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Twan Krebbers Alexanderstraat 26 0485-212961

  06-12889793

Paul van den Heuvel Past. Berdenstraat 14 06-83008703

Siske Hermans Heukelom 13 06-48723936

Elly Arts Dorpsstraat 36 06-11519419

Mike Swijghuizen van Sasse van Ijsseltstr. 32 06-34547516

 Boxmeer 

Bart Wolters Melingstraat 21 06-22180406

Susan Berben-Wijers Bernhardstraat 6 06-47226287

Je kunt je inschrijven tot en met donderdag 13 juli
via onze site kvw-afferden.nl

Wil je leiding worden?  Mail je gegevens naar: info@kvw-afferden.nl

Net als afgelopen jaren zullen we er met de kinderen uit Afferden en Heijen weer een 
fantastische week van maken. We hopen dat jullie allemaal mee doen dit jaar! Wij hebben 
er in ieder geval weer heel veel zin in. We hebben dit jaar natuurlijk weer een week vol 
spel en plezier voor de kinderen van:

Groep 1 t/m 3: maandag, dinsdag en vrijdag
Groep 4 t/m 8: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Het thema voor deze week is:



Voor groep 1, 2 en 3
Maandag 21 augustus  van 10 .30 uur tot 16.00 uur
Dinsdag 22  augustus  van 10.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag 25 augustus   van 10.00 uur tot 16.00 uur

Voor groep 4, 5, 6, 7 en 8
Maandag 21  augustus  van 10 .30 uur tot 16.00 uur
Woensdag 23 augustus  van 10.00 uur tot 16.00 uur 
Woensdagnacht   kamp
Donderdag 24  augustus  van 10.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag 25  augustus   van 10.00 uur tot 16.00 uur

       Alle dagen kunnen wat uitlopen!
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Maandag 21 augustus
Vandaag zal de kindervakantieweek op een andere manier geopend worden dan 
voorgaande jaren. Het wordt een hele dag voor alle groepen van 1 t/m 8. Er zal 
geen toneel zijn, maar activiteiten voor iedereen. We verzamelen om 10.30 uur bij 
Iedershuus. Van daaruit gaan we gezamenlijk naar het terrein van de familie Salden. 
Daar zullen we het Olympisch vuur ontsteken en er een geweldige dag van maken. 
Om 16.00 kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de Kiss ’n Ride, net voor 
loonbedrijf van Lin (bij de parkeerplaats). Zorg dat de kinderen goede schoenen 
dragen waar ze makkelijk op lopen. Ze krijgen tussen de middag wel een broodje 
maar voor extra energie kunt u uw kind een lunchpakketje meegeven.

Dinsdag 22 augustus
Vandaag mogen de kleine olympische spelers direct naar het terrein van Salden 
gebracht worden. En wel bij de Kiss ’n Ride, net voor loonbedrijf van Lin (bij de 
parkeerplaats). Dus NIET naar Iedershuus. We starten daar om 10.00 uur, net zoals alle 
topsporters, met een uitgebreide warming up. Vervolgens gaan de spelen beginnen. 
De kleine olympische spelers hebben hier in ieder geval voldoende energie voor nodig, 
dus mogen ze wat extra eten meenemen. Ook is het verstandig om ze makkelijke 
kleding aan te doen, die nat en vies mag worden. Om 16.00 kunnen de ouders de 
topsporters weer ophalen bij de Kiss n Ride bij Van Lin.

Vrijdag 25 augustus
Vandaag mogen alle olympische spelers weer direct naar het terrein van Salden 
gebracht worden. En wel bij de Kiss ’n Ride, net voor loonbedrijf van Lin (bij de 
parkeerplaats). We verzamelen dus NIET bij Iedershuus.  We starten daar om 10.00 
uur. Alle ouders zijn welkom vanaf 15.00 uur bij terrein Salden; om 15.30 uur sluiten 
we de week af. Komt u met de auto uw topsporter ophalen? Parkeer deze dan op het 
aangegeven parkeerterrein!



