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1.   Voorwoord

Jubileumeditie: KINDERDORP BEMMEL 10 JAAR

In de herfstvakantie wordt van maandagmiddag 14 oktober tot en met vrijdagavond 18 oktober voor de 
10de keer het Kinderdorp in Bemmel georganiseerd. Speciaal vanwege het 10-jarig bestaan komen alle 
thema’s van de afgelopen jaren voorbij gedurende die week. Dat was al te zien op de flyers die aan alle 
basisschoolkinderen uitgedeeld zijn. Het bestuur heeft er werkelijk alles aan gedaan om er voor alle 
deelnemers een onvergetelijke en zeer feestelijke editie van te maken en heeft daartoe zelfs een dagje 
pretpark aan het programma toegevoegd. 

Verderop treft u het programmaoverzicht aan. Zoals u ziet zijn er programmaonderdelen waarbij iedereen 
die Kinderdorp Bemmel een warm hart toedraagt van harte welkom is. Op de donderdagmiddag is tussen 15
en 17 uur iedereen van harte welkom voor de fancy fair met veel leuke activiteiten. U kunt dan tevens alle 
prachtige hutten die de kinderen gebouwd hebben bewonderen. Ook de afsluiting van het Kinderdorp op 
vrijdag vanaf 18.30 uur beloofd een zeer spectaculaire feestavond te worden. Die avond zal ook de 
prijsuitreiking van de hutten voor zowel het bouwtechnisch hoogstandje als mooist aangeklede hut 
plaatsvinden. Wij hopen dat alle deelnemende kinderen en hun ouders ons jubileumfeest met ons mee 
komen vieren. 

Tot slot een bijzonder woord van dank aan al onze zeer gulle en trouwe sponsoren, waarvan er een aantal al 
vanaf het begin onze organisatie ondersteunen. En dat waarderen wij (de ruim 300 deelnemende kinderen, 
ruim 100 fanatieke vrijwilligers en het bestuur) enorm! 

Namens het bestuur, 

Patrick Zweers

Voorzitter St. KINDERDORP Bemmel
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2.   Bestuur KINDERDORP Bemmel

    Thijs        Robin
    Chrissy       Nick     Martijn  Arjo
  Danielle  Marco   Annechien  André

Liza Senne    Roy
       Wendy   Maaike Marion                  Patrick
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3.   Terrein KINDERDORP Bemmel 2019

Net als vorig jaar vindt het Kinderdorp plaats op het grasveld naast de Veldschuur (Sportlaan 1d) en 
schietvereniging Op de Korrel (Sportlaan 1e).
Het Kinderdorp begint dit jaar al op maandag  middag   14 oktober tot en met vrijdag   18 oktober. 

Vanwege de verbouwing van het ProCollege is de fietsenstalling 
voor het Kinderdorp dit jaar al ingericht bij het clubhuis van TWC
’t Verzetje Bemmel aan de Sportlaan 1b.

Voor de blokhut van Scouting Bemmel wordt gedurende het Kinderdorp een toiletunit geplaatst.

De overnachting (dit jaar al op de eerste dag van het Kinderdorp: maandagavond 14 oktober) vindt net als vorig 
jaar plaats in de blokhut en in een grote tent op het terrein van Scouting Bemmel (Sportlaan 1f).
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4. Reglement KINDERDORP Bemmel

De organisatie van het KINDERDORP is een hele klus en een zware verantwoordelijkheid. Omdat er zoveel 

mensen (deelnemers, vrijwilligers, bestuur) bij betrokken zijn willen wij dat u zich houdt aan onze afspraken 
zoals vastgelegd in de vorm van dit reglement. Wij rekenen op uw begrip en medewerking!

1. Deelnemen aan het Kinderdorp is alleen mogelijk voor kinderen van basisscholen groep 3 tot en met 8.

2. Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de programma’s meedraaien. Ook is het niet de bedoeling dat de ouders op 
het Kinderdorp blijven, tenzij ze als vrijwilliger ingeschreven staan of persoonlijk door het bestuur gevraagd zijn.

3. Door kinderen zelf meegebrachte spullen zijn voor eigen risico, bij verlies of beschadiging is de organisatie van 
Kinderdorp Bemmel niet aansprakelijk. Wij raden dan ook aan om mobiele telefoons en andere apparatuur van waarde 
thuis te laten. 

4. Op het Kinderdorp zijn de kinderen verzekerd (WA & evenementenverzekering). Als zij op eigen initiatief het Kinderdorp 
verlaten zonder dit (vooraf) te melden bij de centrale post/het bestuur, vervalt de verzekering en tevens de 
verantwoordelijkheid van het bestuur.

5. Tijdens de lunchpauze, is het de bedoeling dat de kinderen naar huis of naar een oppas gaan. 

6. Ieder kind zal tijdens de programma’s voorzien worden van drinken en iets lekkers, desalniettemin mag eenieder 
meebrengen wat hij/zij wilt. Dit mag genuttigd worden mits de activiteiten daardoor niet verstoord worden.

