ACTIVITEITEN VAKANTIEWERK VELDHOVEN 2022
JEUGDLAND:
Voor wie:
Wanneer:
Tijd:

Waar:

5 t/m 12 jaar.
dinsdag 26 juli 2022 t/m vrijdag 29 juli 2022.
Dinsdag t/m donderdag: 9:00 uur t/m 12:00 uur / 14:00 uur t/m 17:00 uur.
Vrijdag: 9:00 uur t/m 12:00 uur.
“Talent van Jeugdland”: donderdag 18:45 uur t/m 21:30 uur.
Grasveld Europalaan ter hoogte van Scheldehof.

Omschrijving:
Er is zoveel te beleven jdens jeugdland dat het moeilijk is om het kort op te schrijven. Maar we doen
een poging. Wat is er zoal te beleven jdens jeugdland:
• Heel veel verschillende spelletjes die je kan spelen. Degenen die de spelletjes het beste spelen
gaan er vandoor met de felbegeerde gele trui.
• Knutselwerkjes maken in de hobbytent.
• Timmeren van werkstukjes in de mmertent.
• Film kijken.
• Bloemstukjes maken.
• Pannenkoeken en friet eten.
• Op donderdagavond is er een talentenjacht: “het talent van jeugdland”.
• Maar bovenal een week lang heel veel lol!
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Nog even voor de ouders/verzorgers:
• Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag moeten de kinderen opgehaald worden. Tussen
12:00 uur en 14:00 uur zijn er geen ac viteiten en eten de kinderen thuis!
• Voor drinken wordt gezorgd, maar zelf iets meenemen mag natuurlijk ook (bij warm weer wordt
aangeraden om voor de zekerheid zelf extra drinken mee te nemen).
• Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld of waardevolle spullen meenemen!

BILLYBIRD:
Voor wie:
Wanneer:
Tijd:
Waar:

5 t/m 8 jaar.
dinsdag 2 augustus 2022.
9:30 uur t/m (ongeveer) 16:30 uur.
Verzamelen bij parkeerterrein Rood-Wit (Korze 82, 5504 MK Veldhoven).

Omschrijving:
Dinsdag 2 augustus willen we heel graag een avontuur met jullie gaan beleven. We gaan namelijk naar
Billy Bird Hemelrijk in Volkel voor een fantas sche dag! Daar is superveel te beleven, je kan er zowel
binnen als buiten spelen. Binnen is er bijvoorbeeld Zeeroversland. Een grote binnenspeeltuin met
megaglijbanen, wiebelbruggen, klimtoestellen, springkussens en nog veel meer. En wat dacht je van de
Ballenfabriek, een grote ballenbak met onder andere ballenkannonnen en een ballendouche. Er is een
kinderkermis, een klimvulkaan en een speelcircus waarin je kan leren om een echte circusar est te
worden.
Ook buiten is van alles te doen, zo is er onder andere een verkeersspeeltuin te vinden en nog veel

meer, te veel om op te noemen. Het is een plek waar we ons allemaal supergoed kunnen vermaken,
we hopen dan ook met een volle bus die kant op te reizen voor een dag met ontze end veel plezier!
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Nog even voor de ouders/verzorgers:
• Omdat we de gehele dag weg zijn is het belangrijk om de kinderen een lunchpakketje mee te
geven. Voor drinken wordt gezorgd.
• Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld meenemen!
• Er is ook een strandbad bij BillyBird. Het is echter NIET de bedoeling dat de kinderen daar ook gaan
spelen, ze hoeven dus geen badkleding mee te nemen. Wij zorgen voor voldoende begeleiding
zodat de kinderen niet in de buurt van het water kunnen komen!

KANOVAREN:
Voor wie:
Wanneer:
Tijd:
Waar:

9 t/m 12 jaar.
dinsdag 2 augustus 2022.
10:00 uur t/m (ongeveer) 16:00 uur.
Verzamelen bij de “Dobbelsteen”(Rul 2, 5504 MR Veldhoven).

