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Voorwoord 

 

Kvw 2019 staat weer voor de deur. Nog maar 1 jaar verwijderd van alweer de 50e editie 

van Kindervakantieweek Lieshout. Dit jaar moet nog van start gaan maar toch willen we 
op deze plek al aandacht vragen voor deze toch wel bijzondere editie. 
 
Wat ooit op initiatief in 1970 begon als een vakantieweek voor de kinderen van gezinnen 
die het thuis minder breed hadden en/of niet de gelegenheid hadden om op vakantie te 
gaan is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar we jaarlijks ongeveer 500 mensen 
(deelnemers en vrijwilligers) mogen verwelkomen.  
 
Onze Kindervakantieweek zou nooit zo groot hebben kunnen worden zonder de inzet van 
jullie allemaal. De vrijwilligers en ouders van nu zijn de deelnemers van toen. Mooie 
herinneringen hebben we allemaal aan deze super gave week, vriendschappen en zelfs 
relaties zijn hier ontstaan. Daarom is in de Kerngroep het idee ontstaan om dit bijzondere 
jubileum groots te gaan vieren! En wel zo: 
 
In het weekend voorafgaande aan de 50e editie vinden er verschillende festiviteiten 
plaats. Wat deze precies inhouden, dat houden we nog even geheim. We hopen wel dat we 
tijdens deze festiviteiten alle (oud-)vrijwilligers mogen verwelkomen! 
 





Ruitjensakker 31 
5737 HB Lieshout 

Sportpark ‘t  Luijtelaar 
Herendijk 11 Lieshout 

www.kvwlieshout.nl Kindervakantieweek 
Lieshout 

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 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.  
 

Bouwgroepapp 
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 decorstukken.    

kvwlieshout 

Zoek De verschillen 
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Lekker  

kleuren 



Het verloren Egypte en het geheim van 

de Piramide van Papyro Chamon 
 
Deze zomer heeft archeoloog meneer Dyson Stoffer een merkwaardige vondst gedaan in 
Lieshout. Deze vondst houdt de gemoederen al enkele weken bezig. Maar wat heeft hij 
gevonden, helemaal in Nederland…?  
 
Dyson Stoffer heeft de verloren gewaande tempel van Papyro Chamon, de broer van 
Toetanchamon, gevonden. Papyro besloot zo’n 3000 jaar geleden te vertrekken uit het 
heilige Egypte om het rijk verder uit te breiden. Een jaar na zijn vertrek stopte het contact 
tussen de twee broers.  
Volgens de verhalen was Papyro paranoïde geworden van het constant reizen; hij had het 
idee dat hij achtervolgt werd door zijn broer, die uit zou zijn op zijn dood. 
 
Tijdens de reis naar het noorden leerde hij Merlijn kennen, die hem de kunst van magie en 
vloeken leerde. Uiteindelijk kwam Papyro aan op een grote uitgestrekte vlakte. Hier 
bouwde hij volgens de verhalen zijn eigen rijk. Maar zodra zijn eigen rijk klaar was 
verdween hij van de aardbodem.  
 
Volgens sommige was hij overleden, andere meende dat hij verder naar het noorden was 
getrokken. Maar het meest voorkomende verhaal is toch dat hij zichzelf zou hebben 
opgesloten in zijn piramide wachtende op de nieuwe farao… 



Doe mee 

Aan Kindervakantieweek 
Lieshout doen jaarlijks 
ongeveer 300 kinderen mee! 
Geweldig natuurlijk, maar 
zonder vrijwilligers kan het 
hele feest niet doorgaan. 
 
Kloppen  onderstaande 
zaken, dan zijn wij op zoek 
naar jou! 
 
• Je bent gek op kinderen 

(en zij op jou).  
• Je steekt graag de 

handen uit de mouwen. 
• Je bent niet bang vies te 

worden. 
• Je vindt het leuk actief 

bezig te zijn.  
• Je houdt van 

gezelligheid.  
 