7. Gezien het grote aantal kinderen kunnen wij ons het recht voorbehouden om op een gegeven moment kinderen niet 
meer in te schrijven. Dit zal echter alleen gebeuren als het ons inziens niet meer verantwoord is om nog 
meer kinderen toe te laten of het organisatie-technisch niet meer mogelijk is om het aantal deelnemers nog 
groter te laten worden. Het maximum aantal deelnemers is op 350 gesteld.

8. Zorg dat bij de hutten geen spijkers uitsteken en dat spijkers niet rondslingeren, hier kunnen mensen zich ernstig aan 
bezeren. Kinderen zijn dan ook verplicht te allen tijde hun schoenen aan te houden (LET OP: spijkers gaan vrij gemakkelijk 
door laarzen heen). 

9. Ons Kinderdorp is voor de jeugd, en specifiek voor de jeugd die het leuk vinden om hun vakantie op deze manier (zoals 
georganiseerd door Kinderdorp Bemmel) door te brengen. Kinderen die de sfeer nadelig beïnvloeden, verbaal geweld of 
vandalisme plegen, behoren naar onze mening niet thuis in ons Kinderdorp en hun zal dus de toegang ontzegd worden.
Kinderen die deelnemen, doen mee aan alle onderdelen. Als ze niet mee willen doen zullen wij ze (na contact gelegd te 
hebben met de ouders) verzoeken om naar huis te gaan.

10. Rookartikelen, alcohol en drugs zijn op ons Kinderdorp verboden. Ook hier behouden wij ons het recht voor om kinderen 
of vrijwilligers om deze reden de toegang te ontzeggen.

11. Niemand wil een vies Kinderdorp, houd het daarom allemaal schoon.

12. Buiten de programmatijden om is het niet de bedoeling dat kinderen nog in en rondom de hut aanwezig zijn.
 

13. Indien kinderen van het Kinderdorp de toegang ontzegd wordt, zal het bestuur contact opnemen met ouders / verzorgers
 om het besluit toe te lichten.

14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Kinderdorp Bemmel.
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5.   Programma KINDERDORP Bemmel 2019
AANDACHTSPUNTEN:

• Kinderen nemen zelf een hamer mee.
Het Kinderdorp zorgt voor de rest zoals spijkers, nietjes, gereedschap  en verf (meegebrachte verf 
wordt ingenomen!)
Tip:  voorzie hamers maar ook laarzen, schoenen, jassen en tassen duidelijk van naam.

• De hamer blijft bij de hut; ga er niet mee lopen.

• Het dragen van (werk)handschoenen voorkomt splinters ed.

• Kinderen krijgen op de eerste dag polsbandjes uitgedeeld zodat ze herkenbaar zijn als deelnemer.
Laat dit   polsbandje   gedurende het hele Kinderdorp om!

• Omwille van verkeersveiligheid verzoeken we iedereen zoveel mogelijk met de fiets te komen.
De fietsenstalling is dit jaar ingericht bij het clubhuis van TWC ’t Verzetje Bemmel aan de Sportlaan 1b.

• Kinderen mogen zelf de hutgroepen indelen (7 tot 13 kinderen per groep/hut).
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de groepsindeling daar waar nodig aan te passen.

• Toiletbezoek of rondlopen op het terrein graag doorgeven aan de vrijwilliger van je groep. 
Het terrein mag niet zomaar verlaten worden; is dit toch nodig, meld je dan af in de grote tent.

• Als de sirene klinkt is het tijd om op te ruimen en daarna verzamelen we ons in de grote tent.

• Elk dagdeel (ochtend en middag) krijgen de kinderen één keer drinken, fruit en iets lekkers.
Neem eventueel (vooral bij warm weer) een bidon met drinken of een beker (die je kunt vullen met 
water) mee!

• Kinderen komen voor het avondeten thuis, behalve op maandag.

• Kinderen lunchen thuis, behalve op woensdag en vrijdag.

• Voor groep 7 + 8 die blijft overnachten: i.v.m. beperkte ruimte graag alleen 1-persoons 
luchtbedden/matrasjes meenemen en de slaapspullen tot een minimum beperken.

• De zaagtent is opgedeeld in 3 delen:
Deel 1: zaagpost.
Deel 2: uitgifte van gereedschap en materiaal (handzagen, tackers, spijkers, nietjes, plastic, ed.). 
Deel 3: EHBO-post = centrale post voor melding van calamiteiten!

(Er zijn minimaal 2 gecertificeerde EHBO-ers aanwezig)

• Er wordt een groepsfoto van de hutgroep gemaakt. 
Denk eraan om deze aan het eind van het Kinderdorp mee naar huis te nemen!
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5.1 Dag 1:  maandag 14 oktober 2019
13.15 Aanvangstijd vrijwilligers. Graag melden in de grote tent. 

Presentielijst tekenen en hesje in ontvangst nemen. Koffie en thee staan klaar.

13.30 Ontvangst kinderen in de grote tent met toelichting van het programma door de voorzitter.

13.45 Kinderen en vrijwilligers verdelen zich over de ca. 33 bouwplaatsen;
bij voorkeur 10 kinderen per hutgroep (min. 7 – max. 13) + minimaal 1 vrijwilliger.
De namen van de groepsleden worden op een lijst (in emmer aanwezig) geschreven.
Daar waar nodig brengt het bestuur verandering in de groepen/vrijwilligers aan.

