
Kindervakantieweek Lieshout

13 tot en met 17 augustus





Beste kinderen, ouders en vrijwilligers,

Nog een paar weken en dan gaat de 48ste

editie van onze Kindervakantieweek weer 
van start. Wij als organisatie hebben er al 
enorm veel zin in! Hopelijk jij ook. De 
voorkant verklapt het misschien al een 
beetje: het thema dit jaar is “ruimte”. De 
verdere invulling blijft nog even een 
verrassing. 

Dit jaar hebben wij de “Stichting 
Kindervakantieweek Lieshout” opgericht. 
Dit houdt in dat we een vernieuwd 
huishoudelijk reglement hebben. Deze kun 
je terugvinden op onze website.

Via deze weg willen we alvast alle 
sponsoren en vrijwilligers bedanken. 
Zonder deze ondersteuning en hulp is het 
onmogelijk om een Kindervakantieweek te 
organiseren. Vrijwilligers hebben we nooit 
genoeg, dus heb je zin en tijd om ons in de 
toekomst te helpen? Meld je aan via onze 
website www.kvwlieshout.nl.

Ook dit jaar gaan we er samen 
weer een fantastische week van maken! 
We zien je op maandag 13 augustus graag 
op ons terrein aan de Herendijk 11 te 
Lieshout.

Tot snel,

Namens de kerngroep
Coen Verbakel

Voorwoord

http://www.kvwlieshout.nl/




CONTACTGEGEVENS

Algemeen
De coördinatie van Kindervakantieweek Lieshout ligt in handen van Coen Verbakel. Hij is te bereiken via 06-
19202829 of info@kvwlieshout.nl. Niks missen van de Kindervakantieweek? Abonneer je op onze website 
www.kvwlieshout.nl voor dagelijkse updates. 

AFMELDEN
Mocht je tijdens de week deelnemers af willen melden, bel dan naar 06-38338311. Ook vrijwilligers kunnen dit 
telefoonnummer gebruiken.

Aanmelden vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen we nog altijd gebruiken. Dus heb je één of het liefst meerdere dagen de tijd? Meld je dan nu 
aan via onze website www.kvwlieshout.nl. We kunnen zowel tijdens de week zelf, als tijdens het opbouwen nog 
hulp gebruiken. Tijdens de opbouwweek maken we gebruik van een bouwgroepapp. Wil je in de app, stuur dan een 
berichtje naar 06-19291111.

In deze groepsapp laten we weten als er iets ‘groots’ moet gebeuren, zoals; 
• Het opbouwen van het terrein, denk aan het zetten van hekken.
• Het opbouwen van de tent en/of het podium.
• Aankleden van het terrein met diverse decorstukken.

Volg ons op facebook voor 
leuke foto’s en weetjes!

Ruitjensakker 31
5737 HB Lieshout

Sportpark ‘t Luijtelaar
Herendijk 11 te Lieshout

www.kvwlieshout.nl
Abonneer je op onze site!

Beste Junior astronauten! 

Welkom op onze Junior Astronauten Ruimte 
Opleiding J.A.R.O.  Jullie zijn allemaal 

toegelaten op onze opleiding. Deze hele week 
zal in het teken staan van de Astronauten 

opleiding. Jullie gaan allerlei oefeningen doen 
om uiteindelijk jullie Junior Astronauten 

diploma te behalen. Wij beloven dat het een 
super leuke, intensieve week zal gaan worden! 

In dit boekje vinden jullie alvast de nodige 
informatie voor die week. 

Lees het dus goed door. 

Wij zien jullie graag op 13 augustus, 
tot dan! 

Groetjes Directeur Meneer Apollo 
en OnderDirectrice Elleke Bel

mailto:info@kvwlieshout.nl
http://www.kvwlieshout.nl/
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woordzoeker



Doe ji j mee?

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een berichtje 
naar info@kvwlieshout.nl, of meld je aan via www.kvwlieshout.nl 

Aan Kindervakantieweek Lieshout doen jaarlijks ruim 
300 kinderen mee! Geweldig natuurlijk, maar zonder 

vrijwilligers kan het hele feest niet doorgaan. 

