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Introductie - Wprowadzenie 
- - - - X 
Hierbij presenteren wij met trots ons programmaboekje voor 2019. 

Vanuit de Stichting Pax Kinderhulp zijn er de afgelopen periode veel 
initiatieven genomen om de uitnodiging van Poolse kinderen uit de 

regio Katowice mogelijk te maken. Op 
woensdag 11 juli gaan twee werkgroepleden 
op reis naar Katowice om de kinderen op te 
halen en op zaterdag 13 juli hier weer in 
Emmeloord aan te komen rond 10:00 uur. 
Altijd een emotioneel moment als ouders en 
verzorgers de kinderen los moeten laten in 
Polen voor een tweeweekse vakantie in 

Nederland. 

Maar….voor jullie als gastouders is het net zo spannend, want wie 
komen er logeren, zal het klikken met jullie gezin en hoe gaat het 
met de taal. De afgelopen jaren hebben wij als werkgroep kunnen 
constateren dat er al snel een band ontstaat. Soms is er “even” 
heimwee, maar dan gaan de twee weken vaak snel met de vele mooie 
momenten. Genieten dus!! 

In dit programmaboekje staan de activiteiten georganiseerd voor de 
groep Poolse kinderen apart of voor ons allemaal. 

-- 

W środę 11 lipca przyjedzie do Polski część opiekunów i 
pracowników,aby zabrać dzieci na wakacje. Do Holandii przyjadą 
wszyscy 13 lipca. 

Jest to  wzruszający moment,kiedy rodzice,opiekunowie  i dzieci 
muszą się pożegnać przed wyjazdem. 
Także dla holenderskich rodzin jest to bardzo stresujący moment. Tak 
jak i Wy,zastanawiają się, kto do nich przyjedzie,czy wam się u nich 
spodoba, jak to będzie z porozumiewaniem się. 

W poprzednich latach zauważyliśmy,że między rodzinami i dziećmi 
bardzo szybko powstaje więź. 
Czasami oczywiście daje znać o sobie tęsknota. Ale 2 tygodnie szybko 
miną dzięki pięknym chwilą. 

W  książeczce opisane są atrakcje w języku polskim i holenderskim, 
dla rodzin. 
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Gegevens Werkgroep - dane grupy roboczej 
- - - - X 
 

Marleen Bakker  Kamille 11  Rutten  06-57308004 

Henri Bols  Lemsterweg 36  Rutten  06-23708016 

Jacqueline Bols  Lemsterweg 36  Rutten  06-10191503 

Wim Geerligs  Vijfheerenlanden 28  Emmeloord  06-31757734 

Esther Kempenaar  Overflakkee 31  Emmeloord  06-28957850 

Jeannette Kuijper  Stellingwerf 27  Emmeloord  06-30765214 

Jos Kuijper  Stellingwerf 27  Emmeloord  06-30632954 

Bertha de Langh  Gooilaan 11  Emmeloord  06-30713416 

Siert de Langh  Gooilaan 11  Emmeloord  06-53229778 

Wilma Olivier  De Wadden 30  Emmeloord  06-38317096 

Martine Verloop  Weteringweg 3  Luttelgeest  06-46780925 

Martin van der Zee  Beemster 4  Emmeloord  06-27215245 

Bij vragen met betrekking tot de activiteiten van de 2 weken neem 
dan contact op met Martin. Bij elke activiteit, verderop in dit 
programmaboekje, staat vermeld wie voor die dag, de contactpersoon 
is. 
Wij wensen jullie twee prachtige weken toe met de Poolse kinderen 

 -- 

W przypadku pytań dotyczących programu prosimy o kontakt z Martin. 
W przypadku szczegółowych pytań należy kierować pytania do osób 
kontaktowych wymienionych w poszczególnych punktach programu. 
Zyczymy wam Milych wakacji u rodziny goscinnej. 