14.00 Start bouw van de hutten in één van de thema's van de afgelopen jaren!
Georganiseerd hout halen. Bouwinspecteurs lopen rond en ondersteunen bij de werkzaamheden.

De zaagtent is opgedeeld in 3 delen:
Deel 1: zaagpost.
Deel 2: uitgifte van gereedschap en materiaal (handzagen, tackers, spijkers, nietjes, plastic, ed.)  
Deel 3: EHBO-post=centrale post voor melding van calamiteiten! (minimaal 2 EHBO-ers aanwezig)

Kinderen krijgen polsbandjes uitgedeeld zodat ze herkenbaar zijn als deelnemer.
Laat dit   polsbandje   gedurende het hele Kinderdorp om!

Er wordt een groepsfoto van de hutgroep gemaakt.

16.45 Spullen opruimen en gereedschappen terugbrengen naar de materiaaluitgifte.
Verzamelen in de grote tent voor uitleg over het avondeten.

17.00 Avondeten op het Kinderdorpterrein! Broodjes worst en pizzapunten.

18.00 Opruimen en verzamelen in de grote tent voor gezamenlijke afsluiting met het  KINDERDORP lied.

18.15 Einde dag voor groep 3 t/m 6; zij gaan naar huis. 

Start avondprogramma voor groep 7 + 8. Denk aan extra warme kleren !!
Ouders kunnen slaapspullen komen brengen! I.v.m. beperkte ruimte graag alleen 1-
persoons luchtbedden/matrasjes meenemen en de slaapspullen tot een minimum beperken.

Kinderen die blijven slapen gaan hun slaapplaats klaar maken in de blokhut van of tent bij Scouting 
Bemmel (Sportlaan 1f) en hebben even tijd om te relaxen voor aanvang van het avondprogramma.

19.15 Verzamelen in de grote tent voor de uitleg van de spannende avondtocht.

19.30 Aanvang spannende avondtocht.
22.00 Einde avondtocht bij Pathé Nijmegen met fris + chips.

22.15 film kijken in pathé nijmegen.
00.00 K  inderen die niet blijven slapen kunnen bij Pathé Nijmegen worden opgehaald!

Voor de overige kinderen vertrek naar het Kinderdorpterrein met pendelbusjes van de BSO.

00.30 Aankomst bij de blokhut van Scouting  Bemmel en bedtijd voor de kinderen…
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5.2 Dag 2: dinsdag 15 oktober 2019
   7.45 Opstaan slapers en inpakken/opruimen van de slaapspullen.

   8.15 Ontbijt voor alle slapers. De aanwezige bestuursleden helpen en ontbijten mee.

  9.15  Aanvangstijd vrijwilligers. Graag melden in de grote tent. 
Presentielijst tekenen en hesje in ontvangst nemen. Koffie en thee staan klaar.

  9.30 Ontvangst kinderen in de grote tent met dagopening en programma-uitleg.

  9.45 Verder met het bouwen en versieren van de hutten.
Er is ook nog mogelijkheid om in de grote tent versieringen te maken voor de hut.

 12.15 Spullen opruimen en gereedschappen terugbrengen naar de materiaaluitgifte.

Verzamelen in de grote tent voor gezamenlijke afsluiting met het KINDERDORP lied. 

12.30  Kinderen gaan thuis lunchen.

13.45 Aanvangstijd vrijwilligers. Graag melden in de grote tent. 
Presentielijst tekenen en hesje in ontvangst nemen. Koffie en thee staan klaar.

14.00 Ontvangst kinderen in de grote tent.
Organisatoren van de inloopactiviteiten stellen zich voor op het podium en lichten de activiteiten toe.

14.15 Gedurende de middag zijn er diverse inloopactiviteiten georganiseerd door:
• BSO de Zonnekinderen
• BSO ’t Oerkind en peutergroep ’t Oerke
• Kinderopvang de SKAR
• Scouting Bemmel

De kinderen mogen hier naar eigen wens aan deelnemen.

Deze middag kan ook de dans voor de vrijdagavond ingestudeerd worden o.l.v. Swabaa Events 
in de vorm van een dansworkshop. 

 16.15 Spullen opruimen en gereedschappen terugbrengen naar de materiaaluitgifte.

Verzamelen in de grote tent voor gezamenlijke afsluiting met het KINDERDORP lied.

Denk eraan om de hamer mee naar huis te nemen!

16.30  Einde dag 2: kinderen en vrijwilligers gaan naar huis.
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5.3 Dag 3: woensdag 16 oktober 2019
8.15 Aanvangstijd vrijwilligers. Graag melden in de grote tent. 

Presentielijst tekenen en hesje in ontvangst nemen. Koffie en thee staan klaar.
 
8.30 Ontvangst kinderen in de grote tent met dagopening en programma-uitleg.

8.45 Kinderen gaan op basis van hutgroepen naar de bussen (op de parkeerplaats bij De Bongerd).
Voor het instappen wordt er een controle gedaan op basis van de namen.

Alle kinderen krijgen een sticker van KINDERDORP Bemmel opgeplakt voor de herkenbaarheid.