Ben je gek op kinderen (en zij op jou)? Steek je graag de 
handen uit de mouwen? Ben je niet bang om vies te 

worden? Vind je het leuk om actief bezig te zijn? Houd je 
wel van een beetje gezelligheid? Ben je creatief of houd je 

van vloggen en filmen? 

Dan zijn we op zoek naar jou!

Vrijwilligers 
gezocht!!





LOCATIE

Sinds 2015 zitten we op Sportpark ‘t Luijtelaar. We
vragen iedereen om zoveel mogelijk op de fiets te
komen. Er is een fietsenstalling op het sportpark. Als je
toch met de auto komt kun je gebruik maken van de
tweede ingang (vanuit Lieshout gezien). De eerste
ingang is afgesloten voor auto’s. Zo kunnen alle fietsers
via deze ingang de fietsenstalling veilig bereiken. Via de
grote poorten kom je ‘s ochtends het terrein op en
verlaat je het terrein ook weer als het dagprogramma is
afgelopen. Belangstellenden die graag een kijkje willen
komen nemen gedurende de dag kunnen via het paadje
van de scouting bij ons het terrein opkomen.

NIET MEENEMEN

Tijdens de Kindervakantieweek heb je in ieder geval
geen geld, snoep, frisdrank of mobiele telefoon
nodig. Dit hoef je dan ook niet mee te nemen. Voor
drinken (ranja) wordt gezorgd, dit is altijd voldoende
aanwezig.

FOTO’S

Tijdens Kindervakantieweek worden foto’s gemaakt.
Een gedeelte hiervan zal gepubliceerd worden via onze
website en Facebook. Ook is het mogelijk dat foto’s
geplaatst worden in bijvoorbeeld de
MooiLaarbeekKrant. Zonder tegenbericht gaan wij
ervan uit dat je hier geen problemen mee hebt. Indien
je hier niet mee instemt, vragen wij u vriendelijk om
voorafgaande aan de week dit kenbaar te maken via
ons emailadres info@kvwlieshout.nl.

IETS KWIJT

Pas goed op je spullen. Zorg dat je naam op alle
spullen staat. Is er toch iets kwijt, geeft het dan door
aan de leiding. Na afloop van de week worden alle
spullen nog een tijdje bewaard. De organisatie is niet
verantwoordelijk voor de verloren spullen.

MEDICIJNEN

In het geval dat je (kind) medicijnen gebruikt, geef dit
dan voor aanvang van de week door aan de
organisatie. Dit kan door te mailen naar
info@kvwlieshout.nl. Onze EHBO-er kan er dan voor
zorgen dat ieder kind op het juiste moment en op de
juiste manier zijn of haar medicijnen krijgt. De leiding
mag zelf geenmedicijnen verstrekken!

mailto:info@kvwlieshout.nl
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KINDEREN - OUDERS -
GROOTOUDERS - VRIJWILLIGERS -

ANDERE BELANGSTELLENDEN

Vrijdag 17 augustus

We feesten door tot kwart 
voor 12 met DJ R-BASS!





Naam: Coen Verbakel
Houdt van: leuke dingen 
doen met mijn gezin. 
Heeft een hekel aan: klagende mensen. 
Weetje: dat ze mij op mijn werk 
‘all inclusief Coen’ noemen, omdat ik het 
liefst op vakantie ga naar all inclusieve 
ressorts. 

Naam: Maarten de Groot
Houdt van: rust in mijn vakantie en 
voldoende ruimte om me heen. 
Heeft een hekel aan: KINDEREN!!!
Weetje: ik word nog regelmatig door 
kinderen aangesproken als 
Benno Baksteen!

Naam: Fren Klomp
Houdt van: creatief bezig zijn. 
Heeft een hekel aan: Feyenoord.
Weetje: ik kan 1 minuut rijst in 59 
seconden koken. 

Naam: Ronald Vogels
Houdt van: lekker op de camping zijn met 
bbq aan en een pilsje erbij. 
Heeft een hekel aan: mensen die niet 
eerlijk zijn. 
Weetje: dat dit mijn laatste jaar is als 
kerngroeplid. 