 



voor in je AGENDA 
Opbouwweek – 7 t/m 11 augustus 
Woensdag 7 augustus (9.30 uur) gaan we 
van start om het terrein op het sportpark 
voor te bereiden op de komst van alle 
deelnemers. Dat kunnen we natuurlijk 
niet alleen, dus heb je zin en tijd om te 
komen helpen dan ben je meer dan 
welkom! 
 
INFOuurtje – 11 augustus 
Zondag 11 augustus om 14.00 uur krijg je 
dan eindelijk te horen welk groepje je 
hebt, wie je medeleiding wordt en/of 
waar we je ingedeeld hebben. Kun je er 
niet bij zijn, laat het dan even weten via 
info@kvwlieshout.nl  
 
Kindervakantieweek – 12 t/m 16 augustus 
De dagen beginnen voor de vrijwilligers 
om 9.00 uur. Je krijgt dan uitleg over de 
dag. Kinderen van de vrijwilligers 
kunnen al mee komen, van hen wordt 
wel verwacht dat ze buiten het 
leidersgebied blijven. Om 15.30 uur (13.30 
op vrijdag) zijn de dagen afgelopen en 
verwachten we alle vrijwilligers nog 
voor een korte evaluatie bij het 
leidergebied.  
 
Overnachting – 14 augustus 
Als je mee gaat op overnachting wordt je 
om 17.30 uur op het terrein verwacht. 
Samen met de kinderen wordt er friet 
gegeten, daarna start het 
avondprogramma. Elders in het boekje 
vind je meer informatie over de 
overnachting. 
 
Feestavond – 16 augustus 
Voor alle kinderen, ouders, vrijwilligers 
en andere belangstellenden is er op 
vrijdag een feestavond. Samen sluiten 
we de week feestelijk af.  
 
Vrijwilligersavond – 17 augustus 
Speciaal voor de vrijwilligers die één of 
meerdere dagen geholpen hebben 
organiseren we een feestavond als blijk 
van dank en waardering. 

vrijwilligers 
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Georganiseerd door: 
Niels Boer, Annelies 
Neilen en Ilse Ruys 

Dyson Stoffer verwelkomt de 
kinderen graag op de plek waar hij de 
verloren tempel van Papyro Chamon 

gevonden heeft. Hij wil jullie er alles 
over vertellen en samen nog meer 
ontdekken. Om daarbij te helpen 
komt Egypte expert Cleo Patra op 
bezoek.  
 
Jullie zullen jullie eigen verblijf gaan 
bouwen en dat gaat natuurlijk niet 
zonder vies te worden. Dus trek niet 
je beste kleren aan. Al dat zand, stof 
en die verf in Egypte…  

 

Niet vergeten! 
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Georganiseerd door: 
Kim Verwegen, Floor 
Claassens en Fren 
Klomp 

Zoals gebruikelijk staat ook dit jaar 
dinsdag in het teken van water. Jullie 
kunnen zelf bepalen met wie je speelt 
en wat je speelt, door de speelpleinen 
die er zullen zijn. Natuurlijk hebben 
we ook dit jaar weer springkussens! 
En er zijn 5 spellen op deze dag 
waarmee je punten kunt verdienen.  

 

Dus doe je best!  

Niet vergeten: 
- Waterpistool MB/BB 
- 1,5L fles MB/BB 
- Handdoek 
- Lunchpakketje 
- Slippers/waterschoenen 
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Georganiseerd door: 
Anne Claassens, 
Myrna van der Zanden, 
Sander Neilen en 
Nicole Teunisse. 

De woensdag staat in het teken van 
sporten. We gaan van de golfbaan 
naar de atletiekbaan en komen 
onderweg ook nog andere sporten 
tegen. Zorg dat je sportief gekleed 
bent, maar verder heb je niks 
bijzonders nodig voor deze sportieve 
dag. 