9.00 Vertrek in bussen richting Avonturenpark Hellendoorn!

10.30 Aankomst bij Avonturenpark Hellendoorn.
Kinderen uit groep 7 + 8 mogen zelfstandig in hun huttengroep door het park lopen. 
Kinderen uit groep 3 t/m 6 mogen alleen onder begeleiding van vrijwilligers door het park lopen.

Het b  estuur en de EHBO staan centraal op het park met voldoende ranja en wat lekkers.
 
11.00  Kinderen kunnen tussen 11.30 en 15.30 u een frietje eten.

16.30  Verzamelen bij de in-/uitgang van het park.
Vanuit hier loopt de volledige groep gezamenlijk richting de parkeerplaats.
Voor het instappen wordt er een controle gedaan op basis van de namen.

17.00 Vertrek terug naar het Kinderdorp in Bemmel.

18.30 Aankomst in Bemmel op de parkeerplaats bij De Bongerd.

Einde dag 3: kinderen en vrijwilligers gaan naar huis.
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5.4 Dag 4: donderdag 17 oktober 2019
  9.15 Aanvangstijd vrijwilligers. Graag melden in de grote tent. 

Presentielijst tekenen en hesje in ontvangst nemen. Koffie en thee staan klaar.
 
  9.30 Ontvangst kinderen in de grote tent met dagopening en programma-uitleg.

► D  e kinderen mogen verkleed komen in een van de thema’s van afgelopen jaren !! ◄

   9.45 Start wandel-optocht langs: – De Gouden Appel
– Bloem (de Markt), 
– 't Zwitsers plein
– Groenlanden.

11.15 Einde wandel-optocht in de Groenlanden (begin van de polder).

11.30 Roofvogel show in de Groenlanden (begin van de polder).

12.15 Verzamelen in de grote tent voor gezamenlijke afsluiting met het KINDERDORP lied.

12.30  Kinderen gaan thuis lunchen.

13.45 Aanvangstijd vrijwilligers. Graag melden in de grote tent. 
Presentielijst tekenen en hesje in ontvangst nemen. Koffie en thee staan klaar.

14.00 Ontvangst kinderen in de grote tent en start FANCY FAIR met binnen- en buitenactiviteiten.
(nog zonder ouders, broertjes, zusjes, etc)

Activiteiten:
– verschillende springkussens, stormbaan
– rodeo stier
– verschillende spellen zoals mega Twister, mega Vier op 'n rij, bibberspiraal, jungle spellen
– pony rijden
– haarveer of glitter tattoo laten zetten
– popcorn / suikerspin eten
– kinderen van 11 jaar en ouder mogen bij SV op de Korrel binnen lopen om te gaan schieten.

Bij deze activiteiten dient ook meegeholpen te worden door vrijwilligers.

15.00 FANCY FAIR
Iedereen is welkom (ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, tantes, ooms, de oppas, etc.) 
om de Fancy Fair te bezoeken en deel te nemen aan de activiteiten, en de gebouwde en versierde 
hutten van de kinderen te bewonderen!

Verkoop van drinken, snoep en koek. De opbrengst komt geheel ten goede aan het Kinderdorp. 
(Voor vrijwilligers is de koffie en thee gratis. Voor de kinderen is er gratis ranja.)
Loterij met prijzen voor jong en oud, gesponsord door de lokale middenstand (€ 0,50 per lot).

16.45 Einde van de Fancy Fair met aansluitend de trekking van de loterij-hoofdprijzen en de 
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.

Gezamenlijke afsluiting met het KINDERDORP lied.

17.00 Einde dag 4: kinderen en vrijwilligers gaan naar huis.
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5.5 Dag 5: vrijdag 18 oktober 2019
  9.15 Aanvangstijd vrijwilligers. Graag melden in de grote tent. 

Presentielijst tekenen en hesje in ontvangst nemen. Koffie en thee staan klaar.
 
  9.30 Ontvangst kinderen in de grote tent met dagopening en programma-uitleg.

  9.45 Start natuur-speurtocht in de polder met natuurgidsen van Stichting Lingewaard Natuurlijk.

12.00 Einde speurtocht. Elke groep loopt terug naar het Kinderdorp terrein.

12.15 Lunch op het Kinderdorpterrein.
Broodje hotdog.
De kinderen mogen spelen bij de hutten en kunnen de dans van de workshop door Swabaa Events 
nog een keer oefenen (generale repetitie).

12.45 Afbreken van de hutten en opruimen van het terrein door de kinderen en vrijwilligers. 
Hout, plastic en restant materialen verzamelen op de aangegeven plekken.

Pas als de sirene klinkt mogen de hutten afgebroken en opgeruimd worden!

Let vooral op de veiligheid tijdens het afbreken!!!

13.30 Gezamenlijke afsluiting in de grote tent met het KINDERDORP lied.

Hierna met ca. 10 vrijwilligers/ouders alle spullen opruimen en wegbrengen naar 
de blokhut van de Scouting, en het grasveld “schoonharken”.

18.30 Alle kinderen en ouders zijn welkom in de grote tent voor de

spetterende feestavond.
Tijdens de feestavond zullen de kinderen die de workshop van Swabaa Events hebben gevolgd, 
hun ingestudeerde dans laten zien!
Verder is er volop muziek en kan er gedanst worden!