Naam: François Steegs
Houdt van: Feyenoord. 
Heeft een hekel aan: haren uit het 
douche putje halen. 
Weetje: ik kan een stapel van 42 
bierviltjes tussen mijn kaken klemmen. 

Naam: Harm Steegs
Houdt van: koffie. 
Heeft een hekel aan: veel praten in de 
ochtend.  
Weetje: ik kan een gekookt ei in 1x 
doorslikken. 

Naam: Nicole Teunisse
Houdt van: vakantie vieren en lekker in 
de schaduw een boekje lezen. 
Heeft een hekel aan: spruitjes, bleh!
Weetje: ik kan mijn ogen los van elkaar 
bewegen. 

Naam: Ilse Ruys
Houdt van: spareribs.
Heeft een hekel aan: mensen die druk 
tegen me praten in de ochtend. 
Weetje: ik kan goed omgaan met een 
bladblazer!





`Maandag 

9.30-15.30
Georganiseerd door:

Ronald Vogels & Harm Steegs

Welkom Junior Astronauten,

Mijn naam is onderdirectrice en docente telecommunicatie Elleke
Bel. Aan mijn zijde algemeen directeur J.A.R.O. Meneer Apollo.
Wij heten jullie vandaag van harte welkom op onze Junior
Astronauten Ruimte Opleiding. Vandaag maken jullie kennis met
onze school. Jullie zullen jullie eigen verblijf gaan bouwen, dus
vergeet je hamer niet!

Dit gaat natuurlijk niet zonder vies te worden, dus trek niet je
beste kleren aan. Want natuurlijk krijgen jullie ook verf om jullie
verblijf zo mooi mogelijk te maken.

Een epische groet,
Elleke Bel.

Vergeet  je lunchpakketje niet!



Zoek de verschillen:

sudoku



`Dinsdag

9.30-15.30
Georganiseerd door:
Nicole Teunisse & Ilse Ruys

Junior Astronauten,

Mijn naam is docent ruimtebewegingen Meneer S. Loom.
Vandaag heb ik voor jullie allerlei waterspellen klaar gezet. In de
ruimte zonder zwaartekracht bewegen, is bijna net zo moeilijk en
zwaar als door water lopen. Zorg dus dat je je badkleding,
slippers of waterschoenen, een handdoek en droge kleren
bij je hebt.

G..r..oe..t…e…n,
Meneer S. Loom.

P.S. vergeet het volgende niet vandaag:

- Waterpistolen 
- Badkleding
- Handdoek
- Extra setje kleding



Opbouwweek
vanaf 8 augustus – 9.30

Vele handen maken licht werk! Vanaf
woensdagochtend 9:30 uur zijn wij hele dagen op
het sportpark bezig om het terrein klaar te maken
voor de komst van alle kinderen. Aan het eind van
de dag, na al dat zwoegen, is er tijd voor
ontspanning. Samen wat drinken, gezellig rondom
het kampvuur mooie verhalen vertellen en
spelletjes spelen.

In de opbouwweek moet er van alles gebeuren;
- tent plaatsen
- podium bouwen
- hekwerk zetten
- decor bouwen en schilderen
- voorbereiding van de dagen
- … en nog veel meer.

Iedereen kan dus wel ergens aan mee helpen.

Heb je zin en tijd om ons te helpen, dan zien we je
graag verschijnen.

VOOR  DE

Kindervakantieweek
13 augustus – 17 augustus

Elke dag begint voor de vrijwilligers om 9.00 uur. Op het terrein word je
tijdens de bespreking geïnformeerd over je taken en de invulling van de
dag. Kinderen van de leiding kunnen natuurlijk al meekomen, van hen
wordt wel verwacht dat ze buiten het leidersgebied, op het KVW terrein
wachten.

De kinderen komen om 9.30 uur. De dag begint met het openingstoneel,
daarna volgen de spellen. Om 15.30 uur (13.30 op vrijdag) sluiten we de
dag weer af met het toneel.

Als alle kinderen opgehaald zijn bij de hut, verwachten we iedereen weer
in het leidersgebied. Samen evalueren we de dag.