Omschrijving:
Let op: je moet minimaal zwemdiploma A hebben om deel te kunnen nemen aan deze ac viteit!
Vandaag geen dag voor watjes en luiwammesen! Het wordt spor ef afzien en het is erg waarschijnlijk
dat je het vandaag niet droog houdt!
En dat is geen (weers)verwach ng, maar een feit! Vorig jaar zijn er slechts weinigen in geslaagd dit
avontuur in één stel kleren te beleven. Lukt het jou wel? Ben je klaar voor deze uitdaging?
Zorg dan dat je om 10:00 uur klaar staat voor de rit PER BUS naar Borkel en Scha waar we per kano
op de Dommel vertrekken. Op het water zijn het jou kennis en geluk
die je overeind houden. Of niet natuurlijk…..
Als iedereen is aangekomen bij het eindpunt zullen we weer PER BUS terugreizen rich ng Veldhoven.
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Nog even voor de ouders/verzorgers:
• Omdat we de gehele dag weg zijn is het belangrijk om de kinderen een lunchpakketje mee te
geven. Voor drinken wordt gezorgd.
• Er is al jd kans dat je niet droog het eindpunt bereikt. Neem zwemkleding, een handdoek en een
set droge kleren mee.
• Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld of waardevolle spullen meenemen!

HUTTENWEEK
Voor wie:
5 t/m 12 jaar.
Wanneer:
dinsdag 9 augustus 2022 t/m vrijdag 12 augustus 2022.
Tijd:
dinsdag: 10:00 uur t/m 15:00 uur.
woensdag en donderdag: 10:00 uur t/m 16:00 uur.
Vrijdag: 10:00 uur t/m 15:30 uur.
Kampvuur: vrijdagavond 19:00 uur t/m 20:30 uur.
Waar:
Grasveld Heerseweg – Westervelden.
Omschrijving:
De hu enweek betekent een week lang plezier maken. Wat gaan we zoal doen:
• De eerste dag (dinsdag) gaan we natuurlijk hu en bouwen. Wij zullen zorgen voor voldoende hout
en spijkers. Het enige wat jullie moeten doen is een hamer meenemen (voorzien van naam)!
• In groepsverband spelletjes spelen. De ene keer in de vorm van een zeskamp en de andere keer
speel je als groep om zoveel mogelijk punten. Zorg ervoor dat je zwemkleding of een set droge
kleren bij hebt. Want het is niet zeker dat je het droog houdt!
• Een verrassingsac viteit.
• Op vrijdagavond een kampvuur.
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Nog even voor de ouders/verzorgers:
• De kinderen moeten iedere dag hun eigen lunchpakketje
meenemen. Drinken is aanwezig op het
hu enweekterrein, maar zelf drinken meenemen mag
natuurlijk ook (bij warm weer wordt aangeraden om
voor de zekerheid zelf extra drinken mee te nemen).
• Op dinsdag gaan we hu en bouwen. Neem deze dag zelf
een hamer mee en voorzie deze van je naam!
• Neem op woensdag, donderdag en vrijdag je zwemkleding of een set droge kleren mee. Het is niet
zeker dat je het droog houdt op deze dagen.
• Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld of waardevolle spullen meenemen!

SPEEL- & ZWEMFESTIJN:
Voor wie:
5 t/m 12 jaar.
Wanneer:
dinsdag 16 augustus 2022.
Tijd:
10:00 uur t/m 17:00 uur.
Waar:
Verzamelen bij kerkplein D’Ekker (Burgemeester van Hoo aan 151,
5503 BL Veldhoven).
Omschrijving:
Hou jij van lekker spelen en zwemmen?
Heb jij zin in een leuke dag met je vriendjes en vriendinnetjes? Dan is deze ac viteit iets voor jou!
Vandaag kan je bij ons al je energie kwijt.
Trek spor eve kleding aan die vies mag worden. En Zwemkleding in een rugzak (nog niet aan i.v.m.
hygiëne van het zwembad). We starten de dag met een korte tocht naar de speeltuin ASV D’ekker, in
de speeltuin gaan we lekker spelen en is er de mogelijkheid om mee te doen aan een raadselach g
spel.
Tegen de middag gaan we ons via een korte wandeltocht ons verplaatsen
naar het nieuwe zwembad City Sport Veldhoven. Daar aangekomen starten
we de overheerlijke lunch die je zelf mee moet nemen. Na de lunch gaan
we zwemmen en spelen in het zwembad. In het zwembad zullen diverse
a ributen en obstakels aanwezig zijn waar mee we volop plezier kunnen
maken.
Na het zwemmen zullen we moe en voldaan terug lopen naar het Kerkplein
D’Ekker waar jullie weer opgehaald kunnen worden.
BELANGRIJK:
Heb je geen zwemdiploma? Geen probleem! Meld dit bij de hoofdleiding
voor aanvang van de ac viteit en neem opgeblazen zwembandjes mee!
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Nog even voor de ouders/verzorgers:
• Omdat we de gehele dag weg zijn is het belangrijk om de kinderen een lunchpakketje mee te
geven. Voor drinken wordt gezorgd.
• Trek je zwemspullen thuis nog niet aan! Neem deze mee in een rugzak (dit i.v.m. de hygiëneregels
van het zwembad).
• Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld of waardevolle spullen meenemen!