18.40 Opening van de feestavond door Maaike en André.

Tijdens de Feestavond zijn consumpties tegen betaling verkrijgbaar.

Prijsuitreiking hutten: – mooiste en origineelste hut
– bouwtechnisch hoogstandje

22.00 Einde KINDERDORP Bemmel  2019 en hopelijk tot volgend jaar!!
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6.  ♫♪  Bemmels KINDERDORP l ie d     ♫♪
arr. Monique Jansen©

Hé, hé, hé ga je mee doe je mee? 
Bij de veldschuur hier in Bemmel  is dit normaal een kaal terrein 

Maar nu wij hier zijn gaan bouwen wil ik altijd hier wel zijn! 
Ja we spelen alle dagen en we timmeren en we zagen, 
Niet op mijn duim of in mijn hand of in de tenen van een dikke olifant.

 
 

Refrein:

KINDERDORP, KINDERDORP in Bemmel  Yeah!  Yeah! Yeah!

Een heel klein stipje op de kaart maar het mooiste dorp dat er bestaat!
 

Hé, hé, hé ga je mee doe je mee?
Naar de mooiste buurt van Bemmel , want dat hebben wij gebouwd

Door alle hutten die we maken wordt ons KINDERDORP van hout!
Dansen feesten stoeien springen rennen keten knoeien zingen
Bijna alles kan en mag, dit wordt weer een super tralalala dag
 
 
Refrein:

KINDERDORP, KINDERDORP in Bemmel Yeah!  Yeah! Yeah!

Een heel klein stipje op de kaart maar het mooiste dorp dat er bestaat!
 
  
Hé, hé, hé ga je mee doe je mee?

Dit is de gaafste week in Bemmel,  KINDERDORP is één groot feest

Ik geniet van alle dagen en avond/turen nog het meest
Dit dorp geeft mij een reuze kick, ook al hebben we geen fik
Deze week gaat veel te vlug dus volgend jaar kom ik hier weer terug.

Refrein:
KINDERDORP, KINDERDORP in Bemmel  Yeah!  Yeah! Yeah!

Een heel klein stipje op de kaart maar het mooiste dorp dat er bestaat!
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7.   Social media

Heeft u onze website al eens bezocht?

www.kinderdorpbemmel.nl

Op de site is onder andere informatie te vinden over het Kinderdorp zelf. Ook kunt u hierop nog even 
terugblikken op het succes van voorgaande jaren door de foto´s te bekijken. 

Naast het programma vindt u ook informatie over de vrijwilligers en sponsoren. Neem gerust een kijkje! 
Vragen n.a.v. het programmaboekje kunt u mailen naar info@kinderdorpbemmel.nl 

Gedurende de Kinderdorp week zijn wij te volgen op facebook onder “Kinderdorp Bemmel” of via de link 
https://www.facebook.com/pages/Kinderdorp-Bemmel/116194448528809 
Maar ook zijn wij te volgen op twitter. Onder gebruikersnaam kinderdorpb met als hashtag #kdbemmel. 

Zeg het voort en facebook of twitter zelf ook mee als jij een leuk bericht hebt!

8.   Sponsoren KINDERDORP Bemmel 2019
KINDERDORP Bemmel is ook dit jaar afhankelijk van veel verschillende factoren. De organisatie is al maanden 

in de weer om een nieuw programma in thema te maken, vergunningen te verkrijgen, sponsoren te zoeken 
en vrijwilligers te werven. Zonder de hulp van al deze vrijwilligers en sponsoren is het onmogelijk om 
Kinderdorp Bemmel tot stand te laten komen en draaiende te houden.  

Het is onmogelijk om alle sponsoren van ons Kinderdorp bij naam te noemen in dit programmaboekje. 
Omdat wij een ieder willen bedanken voor hun bijdrage, is deze pagina in ons programmaboekje voor 
iedereen die ons Kinderdorp een warm hart toedraagt. Dus voor al die mensen die ons dit jaar financieel 
maar ook zeker met materialen en andere vormen van inzet hebben geholpen:  

 Bedankt
    Namens alle kinderen die een fantastische week zullen hebben tijdens  
    KINDERDORP Bemmel 2019!

    Hopelijk kunnen we in de toekomst weer op uw steun en hulp rekenen.   

Donaties 
Wilt u zelf ook nog een donatie doen aan ons Kinderdorp? Dat is mogelijk! 
U kunt ons steunen door een donatie te storten. Deze kan overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer 
NL95RABO0130253146 t.n.v. Stichting Kinderdorp Bemmel. 
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9.   BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Centraal contactpersoon Kinderdorp Bemmel (ook voor calamiteiten): 
Patrick Zweers (voorzitter): 06-23536068

Alarmnummer 112
Landelijk politienummer 0900-8844
Huisartsengroepspraktijk De Teselaar 0481-461233   (Teselaar 6)
Huisartspraktijk Hiddink 0481-450020   (Vossenhol 14)
Huisartsenpraktijk De Schaapskamp 0481-461289   (Vossenhol 6)
Huisartspraktijk Peters 0481-452115   (Hank 26)
Huisartsenpost 0900-8880
Ziekenhuizen Rijnstate 088-0058888

Radboud 024-3611111
CWZ 024-3657657

 
AED is beschikbaar bij sportcentrum de Schaapskooi (Sportlaan 3).