BOUWGROEP-APP

Bouwgroep-app
Om makkelijker te kunnen laten 

weten wanneer we bepaalde 
werkzaamheden gaan uitvoeren, 
hebben we dit jaar wederom een 

whatsappgroep. Als je hier deel van 
uit wilt maken kun je dit laten weten 
via info@kvwlieshout.nl of via een 

appje naar 06-19291111

mailto:info@kvwlieshout.nl


Feestavond op zaterdag
18 augustus – 20,00 uur

Speciaal voor alle vrijwilligers eindigen we
Kindervakantieweek 2018 met een dikke party!
Trek je leukste space-outfit aan en dan maken we
er een leuk feestje van. Het feest vindt plaats op
het terrein van de scouting. Tot dan!

Feestavond op vrijdag
17 augustus – 19,00 uur

Voor alle vrijwilligers, kinderen, ouders en
andere belangstellenden is er op vrijdag een
feestavond. Belangrijk is dat op deze avond de
ouders weer verantwoordelijk zijn voor hun
eigen kinderen. We hopen jullie daar allemaal
te zien.

Vrijwilliger

Overnachting 
15 augustus – 17,30 uur

Alle vrijwilligers die als leiding meegaan op
overnachting worden om 17.30 uur op het
terrein verwacht. Samen met de kinderen
wordt er een lekker frietje gegeten,
daarna start het avondprogramma. Zorg
dat je een fiets en een veiligheidshesje bij
je hebt. Voor het ontbijt en de lunch wordt
gezorgd.

De spoken krijgen persoonlijk alle nodige
informatie.

Bijeenkomst 
zondag
12 augustus – 13.00

Vandaag krijg je dan eindelijk
te horen welk groepje je hebt,
wie je medeleiding is en/of
wat je taken zijn. Ook krijg je
te horen hoe de week er uit zal
gaan zien. Kun je er niet bij
zijn? Laat het dan even weten
via info@kvwlieshout.nl .

mailto:info@kvwlieshout.nl




De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. “En,” vraagt een 
verslaggever, “waar gaat de reis naar toe?” “Awel”, zegt de 

Belg, “wij gaan naar de zon.” “Naar de zon?” vraagt de 
reporter, “Maar daar is het toch veel te heet? Bent u niet bang 

dat de raket zal smelten?” “Wat denkt gij?,” antwoordt de Belg, 
“Wij zijn niet gek, hoor. We gaan natuurlijk ‘s nachts!”

Moppen en Raadsels
Juf: Dit is nou een ruimtestation.
Kleuter: Maar juf? waar is de trein dan?

Wat zegt een boer als 
een vrachtwagen vol 
melk vertrekt? Melkweg

Hoe noem je een 
bejaarde 
ruimtereiziger?

AstronOUD

Zoek de goede weg





`woensdag

Georganiseerd door:
Geert Minten, François Steegs 

& Fren Klomp9.30-15.30

Beste Junior Astronauten,

Mijn naam is docent fitheid Meneer De Hulk. 
Op deze woensdag heb ik voor jullie een dag georganiseerd 
waarbij jullie flink aan de slag moeten gaan. Ik heb voor jullie heel 
veel verschillende spellen uitgezet waarmee jullie punten kunnen 
scoren. Ik verwacht jullie op deze dag te zien in een sportieve 
outfit. Zorg ervoor dat je fijne schoenen aan hebt en 
eventueel een extra flesje water bij je hebt. 

Een sportieve groet,
docent fitheid Meneer De Hulk.

P.S. enkele tips voor een goed begin van de dag:

- Voldoende slaap.
- Goede warming-up.
- Open de dag met een Yell
Vergeet ook niet:
- Een handdoek
- Een rolmaat (per groepje)
- Een nagelknipper (per groepje)



Kamertje verhuren

Je speelt dit spel met zijn tweeën. Om de beurt mag een speler een muur
plaatsen (horizontaal of verticaal, niet schuin). Zodra alle vier de muren van
een kamer zijn geplaatst, is de kamer verhuurd door degene die de laatste
muur heeft geplaatst. Deze speler kleurt de kamer in. Heb je een kamer
verhuurd dan mag je meteen nog een muur zetten. Het spel is afgelopen als
alle kamers zijn verhuurd. De speler met de meeste verhuurde kamers wint
het spel.



