiken. Als elk kind zijn
of haar vel af heeft, plak je alle vellen op een stevige achtergrond en neem je je kunstwerk mee naar de
KidsParty. Zorg dat er een haak of lus aan het werk zit, zodat we het mooi op kunnen hangen.
Om je te helpen vind je hier een paar voorbeelden die je kunnen inspireren:

Praktische informatie
1. De KidsParty vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019. Deelnemende groepen kiezen
dag naar keuze.
2. Doelgroep zijn kinderen van 5 tot en met 12 jaar. De activiteiten zijn afgestemd op deze
doelgroep. Flexibel omgaan met de aangegeven leeftijden is toegestaan.
3. Deelnemers dienen ingeschreven te zijn als lid of vrijwilliger bij JongNL Limburg.
4. Alleen groepen onder begeleiding worden geaccepteerd. Wij adviseren, afhankelijk van de
leeftijd van de deelnemers, 1 begeleider per 6-8 kinderen.
5. Groepen worden opgehaald bij of in de buurt van hun blokhut (vooraf overleg over opstapplaats)
en ook weer teruggebracht.
6. Deelname inclusief entree en busvervoer is € 11,95 per persoon (leden en leiding). Aanmelden
via PION.
7. Aanmelden vóór 25 maart 2019.
8. Een informatiepakket, met plattegrond en programmaoverzicht, inclusief voor elke deelnemer
(leden en leiding) een polsbandje, verstuurd naar de contactpersoon. Adresgegevens worden uit
de centrale ledenadministratie PION opgevraagd en dienen dus up-to-date te zijn. Het
polsbandje geeft toegang tot de bus en Kitskensberg. Op het polsbandje kan het
telefoonnummer van de leiding opgeschreven worden.
9. Het Kits-menu is alléén verkrijgbaar, na bestelling via PION, met lunchbon. Deze lunch is in
buffetvorm, er is keuze uit broodjes, soepje, yoghurt, fruit, snackgroente en appelsap.
De kosten hiervoor bedragen € 2,50.
10. In het restaurant van Kitskensberg zijn broodjes, tosti’s, ijsjes, soep en drank tegen horecaprijzen
verkrijgbaar.
11. De plattegrond en programmaoverzicht worden bij aankomst uitgedeeld en is vanaf vrijdag
voorafgaand te bekijken op jongnl.nl > KidsParty.
12. In het park is een informatiestand voor deelnemers aan de KidsParty.
13. In het park is een EHBO-Post en zijn BHV’ers zichtbaar aanwezig.
14. Deelnemers zijn tijdens vervoer (met de bus) en verblijf verzekerd voor WA en Ongevallen
volgens de polisvoorwaarden van JongNL.
15. De penningmeester ontvangt achteraf een nota. Voor het opgegeven aantal deelnemers
(inclusief opgegeven aantal lunchdeelnemers) dient ook betaald te worden.
16. In de speeltuin zijn voldoende plaatsen om als groep samen te eten en te verzamelen.
17. Tijdens de KidsParty worden foto’s gemaakt die na afloop gedeeld zullen worden via Facebook.
Als hier bezwaar tegen is kan dat uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch kenbaar gemaakt
worden: 0651098582 (Léon Hoenen)

Reisinformatie
Aankomst bij Speeltuin Kitskensberg in Roermond is rond 11.00 uur. Exacte ophaaltijden en
opstaplocaties worden een week van te voren bekend gemaakt. Het vervoer wordt verzorgd door
Munckhof Reizen. De busonderneming is ISO-gecertificeerd en voldoet aan de hoogste
veiligheidseisen wat betreft groepsvervoer. De bussen vertrekken uiterlijk om 16.30 uur vanuit
Roermond.
Algemene informatie
Algemene informatie over de KidsParty bij Léon Hoenen van JongNL Limburg:
T 0475 52 00 20 - M 06 51 098582 - E info@jongnl.nl.