10.   Overzicht indeling taken vrijwilligers

Het overzicht met de indeling van de taken voor de vrijwilligers is te groot om in dit informatieboekje op te
nemen. Het overzicht is daarom als een aparte bijlage (zie PDF-bestand) aan de vrijwilligers gemaild.

Taakindeling:
Bij het opstellen van het overzicht is geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de
voorkeuren en wensen van de vrijwilligers. 
Helaas is het voor ons niet mogelijk om alle vrijwilligers in te delen voor de aangegeven voorkeurstaken.
Zo zijn er bepaalde taken waarvoor te weinig vrijwilligers zich aangemeld hebben en taken waarvoor te veel
vrijwilligers zich hebben aangemeld. We moeten dus altijd schuiven met vrijwilligers om alle taken ingevuld
te krijgen. Wij rekenen hierbij op uw begrip.

Indien u ingedeeld staat bij een taak waar u echt bezwaar tegen heeft, dan kunt dat aangeven op de dag zelf.
Wij zullen dan bekijken of het mogelijk is om alsnog van taak te wisselen. 
Wij willen u echter dringend vragen om deze “wisselingen” tot een minimum te beperken.

Het is mogelijk dat er op bepaalde momenten van de dag wellicht iets meer vrijwilligers op het Kinderdorp 
zullen zijn dan we in principe nodig hebben. Hierdoor is het mogelijk dat u het tijdelijk wat minder druk heeft
als vrijwilliger. Wij roosteren echter iedereen in, om alle taken optimaal uitgevoerd te krijgen. Wij hopen dat 
vrijwilligers elkaar onderling zullen aflossen tijdens de activiteiten zodra die ruimte zich voordoet.

Mocht u graag nog meer dagen of dagdelen willen komen helpen, dan is dat uiteraard mogelijk. We kunnen
alle hulp erg goed gebruiken. U kunt dit van te voren bij ons aangeven via de mail, of u meldt zich op de
betreffende dag bij het bestuur in de grote tent. 
Alleen voor woensdag zijn we echt gebonden aan de vooraf aangegeven en ingedeelde vrijwilligers vanwege het 
bezoek aan een pretpark.

Vooral voor het afbreken van de hutten zijn we nog op zoek naar sterke ouders, des te meer hulp, des te 
geringer de kans op ongelukjes, als gevolg van extra toezicht op de kinderen. Met voldoende hulp zijn we op 
vrijdagmiddag zo klaar met afbreken en opruimen en kunnen alle kinderen en vrijwilligers op tijd naar huis om 
zich voor te bereiden op de Feestavond.
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11.   Calamiteitenplan KINDERDORP Bemmel
Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te 
beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal mogelijke incidenten de te nemen maatregelen 
opgenomen. Hierdoor kan bij een eventueel optredende calamiteit doeltreffender worden gereageerd.

Het calamiteitenplan voorziet in de te nemen maatregelen bij de volgende calamiteiten:
- Ongeval – al dan niet met letsel: vallen, snij- zaag- en spijkerwonden, en 

   andere (zware) verwondingen of acute levensbedreigende 
   situaties zoals hartinfarct of stilstand

- Brand – in de hutten, grote tent en overige ruimten van de organisatie
- Extreme weersomstandigheden – zoals storm, onweer, hagel en zeer zware regenval
- Vermissing van een kind
- Luchtalarm

AANDACHTSPUNTEN:
• centraal contactpersoon is Patrick Zweers, 06-23536068.
• adres Kinderdorp is Sportlaan 1d.
• EHBO koffer is aanwezig bij de EHBO-post in de zaagtent.
• AED is aanwezig bij sporthal Schaapskooi (Sportlaan 3).
• 2 brandblussers en branddekens zijn aanwezig bij de EHBO-post in de zaagtent en in de bestuurshoek 

in de grote tent.
• deelnemers- en vrijwilligerslijsten liggen in de bestuurshoek in de grote tent.
• het aanwezigheidsrooster van de EHBO-ers ligt in de bestuurshoek in de grote tent.

De aandachtspunten voor het veilig verloop van de Feestavond zijn apart gespecificeerd; vanwege de zeer 
grote belangstelling in andere jaren zijn er extra voorzorgsmaatregelen nodig. 

11.1   Ongeval
• Meld het ongeval bij de EHBO-post in de zaagtent.

Laat dit doen door één vrijwilliger, minstens één andere vrijwilliger blijft bij de groep; laat de kinderen niet alleen.
• De EHBO verleent en coördineert eerste hulp en beslist of huisarts, huisartsenpost of ambulance gebeld moet 

worden.
De dichtstbijzijnde AED is bij Sportcentrum Schaapskooi beschikbaar (Sportlaan 3). 

