
Kindervakantieweek Lieshout 

presenteert vanwege haar 50 jarig bestaan: 

grote
Maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september

2021





Voorwoord

Helaas kon vorig jaar ons 50-jarig jubileum niet worden gevierd in verband met de 

coronapandemie.  Hopelijk is het einde van deze pandemie in zicht en kunnen we dit jaar 

in de laatste week van de zomervakantie weer genieten van een geweldige 

kindervakantieweek.

Tijdens de kindervakantieweek zullen we zeker stilstaan bij ons uitgestelde jubileum. 

Maar omdat op dit moment nog heel veel dingen onduidelijk zijn omtrent het houden van 

evenementen zullen we een aangepast programma hanteren. Concreet betekent dit dat 

de afsluitingsavond op vrijdag dit jaar niet zal doorgaan en dat we voor de leerlingen van 

groep 8 en de brugklas een aangepast avondprogramma zullen houden (en vermoedelijk 

geen overnachting). Het dagprogramma zal in principe gewoon doorgaan.

De zeskamp die in het kader van het jubileum gehouden zou worden gaat definitief niet 

door omdat dit voor ons een te groot financieel risico met zich meebrengt.

We zullen de actuele coronamaatregelen in acht nemen en hopen dat de gemeente 

toestemming kan geven voor het houden van onze kindervakantieweek. Voorafgaande 

aan de kindervakantieweek zullen we de deelnemers en de vrijwilligers waar nodig 

aanvullend informeren omtrent de te hanteren veiligheidsmaatregelen.

We blijven nog even in spanning maar hopelijk kunnen we jullie begroeten tijdens onze 

kindervakantieweek van 30 augustus t/m 3 september 2021.

Tot dan!

Namens Coen Verbakel

Kerngroep Kindervakantieweek Lieshout





Contactgegevens

Algemeen
De coördinatie van KVW Lieshout ligt 

in handen van Coen Verbakel en 

Harm Steegs. 

Coen 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 het podium. 

- Aankleden van het terrein met 

decorstukken. 

- Het schilderen van het decor.

Ruitjensakker 31
5737 HB Lieshout

Sportpark ‘t  Luijtelaar
Herendijk 11 Lieshout

www.kvwlieshout.nl kvwlieshout Kindervakantieweek Lieshout

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




grote

LICHT, CAMERA; ACTIE…

Welkom bij de Grote Kindervakantieweek Jubileum Show! 

In deze TV-show nemen 4 teams het tegen elkaar op. Team Blauw, team 
Groen, team Geel en team Rood.

Jij bent tijdens Kindervakantieweek samen met je groepje lid van een van 
deze vier teams. 

Bereid je voor op een knotsgekke week vol met leuke en bijzondere
opdrachten. Lukt het jullie team om aan het eind van de week (eind van 
de spelshow) die felbegeerde trofee en bijbehorend lekkers te winnen? 

Jullie zijn de talenten, wij de show! 

Dus bereid je voor en dompel je onder in ons jubileum avontuur en wie
weet kom jij bovendrijven als de winnaar!! 



Opbouwweek
vanaf 25 Augustus

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. 

De lunch wordt voor alle helpende handjes verzorgd. Aan 

het einde 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:

- Podium bouwen

- Hekwerk zetten

- Decor plaatsen

- Voorbereiding van de dagen

- En nog veel meer….

Iedereen kan dus wel ergens bij helpen! Heb je zin en tijd, 

dan zien we je graag tijdens de opbouwweek verschijnen.

Via de BOUWGROEPAPP wordt je op de hoogte 

gehouden van de werkzaamheden die gaan plaats 

vinden. Wil je in deze appgroep, stuur dan een berichtje 

naar 06-19291111 en dan zetten we je erbij.

kindervakantieweek
30 Augustus t/m 3 September

Elke dag begint voor de vrijwilligers om 8.45 uur. 

Op het terrein word je tijdens de voorbespreking 

geïnformeerd over je taken en de invulling van de 

dag. Kinderen van de vrijwilligers 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 volgt de rest van 

het programma. Om 15.30 uur (13.30 uur op 

vrijdag) sluiten we de dag weer af met het toneel. 

Als alle kinderen opgehaald zijn vanaf het 

parkeerterrein, verwachten we alle vrijwilligers 

weer in het leidersgebied. Samen evalueren we 

de dag. 



woensdagAvond

programma 
Woensdag 1 september 

17.00-24.00u

Dit jaar is er voor de kinderen van groep 8 en de 

brugklassers een avond programma (zonder 

overnachting) op woensdag. 

Ben je leider van een bovenbouwgroep, dan word je om 

17.00 uur verwacht op het Kindervakantieweek terrein. 

Daar starten we met gezamenlijk friet eten. Daarna gaan 

we het dorp in voor een geweldig avond spel! 

Tot slot sluiten we de avond weer af op het 

Kindervakantieweek terrein. 

Om 24.00u is de avond afgelopen en worden de kinderen 

weer opgehaald. 