Niet vergeten! 
-Sportieve kleding 
-Broodtrommel 

9
.3

0
 –

 15
.3

0
 u

u
r 

 



W
o
en

sd
a

g
 a

v
o
n
d
 Georganiseerd door: 

Harm Steegs,  
Sander Neilen,  
Luuk Vervoort, 
Wim Neilen en  
Micha Klomp. 

Checklist 
 
 Fiets met werkende 

verlichting 
 Veiligheidshesje 
 Luchtbed of matras 

(1 persoon) 
 Slaapzak 
 Pyjama 
 Toiletspullen 
 Lange broek 
 Shirt met lange 

mouwen 
 Dichte schoenen 
 (regen)jas 
 Extra setje kleren 
 Zaklamp 
 Drinken 
 Geld 
 Lunchpakket  We starten de overnachting gezamenlijk 

met een culinair hoogstandje. Hierna 
stappen we op de fiets en gaan we zo het 
dorp in. Wat we verder die avond gaan doen 
willen we natuurlijk nog niet verklappen. 
 
Voor de donderdag hoef je geen 
lunchpakketje te regelen, dat wordt 
verzorgd. 
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Georganiseerd door: 
Geert Minten, Judith 
Klomp, François 
Steegs en Bas van 
Sinten.  

In de ochtend speelt iedereen een groot 
spel tegen de groepen in de eigen bouw. 
Na het friet eten gaat de onderbouw 
genieten van een mooie 
poppenkastvoorstelling en gaan de 
hogere groepen aan de slag met het 
tweede spel van de dag.  

Niet vergeten! 
- Goede 

wandelschoenen. 
- Jullie krijgen friet, dus 

je hebt vandaag geen 
boterhammen nodig.  
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Georganiseerd door: 
Lotte Verbakel,  
Jurre Klomp en  
Coen Verbakel.  

Niet vergeten: 

Per groepje ook  
nog één paar 

ovenhandschoenen. 

Op de vrijdag staat de 
generale repetitie 

centraal. Zorg dat je je 
optreden goed hebt 

voorbereid want 
hiermee kun je veel 

punten verdienen. Na de 
generale repetitie en de 
lunch sluiten we af met 

een leuk eindspel. 

Als je attributen nodig 
hebt om je optreden te 
laten knallen moet je 

ze vandaag al 
meenemen! 
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Feestavond -Egyptian night 

Vrijdag 
16-08 

2019 
KVW terrein in de  

grote tent 

Kinderen – ouders – grootouders – 

vrijwilligers – andere belangstellenden 

We feesten door tot kwart voor 12 met een DJ! 

19.00 - 

21.00 







Sinds 2015 hebben we een mooie locatie op Sportpark ‘t Luijtelaar.  Via de 
grote poorten kom je ‘s ochtends het terrein op. Als het dagprogramma is 
afgelopen verlaat je het terrein ook weer via deze poorten. 
Belangstellenden die graag een kijkje willen komen nemen gedurende de 
dag kunnen via het paadje van de scouting bij ons het terrein opkomen. 
Verder vragen wij iedereen zoveel mogelijk op de fiets te komen. Er is een 
fietsenstalling op het sportpark.  

Foto s  
Tijdens Kindervakantieweek worden 
foto’s gemaakt. Iedere dag worden er 
foto’s op de website geplaatst. Zo krijgt u 
een impressie van de dag. Dit kunt u 
vinden op www.kvwlieshout.nl .  
 
 

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 geen 
medicijnen verstrekken! 
 

Wat je echt moet weten 
Belangrijke informatie voor ouders & vrijwilligers 
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Iets kwijt 
Pas goed op je spullen. Zorg dat je 
naam op alle spullen staat. Is er toch 
iets kwijt, geef 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.  
 

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.  
 

AVG 
Zoals iedereen weet zijn er nieuwe 
regels wat betreft AVG. Ook wij houden 
ons aan de nieuwe wet. Voor meer 
informatie kunt u kijken op 
www.kvwlieshout.nl .  

Belangrijke informatie voor ouders & vrijwilligers 

Wat je echt moet weten 
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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. 