– Taken EHBO / centraal contactpersoon / bestuurslid bij ongeval:
• Belt de dienstdoende huisarts, huisartsenpost (0900-8880) of ambulance (112).
• Vertelt wat er aan de hand is en om hoeveel personen het gaat met de (geschatte) leeftijden, geeft de 

toestand van het slachtoffer/de slachtoffers door en geeft het adres door: Sportlaan 1d  , in   Bemmel, 
• Iemand blijft bij het slachtoffer tot de ambulance/arts aanwezig is.
• Stuurt een persoon naar de toegang van de parkeerplaats voor sporthal de Bongerd om de 

ambulance /arts op te vangen en de weg te wijzen. Deze persoon zorgt er ook voor dat de toegangsweg 
vrij blijft van alle voertuigen.

• Belt eventueel familie van het slachtoffer; de gegevens staan op de deelnemerslijst (in bestuurshoek 
grote tent).

• Vraagt via de geluidsinstallatie of megafoon (in bestuurshoek grote tent) aan de vrijwilligers kinderen op 
afstand te houden tot de ambulance/arts met het slachtoffer klaar is.  

• Draagt het slachtoffer over aan het ambulancepersoneel en praat ze bij over het voorval.
• Na afloop roept het bestuur de kinderen bij elkaar en vertelt wat er is gebeurd.

Eventueel de kinderen/ouders schriftelijk informeren. 
Indien het meevalt, kan het bestuur ook besluiten de kinderen verder niet te informeren.
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11.2   Brand in een hut of ruimte van de organisatie
• Sla direct alarm bij het centraal contactpersoon (Patrick Zweers, 06-23536068).

Laat dit doen door één vrijwilliger, minstens één andere vrijwilliger blijft bij de groep; laat de kinderen niet alleen.
• Leid de kinderen rustig maar snel de hut/ruimte uit. Stel ze gerust en probeer zelf niet in paniek te raken.
• Een bestuurslid of vrijwilliger kan ondertussen proberen de brand te blussen met een blusapparaat.

Denk hierbij ten eerste aan de veiligheid van jezelf, het moet nog wel verantwoord zijn. 
2 brandblussers en branddekens zijn aanwezig: centrale post (EHBO-post zaagtent) en bestuurshoek grote tent.

– Taken centraal contactpersoon bij brand:
• Vraagt aan de melder of er slachtoffers zijn.
• Waarschuwt de andere bestuursleden en als er slachtoffers zijn ook de EHBO. Een waterkraan met 

stromend water om gewonden mee te koelen is in de toiletten of in de Veldschuur of de blokhut van 
Scouting Bemmel.

• Belt 112, geeft aan “brand” in Bemmel, Sportlaan 1d.
Daarnaast òf en hoeveel slachtoffers er zijn (met evt. geschatte leeftijden) en de aard van de brand 
(bv brand van hout (pallets), brand van vloeistof, brand van gassen, brand van metalen etc.)

• Stuurt 1 persoon naar de toegang van de parkeerplaats voor sporthal de Bongerd om de brandweer de 
weg te wijzen. Ook zorgt deze persoon ervoor dat de toegangsweg vrij blijft van alle voertuigen.

• Draagt over aan de brandweer en fungeert als tussenpersoon tussen brandweer, bestuur en vrijwilligers.

Ontruiming
• Een bestuurslid of het centraal contactpersoon roept via de geluidsinstallatie of megafoon om dat alle kinderen 

uit de hutten moeten komen en zich bij hun vrijwilligers moeten melden.
• Leid de kinderen rustig maar snel de hut/ruimte uit. Stel ze gerust en probeer zelf niet in paniek te raken.
• Loop met de kinderen naar de centrale post (EHBO-post zaagtent); voorkom rennen.
• Blijf bij je groep en controleer of iedereen aanwezig is; geef bijzonderheden door aan het centraal 

contactpersoon.
• Blijf met de kinderen op de afgesproken plek totdat je toestemming krijgt om weg te gaan.
• Volg de aanwijzingen op van het bestuur, en later van de hulpdiensten.
• Een bestuurslid inventariseert bij de vrijwilligers of alle kinderen op de verzamelplek zijn (deelnemerslijst bij 

centraal contactpersoon en in de bestuurshoek grote tent).

11.3  Extreme weersomstandigheden
- storm
- onweer
- hagel/ sneeuw/ zware regenval

In zijn algemeenheid zal bekeken worden of, in afname van voorkeur: 
1. de uitvoering van het programma verplaatst kan worden naar de grote tent 
2. er geschoven kan worden met programmaonderdelen die ook binnen uitgevoerd kunnen worden
3. er een alternatief programma gedraaid kan worden (in de grote tent)
4. het onderdeel geheel geschrapt wordt en de kinderen naar huis gestuurd worden

Storm
– De stabilisatiestangen van de toegangspoort controleren.
– De hutten controleren of alles goed vastzit zodat weggewaaide hutdelen geen schade veroorzaken.
– Geen sfeervuur/ vuurkorf ten tijde van de Fancy Fair.
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Onweer
– De hutten controleren of alles goed vastzit zodat weggewaaide hutdelen geen schade veroorzaken.
– Apparatuur afsluiten van elektriciteit.
– Let op vlaggenmast, bomen en steigerpijpen (toegangspoort) die kunnen dienen als bliksem af- of geleider.
– Bij een vroege onweersvoorspelling kinderen en ouders inlichten d.m.v. bericht op papier.