 
Vragen opmerkingen, laat het ons weten! Pytania, daj nam znać! 
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Twarze - Gezichten 
- - - - X 
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Planowanie działań - PAX Activiteiten planning 
Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag 

8 Juli 9 
 
 
 

 

10 11 12 13 
 

Aankomst in 
Emmeloord 

 
 

 

14 Lipca 

15 Lipca 
 
Kleding 
beurs 
 

 

16 
 
Pearl 
Strandhoeve 

 
Naleśnik 
 
Verrassing / 
Niespodzian
ka 

17 18 
 
 
Walibi 
 
 

 

19 20 
 
Familiedag 
 
 
Dzień 
rodzinny 
 

 

21 Juli 

22 Juli 
 
Speeltuin 
Rutten 
 
Plac zabaw 
Rutten 

23 24 
 
Netl Wildste 
tuinen 

 

25 26 27 
 
Slotavond 
 
Ostatni 
wieczór 
 

 

28 Lipca 
 
Vertrek naar 
Katowice 
 
Wyjazd do 
Katowic 
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Goed om te weten - Cenne informacje 
- - - - X 
Bij problemen, al is het midden in de nacht, kan er altijd contact 
worden opgenomen met Siert & Bertha de Langh, de Poolse begeleidster 
logeert bij hun. Wij zijn ervoor en willen jullie graag helpen!! 
0527-611611 of 06-53229778 

Laat ons ook weten: 

● Als een kind ziek is 
● Als er schade is aan derden of bij ongevallen 
● Als u langer dan 1 dag weg bent met de Poolse kinderen en 

elders overnacht 
● Als er zaken zijn die belangrijk zijn voor de Poolse 

begeleidster 

Andere zaken: 

● De kinderen krijgen bij aankomst een tasje met spulletjes en 
wat zakgeld. De bedoeling van het zakgeld is dat ze hier een 
souvenir van kopen voor zichzelf en/of voor thuis. 

● De kinderen mogen naar huis bellen. Dat kan het beste als het 
kind zich goed voelt en geen heimwee heeft. Als het kind wel 
heimwee mocht hebben, dan zou het bellen naar huis de heimwee 
kunnen versterken. In dat geval is het beter dat de Poolse 
tolk eerst even belt. 

● Er zijn Poolse kinderboeken en films te leen.  

Op 15 juli tijdens de kledingbeurs kunnen de kinderen boeken en 
films lenen. Bij iedere activiteit zullen wij de Poolse boeken/DVD’s 
weer meenemen, zodat er geruild kan worden. Wij hopen dat dit 
programma mag bijdragen aan een fijne vakantie!!   
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W przypadku problemów również w środku nocy można się skontaktować z 
Siert & Bertha de Langh. Jesteśmy po to, aby pomóc!! 
0527-611611 of  06-53229778 

Daj nam znać jeśli: 

● Dziecko jest chore 
● Jeśli miał miejsce wypadek lub szkodę odniosła osoba trzecia 
● Jeśli jesteś ponad jeden dzień z dziećmi i nocujesz poza domem 
● Jeśli są sprawy, o których powinni wiedzieć polscy opiekunowie 

Innych przypadkach: 

● Dzieci po przyjeździe otrzymują torebki z rzeczami i 
kieszonkowe. Kieszonkowe jest przeznaczone na upominki dla 
siebie lub do domu. 

● Dzieci mogą dzwonić do domu. Najlepiej jeśli dziecko dobrze 
się czuje i nie tęskni. Jeśli dziecko odczuwa tęsknotę telefon 
może pogłębić smutek.  

● Zamówiliśmy polskie książki i filmy są dostępne 

Dnia 15 lipca podczas wieczorku dla rodziców dzieci będą mogły 
wypożyczyć filmy i książki. Na każde spotkanie będziemy je zabierać, 
aby umożliwić wymianę. Mamy nadzieję, że dzięki programowi 
uczestniczy przeżyją fajne chwile! 
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Aankomst Emmeloord - Przyjazd Emmeloord 13 juli/lipca 
- - - - X 
In de loop van de ochtend, meestal rond een uur of 10:00 komen de 
kinderen aan in Emmeloord.  