`Overnachting

Georganiseerd door: 
Micha Klomp, Sander Neilen, 

Wim Neilen en Coen VerbakelStart: 17.30

Beste avond Junior Astronauten,

We starten deze spannende avond met een hapje eten. 
Vervolgens gaan we een avondspel doen. Wat we daarna gaan 

doen, blijft nog een verrassing. 

Voor een lunchpakket wordt
gezorgd, natuurlijk mag je wel

wat te snoepen meenemen.

Nachtelijke groet, 
Directeur Meneer Apollo.





`donderdag

Georganiseerd door:
Sander Neilen & Judith Klomp 9.30-15.30

HoiHoi Junior Astronauten,

Ik ben docent voedsel Meneer Aard Appel. Vandaag 
gaan niet alleen de voeten aan het werk, maar ook de 
hersenen. Vandaag gaan jullie allemaal door Lieshout 
speuren. Hiervan krijgen jullie natuurlijk veel honger, 

maar een lunchpakketje hoef je niet mee te nemen. 
Want vandaag gaan we lekker frietjes eten bij de 

frietouders. 
Dus trek je goede wandelschoenen aan voor 

vandaag!

Smakelijke groeten,
Meneer Aard Appel.

P.S. Enkele tips voor vandaag:

- Goede wandelschoenen
- Bij warm weer, een extra flesje water.





`Vri jdag

Georganiseerd door:
Geert Minten, François Steegs

& Fren Klomp9.30-13.30

Hallo Junior Astronauten,

Vandaag mogen jullie even lekker ontspannen en aan de slag gaan
met wat jullie ook maar leuk vinden. De dag kan in het teken staan
van sport en spel, knutselen, zingen of toneel spelen. Ook zal
de dag in het teken staan van het voorbereiden voor de avond.
Jullie krijgen op deze dag de ruimte om het optreden helemaal
perfect te maken. De dag zal afgesloten worden met een groot
eindspel voor iedereen.

Geniet van deze laatste dag
en zet je beste beentje voor!

Groetjes,
Algemeen Directeur
J.A.R.O. Meneer Apollo.

Op deze dag worden de bouwen 
gehusseld en is het mogelijk dat groep 1 
samen met groep 25 sport. 





Hallo allemaal,

Dit jaar is mijn laatste jaar dat ik actief ben bij de kerngroep van de 
Kindervakantieweek in Lieshout. Na enkele jaren met veel plezier mee 
te hebben gewerkt om er elk jaar een geslaagde Kindervakantieweek 
van te maken,  heb ik besloten om te gaan stoppen. Ik heb een super 
leuke tijd gehad, maar overal komt een einde aan.  Ik heb dan in die 
jaren ook geleerd om het steeds mooier te maken voor de kinderen 
die hieraan mee doen. Ik ben begonnen op het Kuiperplein waarvan 
wij dachten,  mooier kan je niet zitten. Na een paar andere locatie’s te 
hebben gehad, is ons terrein op het sportpark in mijn ogen toch echt 
wel de mooiste en meest ideale locatie. Ik wil iedereen bedanken 
voor alle mooie jaren die ik gehad heb bij de Kindervakantieweek.

Met vriendelijke groet,
Ronald Vogels



Boter kaas en eieren



Jubilarissen 

Nancy Vogels- van Schijndel en Wim 
Neilen hielpen afgelopen jaar beide voor 
het 10e jaar mee als vrijwilliger. 

Milou Klomp, Marjon Neilen, Theo 
Teunisse en Marie-Jose van der Zanden 
hebben afgelopen jaar hun 15e jarig 
jubileum volgemaakt. 

Judith Klomp is al  20 jaar vrijwilliger bij 
KVW Lieshout. Ze heeft zich o.a. sterk 
gemaakt als bestuurslid en is tot op heden 
nog steeds actief bij de dagorganisatie. 
Judith, we hopen dat je nog lang 
betrokken blijft!

Via deze weg nogmaals bedankt!





Weetjes over de ruimte



Tot maandag 13 augustus!!