Hagel/ sneeuw/ zware regenval
– De hutten controleren of alles goed vastzit zodat weggewaaide hutdelen geen schade veroorzaken.
– Geen sfeervuur/ vuurkorf ten tijde van de Fancy Fair.

Het bestuur en vrijwilligers overleggen samen of het nog verantwoord is om het programma door te laten 
gaan of en in welke mate het programma aangepast dient te/kan worden.
Het bestuur neemt uiteindelijk een beslissing die door vrijwilligers en deelnemers geaccepteerd en 
gerespecteerd dient te worden. 

11.4   Vermissing van een kind
De vermissing van een kind zal in de regel als eerst opgemerkt worden door de kinderen die bij hem of haar 
in het groepje zitten en de begeleidende vrijwilliger.

• Geef bij de centrale post (EHBO-post zaagtent) aan dat er een kind vermist wordt, ga weer terug naar de 
groep kinderen en stel ze gerust.

• Een bestuurslid of andere vrijwilliger(s) zoekt het terrein af (toiletten, grote tent, bouwterrein, Eskadome, 
Veldschuur, de blokhut van Scouting Bemmel en het terrein aan de Sportlaan).

• Via de geluidsinstallatie of megafoon wordt de naam van het kind omgeroepen met het verzoek zich te melden 
bij de centrale post (EHBO-post zaagtent). 

• Na een kwartier wordt het centraal contactpersoon ingeseind (Patrick Zweers, 06-23536068) die contact zal 
leggen met de familie om te informeren of het kind ongemerkt naar huis is gegaan.
In overleg met de familie zal, indien nodig geacht, de politie ingeseind worden om de vermissing en het 
signalement van het kind door te geven. 

11.5   Luchtalarm
Algemeen
Indien de sirene van het luchtalarm (meerdere malen achter elkaar) klinkt, dreigt er acuut gevaar in de omgeving.

1. Iedereen dient naar de grote tent te gaan
2. Ramen en deuren worden gesloten
3. De radio (Omroep Gelderland) wordt aangezet en het nieuws wordt gevolgd via mobiele telefoon

• Leid de kinderen rustig maar snel de hut uit. Stel ze gerust, leg uit wat er aan de hand is en probeer zelf niet in 
paniek te raken. 

• Loop met de kinderen naar de grote tent; voorkom rennen.
• Alle kinderen, vrijwilligers en bestuursleden verzamelen zich in de grote tent. 
• Kinderen mogen niet (op de fiets) naar huis. 

Het kan onoverzichtelijk worden door alle ouders die (allemaal tegelijk) in paniek hun kind komen ophalen.
Als de ouders erop staan, mag het kind door de ouder meegenomen worden. 
Geef wel als advies dat ook de ouder in de grote tent blijft tot meer bekend is over wat er aan de hand is. 

• Houd via een turflijst bij welke kinderen zijn opgehaald (deelnemerslijst in bestuurshoek grote tent).

Wanneer de groep minder dan 100 kinderen bevat, kan evt. uitgeweken worden naar de blokhut
van de Scouting.
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Via de radio (Omroep Gelderland) en tv deelt de overheid mee wat er aan de hand is en hoe te handelen. Bijv: 
– Blijf binnen en wacht op einde alarmering (schuilen).
– Ontruim het gebouw en verplaats u naar een aangegeven locatie, op de aangegeven wijze (evacueren).

Als het gevaar geweken is kan het programma verder gaan.

Ontruiming
• Een bestuurslid of het centraal contactpersoon roept via de geluidsinstallatie of megafoon om dat alle kinderen 

uit de hutten moeten komen en zich bij hun vrijwilligers moeten melden.
• Leid de kinderen rustig maar snel de hut/ruimte uit. Stel ze gerust en probeer zelf niet in paniek te raken.
• Loop met de kinderen naar de grote tent; voorkom rennen.
• Blijf bij je groep en controleer of iedereen aanwezig is; geef bijzonderheden door aan het centraal 

contactpersoon.
• Blijf met de kinderen op de afgesproken plek totdat je toestemming krijgt om weg te gaan.
• Volg de aanwijzingen op van het bestuur, en later van de hulpdiensten.
• Een bestuurslid inventariseert bij de vrijwilligers of alle kinderen op de verzamelplek zijn (deelnemerslijst bij 

centraal contactpersoon en in de bestuurshoek grote tent).

Het verplaatsen naar de door de overheid aangegeven locatie op de aangegeven wijze gebeurt onder leiding van 
de politie.

11.6   Feestavond op vrijdag
De Feestavond vindt plaats in de grote tent op het Kinderdorpterrein.

Calamiteiten
NOODUITGANGEN:
Vluchtwegen worden door één van de presentatoren, Maaike en André via de geluidsinstallatie bekend 
gemaakt. 

EHBO aanwezig
Bij meldingen waarbij EHBO/dokter/ambulance noodzakelijk is geeft een bestuurslid indien nodig via de 
geluidsinstallatie door dat de EHBO naar deze “ongevalsplek” toegaat voor verdere begeleiding.
EHBO koffer en branddeken zijn aanwezig achter de bar in de grote tent.
2 brandblussers zijn aanwezig: achter de bar en in de bestuurshoek naast het podium.
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