
Woensdag 16 oktober: Avonturenpark Hellendoorn 

Speciaal vanwege ons 10-jarig jubileum heeft het bestuur van Kinderdorp Bemmel weten te realiseren dat 

we met alle deelnemers een dag het pretpark Hellendoorn kunnen bezoeken. De organisatie realiseert zich 

terdege dat er daarmee een zware verantwoordelijkheid wordt aangegaan om dit alles met 315 deelnemers 

in goede banen te leiden. Om u een beetje inzicht te geven over hoe wij invulling geven aan deze 

verantwoordelijkheid informeren wij u graag in iets meer detail over het draaiboek voor die dag.  

• We hebben voor het pretpark Hellendoorn gekozen, omdat dit een redelijk compact en daarmee 

overzichtelijk pretpark is (naast aspecten zoals reisafstand & kosten). Wij reizen met 5 touringcars daar 

naar toe. 

• Regio noord heeft geen herfstvakantie, het park is in de week van ons Kinderdorp beperkt geopend.  

• Er zijn twee EHBO-ers en een bestuurslid die met eigen auto gaan om in geval van calamiteiten snel uit 

de voeten te kunnen om een huisarts (die overigens als één van de vrijwilligers mee gaat) of ziekenhuis 

te bezoeken. Wij hebben contactgegevens paraat om indien nodig ouders meteen te kunnen informeren.  

• Alle kinderen en vrijwilligers worden voorzien van een polsbandje met daarop hun naam. Ook krijgen ze 

een Kinderdorp Bemmel sticker op de kleding geplakt ten behoeve van herkenbaarheid met daarop de 

noodnummers van twee in het park aanwezige bestuursleden. 

• De kinderen lopen in de huttengroepen die bij aanvang van het Kinderdorp al vormgegeven zijn. 

Aangezien de kinderen zelf hun groep kunnen samenstellen zullen zij veelal al bij vriendjes/ 

vriendinnetjes/ klasgenootjes in de groep zitten.  

• Kinderen van groep 3 t/m 6 zullen in de regel met twee begeleiders lopen, een jeugdvrijwilliger (waarvan 

er 27 meegaan) en een volwassen vrijwilliger (waarvan er 27 eveneens meegaan). Mocht niet de 

volledige groep in de betreffende attractie willen gaan, dan kan één vrijwilliger achterblijven bij de 

resterende kinderen. 

• Kinderen van groep 7 & 8 lopen in de regel zonder begeleiding door het park, maar krijgen als 

belangrijkste instructie mee om als groep bij elkaar te blijven.  

• Aangezien wij meer vrijwilligers aangemeld hebben gekregen voor de woensdag dan benodigd, hebben 

wij vrijwilligers geselecteerd op het aantal dagdelen dat zij gedurende het Kinderdorp helpen. De 

vrijwilligers die al veel komen helpen hebben daarbij voorrang toegekend gekregen (als ouders elkaar 

aflossen gedurende de week, zijn deze dagdelen bij elkaar opgeteld), zodat de kans groot is dat zij tot op 

zekere hoogte al bekend zijn voor de kinderen.  

• Kinderen kunnen onbeperkt drinken (ranja/water) halen op onze centrale post (waar ook de EHBO zal 

zitten) en krijgen in de middag de gelegenheid om friet, een snack en een pakje drinken te nuttigen bij de 

in het park aanwezige horeca.  

• Heeft u naast de bijzonderheden betreffende uw kind die u al gedeeld heeft met de organisatie ten tijde 

van inschrijving nog andere zaken die u op voorhand wilt delen, deel deze dan al op maandag of dinsdag 

tijdens het Kinderdorp met de organisatie (bij voorkeur met bestuursleden Daniëlle of Marion). 

• Het bestuur (13 volwassen & 4 jeugd) is zeer goed herkenbaar aan de blauwe kleding, houdt zich zelf vrij 

en verdeelt zich over het park om toezicht te houden en als aanspreekpunt te fungeren (o.a. voor de 

groepen zonder begeleiders) als er zich problemen voordoen.  

• Het zelf brengen of halen van kinderen behoort niet tot de mogelijkheden vanuit logistiek oogpunt. 

Uiteraard bepaalt u zelf als ouder of u uw kind met ons mee laat gaan, mocht u besluiten uw kind thuis te 

houden dan willen wij u vragen dat bij ons vooraf kenbaar te maken (uiterlijk maandag 14 oktober), bij 

voorkeur per mail: info@kinderdorpbemmel.nl 
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Noodnummers organisatie voor deze dag:  

06-23536068 (Patrick Zweers; voorzitter Stichting Kinderdorp Bemmel) &  

06-23224834 (Arjo Velderman; bestuurslid)  

 