De juiste tijd wordt ongeveer anderhalf uur voor aankomst 
doorgebeld.   

Als u niet thuis bent geef dan tijdig aan Siert of Bertha de Langh 
het nummer door waar u wel te bereiken bent. 

Waar: Bij ‘t Voorhuys, De Deel 20 in Emmeloord. 

De kennismaking en ontvangst wordt gesponsord door ‘t Voorhuys te 
Emmeloord. 

 

 

 

 

Czas: 

Plan jest taki ze kolo poludnia przyjedziecie do Emmeloord. 

Gdzie: Przy ‘t Voorhuys De Deel 20, Emmeloord 

Zapoznanie się i przyjęcie jest sponsorowane i zorganizowane przez 
‘t Voorhuys w Emmeloord.  

 

 

 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Siert   
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Giełda odzieżowa - Kleding Beurs 15 lipca/juli 
- - - - X 
Giełda odzieżowa 

Czas: 
Od 19.00 do godziny 20.30 

Gdzie: 
Oczekujemy was w Emmeloord 
W domu sąsiedzkim przy ul. 

Co: 
Wieczór dla rodzin z Polskimi i Holenderskimi dziećmi – zaproszenie 
na zimne napoje i filiżankę kawy oraz wymianę doświadczeń z 
pierwszych dni oraz pogaduszki. 

Zorganizowana zostanie również giełda odzieży dla Polskich dzieci.  
Dla wszystkich dzieci będą również zabawki, które umilą wspólny 
czas.  

-- 

Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.  

Waar: Jullie worden verwacht bij Zorgboerderij Groeizaam, Pilotenweg 
7A, 8303 EG Emmeloord. 
Parkeren graag bij Tenniscentrum Emmeloord, Pilotenweg 8 (aan de 
overkant) 

Wat: Het hele Nederlandse gezin mag aanwezig zijn. Mocht dit een 
vervoersprobleem opleveren neem dan contact op met Wilma. De 
kledingbeurs is er voor de Poolse kinderen (en hun eventuele 
broertjes en zusjes) zij kunnen gratis kleding uitzoeken. 

Onder het genot van een kopje koffie en een glaasje fris. Er is voor 
alle kinderen van alles om mee te spelen. 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Wilma   
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Aanmeten Brillen - Okulary na miare 16 juli/lipca 
- - - - X 
We verzamelen om 09.30 uur voor de winkel van Pearle.(Alleen voor de 
Poolse kinderen, die een bril dragen en of nodig lijken te hebben) 

Aan alle Poolse kinderen die een bril dragen, biedt Pearle een 
nieuwe bril aan. 
Op deze ochtend worden de ogen gemeten en een bril uitgezocht. 
Jullie horen van ons, wanneer we de brillen kunnen ophalen. 

-- 

Czas: 
Zbiorka o godzinie 09.30 przed sklepem Pearle (tylko dla polskich 
dzieci, ktore nosza okulary) 

Gdzie: 
Sklep Pearle na pasazu Lange Nering w Emmeloord 

Co: 
Dla polskich dzieci ktore nosza okulary albo potrzebuja - Firma 
Pearle funduje nowe okulary.Tego ranka oczy beda zbadane I dobrane 
odpowiednie okulary. 

Poinformujemy was kiedy okulary beda gotowe do odbioru 

 

 

 

 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Siert   

 
 



12 

 

Strandhoeve 16 juli/lipca 
- - - - X 
Jullie worden om 15:00 uur verwacht bij de Strandhoeve nabij 
Blokzijl Uiterdijkenweg 59, 8372 VL Baarlo (OV) 

Wat gaan we doen: 
Deze middag gaan we klimmen en klauteren op de klimtoren van de 
Strandhoeve! Een spectaculair begin van de vakantie. Na afloop van 
het klimmen eten we daar pannenkoeken en gaan we naar Kuinre waar we 
nog een verrassing voor jullie hebben. 