Maandag 21 augustus

Vandaag zal de kindervakantieweek op een andere manier geopend worden dan 
voorgaande jaren. Het wordt een hele dag voor alle groepen van 1 t/m 8. Er zal 
geen toneel zijn, maar activiteiten voor iedereen. We verzamelen om 10.30 uur bij 
Iedershuus. Van daaruit gaan we gezamenlijk naar het terrein van de familie Salden. 
Daar zullen we het Olympisch vuur ontsteken en er een geweldige dag van maken. 
Om 16.00 kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de Kiss ’n Ride, net voor 
loonbedrijf van Lin (bij de parkeerplaats). Zorg dat de kinderen goede schoenen 
dragen waar ze makkelijk op lopen. Ze krijgen tussen de middag wel een broodje maar 
voor extra energie kunt u uw kind een lunchpakketje meegeven.
   

Woensdag 23 augustus

Vandaag mogen de olympische spelers direct naar het terrein van Salden gebracht 
worden. En wel bij de Kiss ’n Ride, net voor loonbedrijf van Lin (bij de parkeerplaats). 
Dus NIET naar Iedershuus. We starten daar om 10.00 uur, 

Word jij met jouw land Olympisch kampioen? Die strijd gaan we vandaag beginnen. 
Eerst even opwarmen, goed die spieren los maken. Dan beginnen we rustig elkaar een 
beetje beter te leren kennen. De kinderen krijgen tussen de middag wel een broodje, 
maar voor extra energie kunt u uw kind een lunchpakketje meegeven. Daarna begint 
de strijd pas echt! Welk land is beter in welk spel? Bespaar wat energie, want aan het 
einde van de dag moet je nog een keer knallen met je land.

Donderdag 24 augustus

Als je heerlijk bent uitgerust omdat je lekker thuis hebt geslapen, word je om 10.00 
uur verwacht bij terrein Salden. We verzamelen dus NIET bij Iedershuus. Vandaag heb 
je al je energie nodig om samen met je groepje zoveel mogelijk punten te halen om 
die gouden medaille te winnen. Alleen door het spel slim te spelen en goed samen te 
werken kun je de andere teams verslaan. Ben jij er klaar voor?  Om goed te sporten 
moet je goed eten. Je krijgt tijdens de pauze een lekker broodje, maar als je altijd veel 
honger hebt kun je vanuit thuis iets extra’s meenemen.  Vandaag zullen de kinderen 
veel sporten en grotere afstanden afleggen dan de overige dagen, zorg daarom voor 
goede loopschoenen!. Deze dag mogen de kinderen om 16.00 uur opgehaald worden bij 
de Kiss ’n Ride, net voor loonbedrijf van Lin.

Vrijdag 25 augustus
Vandaag mogen alle olympische spelers weer direct naar het terrein van Salden 
gebracht worden. En wel bij de Kiss ’n Ride, net voor loonbedrijf van Lin (bij de 
parkeerplaats). We verzamelen dus NIET bij Iedershuus.  We starten vanaf daar om 
10.00 uur.

Alle ouders zijn welkom vanaf 15.00 uur bij terrein Salden; om 15.30 uur sluiten we 
de week af. Komt u met de auto uw topsporter ophalen? Parkeer deze dan op het 
aangegeven parkeerterrein!



	 Droge kleding
	 Extra sokken
	 Goede loopschoenen / sportschoenen   
 voor in het bos...dus dichte schoenen
	 Zwemkleding
	 Handdoek
	 Toiletspullen
	 Regenjack (hopen dat we ‘m niet nodig   
 hebben)
	 Warme slaapzak
	 Slaapmatje of luchtbed (1-persoons!!!)
	 Kussen
	 Plastic zak voor vuile kleding
	 Zaklamp (voorzien van naam)

VERBODEN MEE TE NEMEN
- Energiedranken
- Mobiele telefoon 
- Geld

Ook dit jaar kunnen de kinderen van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 meedoen met de super gezellige 
avontuurlijke overnachting bij de Familie Kroon. Jullie overnachten binnen in de schuur, in de 
nacht van woensdag op donderdag. Het wordt zoals ieder jaar weer een fantastische avond 
met zeer leuke spellen. Ook staat er weer een spannend nachtspel op het programma met 
als afsluiter een groot kampvuur.