OLYMPIADE:
Voor wie:
Wanneer:
Tijd:
Waar:

5 t/m 12 jaar.
donderdag 18 augustus 2022.
10:00 uur t/m 16:00 uur.
Verzamelen bij kor alvereniging SDO (Rapportstraat 70, 5504 BR Veldhoven).

Omschrijving:
Ook na het Olympisch jaar van Tokyo houden wij de olympiade voor de jeugd. Dit doen we op het
terrein van SDO aan de Rapportstraat tussen Veldhoven-Dorp en Zonderwijk. En wel op donderdag 18
augustus. OM 10:00 uur maken we de groepen, om 16:00 uur
hopen we de prijzen te hebben uitgereikt.
Daar tussenin kunnen jullie je vermaken met een aantal
spor eve spelen. En als je goed je best doet, kom je misschien
wel een medaille thuis. Zorg voor een stevige stapel
boterhammen, want sporten maakt hongerig.
Mocht het die dat heel warm worden of zelfs heet, dan ze en we
extra sproeiers in om
voor de nodige verkoeling te zorgen.
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Nog even voor de ouders/verzorgers:
• Omdat we de gehele dag weg zijn is het belangrijk om de
kinderen een lunchpakketje mee te geven. Voor drinken
wordt gezorgd.
• Neem eventueel, als het heel warm wordt, zwemkleding
mee of een set droge kleren.
• Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld of waardevolle
spullen meenemen!

KINDERVAKANTIEWEEK (5 T/M 7 JAAR):
Voor wie:
5 t/m 7 jaar.
Wanneer:
maandag 22 augustus t/m dinsdag 23 augustus 2022.
Tijd:
Maandag 22 augustus 10:00 uur t/m dinsdag 23 augustus 14:00 uur.
Waar:
Blokhut “’t Gurke”, Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven
(blokhut van scou ng St. Stanislaus Kostka).

Omschrijving:
Twee dagen lang samen met andere kinderen van jou lee ijd de leukste avonturen beleven. Wie wil
dat nou niet? Het kamp is een tweedaagse ac viteit met één overnach ng en vindt plaats in een
bosrijke omgeving bij een (grote) blokhut die van alle gemakken is voorzien.
Wat we precies gaan doen? Dat verklappen we nog niet. Wat we je wel beloven is dat het twee dagen
zullen worden vol met uitdagende ac viteiten, spellen en vooral héél veel lol en plezier.
Het kamp in grote lijnen
Op maandag 22 augustus is iedereen vanaf 9:45 uur welkom om de bedden klaar te komen leggen. Als
alle bedden liggen zullen we met z’n allen het kamp openen en beginnen met een kennismakingsspel
zodat we elkaar een beetje leren kennen. Daarna zullen we een aantal spellen gaan doen op onze
loca e (in de bossen en op het speelveld). Spellen waarbij de begrippen lef, uithoudingsvermogen,
water & zand centraal staan. Ofwel spellen voor stoere jongens en meisjes!
Na het avondeten hebben we een aantal spellen
waarbij crea viteit centraal staat en we sluiten de dag
natuurlijk af bij een groot kampvuur!
Op dinsdag 23 augustus zullen we als we wakker
worden eerst de tassen inpakken. Na een gezamenlijk
ontbijt zullen we iets gaan maken om als aandenken
mee naar huis te nemen. En uiteraard zullen we nog
een groot spel spelen in de bossen. Hierna is het helaas
al weer jd om naar huis te gaan. Om 14:00 uur wordt
iedereen weer (moe maar voldaan) opgehaald.
Eten/drinken
Van al dat spelen krijg je natuurlijk ook honger en dorst. Eten en
drinken hoeven jullie niet zelf mee te nemen. Dit wordt allemaal
door ons verzorgd. Heb je allergieën? Geen probleem. Hier zullen
wij rekening mee houden. Na inschrijving ontvang je van ons nog
een formulier waar jullie (medische) bijzonderheden op kunnen
invullen.
Overige
Na inschrijving ontvangen jullie van ons een e-mail met daarin alle
informa e voor het kamp (waaronder de bagagelijst). Deze informa e staat ook op onze website.
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Kijk voor meer informa e en foto’s van vorig jaar op onze website: www.kvwveldhoven.nl.