De kinderen kunnen om 19:45 uur opgehaald worden bij park Eigen 
Wijze, Schoterpad 1 Bant. We zullen een PAX vlag langs de weg 
zetten. 

-- 

Gdzie: 
Bedziemy spodziewac sie Was na zbiorce w Blokzijl 
gdzie udamy sie na wieze wspinaczkowa przyulicy 
Uiterdijkenweg 59 w 8372 VL Baarlo 

Co: 
Tego dnia bedziemy sie wspinac i wdrapywac na 
wieze w Strandhoeve! 
Co za spektakularne rozpoczecie wakacji! Po wspinaczce zjemy tam 
pyszne nalesniki. Opiekunowie zabiora dzieci z pelnymi brzuszkami do 
Emmeloord na kolejne super wydarzenie, pchli targ z ubraniami. 

 

 

 

 

 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Jos 
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Walibi 18 lipca/juli 
- - - - X 
We verzamelen om 8:30 uur bij Van der Valk in Emmeloord. 
(parkeerplaats achteraan) 
Na afloop gaan we eten bij Harry en Marja van Dijk,Veneweg 14 
Rutten. 

De kinderen kunnen om 19:15 uur daar opgehaald worden. 

We gaan vandaag de hele dag naar WALIBI 
HOLLAND.Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen. 
Walibi Holland is een spectaculair 
attractiepark met achtbanen, wildwaterbanen 
en ga zo maar door. Een dag dus om je echt 
niet te vervelen. Voor de hele dag wordt het 
eten en drinken verzorgd. 

-- 

Zbiórka o godzinie 8:30 bij Van der Valk w 
Emmeloord.Po zakonczeniu wszyscy razem 
jestesmy zaproszeni do rodziny goscinej Harry 
i Marja, Veneweg 14 Rutten. 
Bedziecie odebrani przez Wasze rodziny o 19:15 

Cały dzień spędzimy w WALIBI HOLLAND Spijkweg 30, 8256 RJ 
Biddinghuizen 
Walibi jest spektakularnym parkiem atrakcji z kolejkami górskimi, 
rwącymi rzekami itp. Dzień, w którym nikt się nie będzie nudził. 
Zapewniamy jedzenie i picie. 

 

 

 

 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Jeannette 
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Dzień Rodzinny - Familiedag 20 lipca/juli 
- - - - X 
 

We verzamelen om 09:30 uur bij Van der Valk in Emmeloord 
(parkeerplaats achteraan), om dan gezamenlijk naar Duinen Zathe te 
vertrekken (Noorder Es 1, 8426 GW Appelscha) 

De familiedag is voor het hele gezin dus inclusief de gast kinderen. 
We gaan in het speelpark genieten van alle attracties die daar zijn. 
Zie ook https://duinenzathe.nl/ 
Wij zorgen voor koffie, thee en ranja ook regelen we daar de lunch. 

Het vertrek is in principe open maar we gaan zelf van 16:30 uur uit. 
Voor de “die hards” het park is tot 17:30 uur geopend. 

Mocht u vervoersproblemen hebben dan kunt u contact opnemen met 
Wilma 

-- 

Zbiorke mamy o 9:30 przy Van der Valk Hotel w Emmeloord (na 
parkingu) Pojedziemy do Duinen Zathe (park zabaw) a adres to : ulica 
Noorder Es 1, 8426 GW Appelscha 

Dzien rodzinny jest dla calych rodzin wiec tez dla 
dzieci goszczacych, W parku rozrywki bedziemy 
spedzac przyjemnie czas i korzystac z wszystkich 
atrakcji ktore tam sa! Mozna sprawdzic na stronie 

internetowej https://duinenzathe.nl/ 

Zadbamy o kawe , herbate oraz posilek.Planujemy 
zakonczyc pobyt w parku okolo godziny 16:30. 