Aan het kamp kunnen ongeveer 60 jongens en meisjes deelnemen. De extra kosten voor 
overnachting bedragen 12 euro. Omdat er elk jaar heel veel jongens en meisjes meedoen met 
het spectaculaire kamp moet je je vooraf via de site opgeven, zodat je verzekerd bent van 
een heerlijke slaapplaats.

Wat moet je doen om je op te geven:
1. Ga naar de site www.kvw-afferden.nl en schrijf je in!
2. De eerste 60 aanmeldingen worden goedgekeurd....daarna is opgeven
 helaas niet meer mogelijk. Dat zal de site vanzelf aangeven.
3. Betaling gaat via de site met Ideal.

De spullen van uw kind dienen woensdag ochtend meegebracht te worden naar de Kiss ‘n 
Ride bij van LIn. Voor een lunchpakketje voor de donderdag wordt gezorgd. Wij vragen u, 
als ouder, om gelieve niet langs te komen tijdens het kamp. Dit om mogelijk opwekken van 
heimwee en dergelijke te voorkomen.

TIPS
- Neem warme kleren mee voor als we ‘s avonds het bos in gaan. Het kan ’s avonds aardig 
afkoelen en er zitten soms wat muggen in het bos.
- Het gras kan ‘s morgens erg nat zijn, denk dus aan goede schoenen evt. laarzen. 
- Zorg dat overal goed je naam op staat, bijvoorbeeld op je vuilniszak waar je slaapzak 
in zit. Je zoekt je straks anders helemaal suf. Maar zorg ook dat op je luchtbed je naam 
duidelijk staat. Tegenwoordig zie je vaak dezelfde soort luchtbedden en welke is nou ook 
alweer van wie?



Ook de betaling gaat online via ideal
Voor het kamp geldt vol = vol

Makkelijker kunnen we het niet maken....



Hierbij geef ik mij op als leiding:
Dit mag pas vanaf het 2e jaar dat je op de middelbare school zit, dus als je naar de 
3de klas gaat. Natuurlijk zijn ouders ook welkom als leiding.

Mail onderstaande informatie vóór 14 juli naar: info@kvw-afferden.nl
of geef het af bij een van onze adressen (zie eerste pagina).
 M              V  

Naam :.......................................................................................................
Achternaam:...........................................................................................
Adres :.......................................................................................................
Plaats:........................................................................................................
Telefoonnr.:..............................................................................................
Mobiel nr.:................................................................................................
Email:.........................................................................................................

 Doet mee op:   Maandag 21 augustus

     Dinsdag 22 augustus         

     Woensdag 23 augustus

     Donderdag 24 augustus

     Vrijdag 25 augustus



Alle dagen picknicken we buiten, in het bos of bij terrein Salden.

Geef wat extra eten mee als uw kind een grote eter is, behalve op vrijdag.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) oude kleren aan heeft (hebben) en in het bezit is 
(zijn) van een reserve (droog) T-shirt.

Wij vragen u, als ouder, om gelieve niet langs te komen tijdens Kindervakantiewerk, 
behalve op vrijdag vanaf 15.00u.
Op die manier blijft Kindervakantiewerk echt een week voor de kinderen!

Bij slecht weer gaan de activiteiten gewoon door.
De organisatie is niet aansprakelijk voor meegegeven medicatie ofhet gebruik hiervan.

Na een dag in de natuur is het ook verstandig uw kind te controleren op teken.

Deelname aan deze dagen is geheel op eigen risico! 

De kosten voor deelname bedragen: 
Kinderen uit de groepen 1,2 en 3  € 12.00
Kinderen uit de groepen 4,5,6,7 en 8  € 18.00
Extra kosten voor de overnachting      € 12.00
(Betaald = betaald, bij onverwachte verhindering
kunnen wij u helaas geen geld terug geven)

Belangrijke adressen:
Adres terrein familie Salden: Spitsbrug 7, 5851 AC Afferden
Adres Iedershuus:  Kapelstraat 7A, 5851 AS Afferden
Adres Kampplaats Kroon: Hengeland 18, 5851 EA Afferden

IEDERSHUUS

FAM. KROON

SALDEN

Zijn paard heet Woensdag



WWW.KVW-AFFERDEN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/KVWAFFERDEN