KINDERVAKANTIEWEEK (8 T/M 12 JAAR):
Voor wie:
8 t/m 12 jaar.
Wanneer:
woensdag 23 augustus 2022 t/m zaterdag 27 augustus 2022.
Tijd:
woensdag 23 augustus 10:00 uur t/m zaterdag 27 augustus 14:00 uur.
Waar:
Blokhut “’t Gurke”, Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven
(blokhut van scou ng St. Stanislaus Kostka).
Omschrijving:
Vier dagen lang samen met andere kinderen van jou lee ijd de leukste avonturen beleven.
Wie wil dat nou niet? Dit kamp betre een vierdaagse ac viteit met drie
overnach ngen en vindt plaats in een bosrijke omgeving bij een (grote) blokhut die van alle gemakken
is voorzien.
Wat we precies gaan doen? Dat verklappen we nog niet. Wat we je wel
beloven is dat het vier dagen zullen worden vol met uitdagende
ac viteiten, spellen en vooral héél veel lol en plezier.
Het kamp in grote lijnen
Op woensdag 23 augustus is iedereen vanaf 9:45 uur welkom om de
bedden klaar te komen leggen. Als alle bedden liggen zullen we met z’n
allen het kamp
openen en beginnen met een kennismakingsspel zodat we elkaar een beetje leren kennen.
Een groot spel in de bossen mag natuurlijk niet
ontbreken en ook een spellen waarbij je het niet
droog zal houden horen er natuurlijk bij. Na het
avondeten spelen we nog een spel in de bossen
en sluiten we de eerste dag af bij een groot
kampvuur.
Hoe de andere dagen eruit zullen zien? Een ding
kunnen we jullie beloven. Het zullen dagen
worden die volstaan van spanning en avontuur.
Lef en crea viteit. Water en zand. Het wordt een
kamp voor stoere jongens en meisjes!
Het kamp wordt afgesloten op zaterdag 27
augustus om 14:00 uur.
Let op: een zwemdiploma is verplicht voor deze ac viteit!
Eten/drinken
Van al dat spelen krijg je natuurlijk ook honger en dorst. Eten en drinken
hoeven jullie niet zelf mee te nemen. Dit wordt allemaal door ons
verzorgd. Heb je bijvoorbeeld allergieën? Geen probleem. Hier zullen wij
rekening mee houden. Na inschrijving ontvang je van ons nog
een formulier waar jullie (medische) bijzonderheden op kunnen invullen.
Overige
Na inschrijving ontvangen jullie van ons een e-mail met daarin alle
informa e voor het kamp (waaronder de bagagelijst). Deze informa e
staat ook op onze website.
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Kijk voor meer informa e en foto’s van vorig jaar op onze website: www.kvwveldhoven.nl.

BUSTOCHT:
Voor wie:
Wanneer:
Tijd:
Waar:

5 t/m 12 jaar.
maandag 29 augustus 2022.
9:30 uur t/m (ongeveer) 17:00 uur.
Verzamelen bij parkeerterrein Rood-Wit (Korze 82, 5504 MK Veldhoven).

Omschrijving:
We gaan dit jaar weer naar DippieDoe!
A rac epark DippieDoe is het a rac epark in Brabant voor kinderen tot 12 jaar! Beleef spanning en
plezier in de buitenhaven van DippieDoe. Buiten zijn er verschillende a rac es waar je jezelf uren kan
vermaken. DippieDoe hee buiten twee achtbanen, zweefmolen, een strandkussen xxl, een
schommelschip, mini reuzenrad, midgetgol aan een Angry Birds speeltuin en nog veel meer. De
binnenhaven van DippieDoe is een heus klimparadijs. Met een klimtoren waar je tot het plafond kan
klimmen, Verder is er een reuze glijbaan , een vrije val, een ballenbak en een draaimolen.
Heb je er al zin in? Trek dan stevige schoenen aan en vergeet je sokken niet.
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Nog even voor de ouders/verzorgers:
• Omdat we de gehele dag weg zijn is het belangrijk om de kinderen een lunchpakketje en
voldoende drinken mee te geven (het liefst pakjes drinken).
• Indien uw kind medicijnen of andere zorg nodig hee , willen we dit graag duidelijk schri elijk van
u weten, ook een bereikbaar telefoon nummer is dan noodzakelijk.
• Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld of waardevolle spullen meenemen!