Jezeli beda mieli Pawnstwo problemy z transportem 
prosimy o kontakt z Wilma 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Wilma 

 
 

https://duinenzathe.nl/
https://duinenzathe.nl/
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Speeltuin Rutten - Plac zabaw Rutten 22 juli/lipca 
- - - - X 
Vandaag gaan we een middag naar de Speeltuin in Rutten (Venelaan, 
8313 AB Rutten). Daar verzamelen we ook om 13:30 uur. Zorg dat je 
gelunched hebt want spelen met een lege maag is niet fijn.  

We gaan voetballen, klimmen, schommelen en nog veel meer. Graag oude 
kleren aantrekken die vies mogen worden. 

Rond 16:30 uur zijn we uitgespeeld en kunnen de kinderen weer worden 
opgehaald 

-- 

 

Dzisiaj po południu jedziemy na plac zabaw w Rutten. Zbiórka jest o 
13.30 pod podanym adresem. Przed wyjazdem prosimy abyście zjedli 
lunch żeby nie biegać z pustym brzuszkiem. 

Będziemy grać w nogę, wspinać się, huśtac sie i wiele wiele więcej. 
Prosimy wybrać ciuchy które mogą się pobrudzić lub poniszczyć. 

O 16 będziemy kończyć zabawę i mogą dzieci być odebrane z placu 
zabaw. 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Jacqueline   
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Netl Wildste tuinen - Dzikie ogrody NETL 24 juli/lipca 
- - - - X 
We verzamelen om 13:00 uur op de parkeerplaats, op het terrein van 
NETL Leemringweg 19, 8317 RD Kraggenburg (De openstaande slagbomen 
voorbij; achterop het terrein)  We beginnen met een lunch dus, van 
te voren eten is niet nodig. 

De kinderen kunnen weer worden opgehaald om 19:00 uur bij de 
Familie Davids (Buitenveld 3, 8307 DE Ens)  

Bij Netl de Wildste Tuin gaan we in de Bamboe Jungle avonturen 
beleven. Ook mag je vies worden op de modderglijbaan. Daarna gaan we 
naar de familie Davids voor een overheerlijke BBQ. 

Neem zwemkleren mee, doe oude kleren aan want ze zullen erg vies en 
nat worden en neem een droge set kleren (inclusief ondergoed) en een 
badlaken mee. De kinderen krijgen van ons een groot T-shirt aan voor 
de herkenbaarheid. 
www.netl.nl/nl/netldewildstetuin 

-- 

Zbiorka o godz. 13.00 na parkingu NETL. Dzieci moga byc odebrane o 
godz. 19.30 u Rodziny Davids. 

W NETL bedziemy sie  bawic w 
JUNGLI. Należy ubrać się na 
sportowo(ubierzcie rzeczy,które 
można pobrudzić) i wziąć z sobą 
strój do kąpieli,ręcznik,mydło i 
rzeczy do przebrania. Od nas 
dostaniecie wszyscy te same T-shirty żebyśmy mogli was wszystkich 
rozpoznać.  

www.netl.nl/nl/natuurspeeltuin-de-wildste-tuin  

Lunch i kolacja są zorganizowane.(na kolacje grilujemy u rodziny 
Davids) 
Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Jeannette   

 
 

http://www.netl.nl/nl/netldewildstetuin
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Wieczór pożegnalny - Slotavond 27 lipca/juli 
- - - - X 
o godzinie 17:00 wszyscy sa mile widziani. Chcemy ten wieczor 
zakonczyc o godzinie 22.00 Eigen Wijze, Schoterpad 1 Bant. 