Ik ben Sander Neilen, geboren in 

1995 en woon uiteraard in Lieshout. 
Ik deed als kind al vaak mee met de 
kindervakantieweek, maar vanaf 
dat ik leiding mag zijn heb ik nog 
geen jaar gemist. Al vrij snel heb ik 
ook meegeholpen met het 
organiseren van dagen en dat doe ik 
nog steeds met veel plezier. Nadat 
ik voor het tiende jaar meedeed als 
leiding ben ik ook gevraagd voor de 
kerngroep en daar heb ik natuurlijk 
geen nee tegen gezegd. In mijn vrije 
tijd korfbal ik in Helmond bij OEC, 
zing ik zo nu en dan eens en studeer 
ik om als docent aardrijkskunde 
voor de klas te staan. Ik heb er in 
ieder geval weer zin in en zie jullie 
weer in de week zelf! 

Als rasechte import Lieshoutenaar zullen 
velen mij niet kennen. Ik ben Bas van 
Sinten, getrouwd met Marjolijn en vader 
van 2 kinderen van 5 en 7 jaar. Waar velen 
Lieshoutenaren al van kinds af aan de 
kindervakantieweek kennen, wordt dit 
pas mijn 3e jaar kindervakantieweek, een 
groentje dus.   
Het eerste jaar kwam ik gewoon een paar 
dagen wat helpen en was meteen enorm 
onder de indruk van grootse opzet van dit 
spektakel en het enthousiasme van alle 
betrokkenen. Iets waar Lieshout echt 
trots op mag zijn ! Dit heeft mij ook 
besmet en ik vind het daarom erg leuk om 
hier onderdeel van uit te mogen maken. 
Ik heb er zin in, laten we er weer een 
magische editie van maken en hopen op 
prachtig weer ! 

Nieuwe kerngroepleden 
Bas van Sinten 



Raadsels  

en  

Moppen 

Rijdt een kerel door de Sahara in een 
jeep, helemaal de bink, komt hij bij 
een kamelen verhuur en vraagt: 
“Hoe werkt dat nou, op een kameel 
rijden? 
“Nou,” zegt de verhuurder heel 
aardig, “ho is stoppen, poeh is rijden 
en poeh-poeh is racen.” 
 
Dat leek die kerel wel wat en hij huurt 
er eentje. Zodra hij op z’n kameel 
geklommen is, zegt hij tegen de 
kameel:  
“Poeh,” en begint te rijden.  
Na een tijdje zegt hij:  
“Poeh-poeh… nou gaat lekker!” 
Dan staat er ineens een bordje: 
“Na 50 meter ravijn.” 
Hij schrikt en zegt stop, de kameel 
luistert niet. Hij denkt en 
ondertussen staat er nog een bord 
met: 
“Na 20 meter rafijn.” 
Hij denkt goed na maar weet niks en 
bij 2 meter voor het ravijn zegt hij 
ineens:  
“HO!” De kameel stopt met rennen. Hij 
kijkt naar beneden, veegt het zweet 
van z’n voorhoofd en zegt:  
“Poeh-poeh.” 



Jubilarissen 

Luuk Vervoort, Arjan vd Heuvel, 
Geert Minten, Jennifer vd Kerkhof, 
Sander Neilen en Maarten de Groot 

hielpen afgelopen jaar voor het 10e 
jaar mee als vrijwilliger.  
 
 
 
 
 
 
 
Nicole Teunisse en Harm Steegs 

hebben afgelopen jaar hun 15 jarig 
jubileum volgemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk Vogels is al 20 jaar vrijwilliger 
bij KVW Lieshout. Hij staat ook wel 
bekend als ranja-opa. Jaren lang 
staat Henk al in de ranja kraam, om 
heel de week ranja voor de kinderen 
te maken. We hopen dat Henk nog 
lang betrokken blijft bij de 
kindervakantieweek.  
 

 
Via deze weg nogmaals bedankt 

  



Tot maandag 12 augustus  