To bedzie ostatnia wspolna zabawa na 2 tygodnie wakacji dlatego 
razem ( rodziny, polskie i holenderskie dzieci) pojedziemy do 
wakacyjnego parku "Eigen Wijze"gdzie odbedzie sie impreza i zabawami 
i grami a po zabawie bedzie grill. Tematem wieczoru bedzie ‘Kowboj i 
Indianie’’ . Chcemy,żebyście razem z holenderską rodziną wykonali 
skecz lub piosenkę i pokazali ją całej grupie. Ciuchy moga sie 
pobrudzic wiec weźcie w razie w ubrania do przebrania.  

Om 17:00 uur is iedereen welkom bij Eigen Wijze, Schoterpad 1 Bant. 
We zullen deze avond afsluiten om 22:00 uur.  

Dit is de laatste activiteit van de 2 weken vakantie en daarom gaan 
we met zijn allen (gastouders, Poolse en Nederlandse kinderen) naar 
het vakantiepark “Eigen Wijze”, waar we een feest zullen hebben. We 
gaan hier ook een aantal gezellige activiteiten doen en gaan lekker 
met elkaar barbecueën.  

We zouden graag zien dat de gastgezinnen, samen met de Poolse 
kinderen een act instuderen en die deze avond ten uitvoer brengen. 
Het opvoeren acts begint rond 19:30 uur en we gaan door tot een uur 
of 22:00 uur, handig om rekening mee te houden als u jonge kinderen 
heeft. 

Kleding / schmink / versierselen in de stijl van het thema wordt 
zeer gewaardeerd. Tip: Kleren kunnen wat/erg vies worden tijdens de 
activiteiten. 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Jos   
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Vertrek naar Katowice - Wyjazd do Katowice 28 lipca/juli 
- - - - X 
We gaan afscheid nemen van elkaar na twee weken vakantie…helaas….  
We hopen dat jullie allemaal terug kunnen kijken op een gezellige 
vakantietijd 

Om 20.30 uur aanwezig en om 21.00 uur vertrekt de bus bij ’t 
Voorhuys, de Deel 20 in Emmeloord. 

Geeft u de kinderen een lunchpakketje mee voor de terugreis!!! 
A.U.B. niet teveel aan chips en zoetigheid meegeven 
Liever geen koolzuurhoudende dranken 

En vergeet u niet de geleende boeken en films weer in te leveren! 

Na het vertrek van de kinderen drinken we als afsluiting nog even 
een kopje koffie in ‘t Voorhuys. 

-- 

O godzinie 20.30 zbiórka –w oczekiwaniu na autobus wyruszający o 
21.00 Przy ‘t Voorhuys, Deel 20 Emmeloord 

Pożegnanie po 2-tygodniowych wakacjach. Niestety… 
Mamy nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku.  

Zabierzcie ze soba kanapki na podroz powrotna 
Nie zabierajcie za duzo czipsow i slodyczy! 
Zadnych gazowanych napojow 

Prosze rowniez zadbac zeby pozyczone ksiazki i filmy zostaly oddane 
przed wyjazdem. 

 

 

Contactpersoon werkgroep - Osoba kontaktowa: Martin 
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Dagjes uit tips / dzień na wskazówki 
- - - - X 
Belevenissenbos in Lelystad 
www.belevenissenbos.nl  

Bowling De Ducdalf in Espel 
www.deducdalf.nl 

De spelerij in Dieren 
www.spelerij.nl 

Kids outdoor Flevoland in Almere 
www.kidsoutdoorflevoland.nl 

Kameleondorp in Terherne 
www.kameleondorp.nl 

Pannenkoekschip in Almere 
www.pannekoekschip.nl 

Speel en doe park De Voorst in Kraggenburg 
www.devoorst.nl 

Juliana park in Apeldoorn 
www.julianatoren.nl 

Dagje naar Texel met de auto op de boot 
www.teso.nl 

Speelstad oranje in Oranje 
www.speelstadoranje.nl 

Speelpark Sybrandys in Oudemirdum 
www.sybrandys.nl 
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