Zondagmiddag 

Informatie 
Zondag 29 augustus 

Tussen 12.00 en 14.00u

Zondagmiddag voor KVW kunnen groepsleiders 
en andere vrijwilligers op het 

Kindervakantieweekterrein terecht voor meer 
informatie. Denk aan informatie over welke 
medeleiding je hebt en welk groepje je gaat 

begeleiden. Of extra informatie over de gang van 
zaken.





Sudoku 4

Sudoku 2

Kleursudoku 2



Maandag 30 Augustus

09.30 uur: Openingstoneel

15.30 uur: Afsluitingstoneel

Hutten bouwen

Dinsdag 31 Augustus

09.30 uur: Openingstoneel

15.30 uur: Afsluitingstoneel

Waterdag

Woensdag 1 September

09.30 uur: Openingstoneel

15.30 uur: Afsluitingstoneel

Sportdag

Programma



Donderdag 2 September

09.30 uur: Openingstoneel

15.30 uur: Afsluitingstoneel

Tochtdag

Vrijdag 3 September

09.30 uur: Openingstoneel

13.30 uur: Afsluitingstoneel

O.V.B. Vrijdagavond  3 September

19.00 – 21.00 uur: Vrijwilligersavond

Woensdagavond 1 September

17.00 uur: Verzamelen op het veld.





Vandaag barst het feest dan echt los!!! DE 
GROTE KINDERVAKANTIEWEEK JUBILEUM 
SPELSHOW!

Kinderen klaar… broodtrommels vol… 
hamers op zak… en gaan met die banaan! 
Het belooft een dag te worden vol plezier, 
timmergeluiden en feestende kinderen!

Lunchpakketje en 
hamer meenemen





Waterdag….. Samen punten 
verzamelen voor jullie 
teamkleur. Speel, spetter, 
maak plezier.

Meenemen:
• Handdoek
• Lunchpakketje
• Slippers/waterschoenen
• Waterpistool 

(Onderbouw)
• 1,5L Fles (midden- en 

bovenbouw)



Deze feestdag zal in het teken staan van 
sport en spel. De dag zal deels op het 
KVW-terrein plaatsvinden en deels bij 
voetbalclub ELI. Verzamel vandaag zoveel 
mogelijk punten voor jouw teamkleur, 
maar let op!!!!! Sportiviteit is het 
allerbelangrijkste.



Sudoku 5

Sudoku 7

Dit jaar is er voor de kinderen van groep 8 en de 

brugklassers een avond programma (zonder 

overnachting) op woensdag. 

We starten de avond met gezamenlijk friet eten, voor 

wie wil. Dit is tegen een kleine vergoeding. 

Daarna gaan we het dorp in voor een geweldig 

avond spel! 

Tot slot sluiten we de avond weer af op het 

Kindervakantieweek terrein. 

Om 24.00u is de avond afgelopen en kunnen de

kinderen weer opgehaald worden.  





Vandaag gaan we verder met deze 
doldwaze week. De kleurenteams 
gaan vandaag het dorp in en zullen 
daar belangrijke en spannende 
spellen spelen om zoveel mogelijk 
punten te verzamelen. Zet hem op 
teams!!

Neem mee:
- Geen

lunchpakketje.
- Wandelschoenen

- Bolderkar 
(onderbouw)





Vrijdag, de laatste 
feestdag. Deze dag 
zal in het teken staan 
van de Crazy 50 en 
een knallend 
eindspel!!!
Denk aan je lunch!

Vrijdag







Locatie
Sinds 2015 vindt KVW Lieshout plaats op
Sportpark ‘t Luijtelaar. Via de grote poorten
kun je ‘s ochtends het terrein op en verlaat je
het terrein ook weer als het dagprogramma is
afgelopen. Helaas kunnen we dit jaar door de
Coronamaatregelen geen bezoekers
ontvangen. Verder vragen wij iedereen
zoveel mogelijk op de fiets te komen. Er is
een fietsenstalling op het sportpark.

Wat je echt moet weten
Belangrijke informatie voor ouders & vrijwilligers

Corona maatregelen
Zoals hierboven beschreven kunnen we dit
jaar door de huidige Coronamaatregelen
helaas geen bezoekers toelaten op het
terrein. Alleen vrijwilligers en deelnemende
kinderen mogen het terrein opkomen.

We willen vragen om de kinderen indien
mogelijk zoveel mogelijk alleen naar het
KVW-terrein te laten komen. Zoals ieder jaar
zullen er weer klaar-overs klaarstaan op de
kruising met de Provinciale weg, ter hoogte
van Molen Sanders, zij zullen iedereen helpen
met het oversteken.

De leiders van de kleutergroepen zullen bij de
ingang klaarstaan (met het groepsnummer)
om daar de kinderen op te vangen en ze mee
te nemen, het terrein op. De kinderen van de
hogere groepen mogen zelf naar hun hutje
toelopen.

Na afloop van het toneel, aan het einde van
de dag, (waarbij dus ook geen bezoekers
aanwezig mogen zijn) zullen de kinderen
weer onder begeleiding naar de
parkeerplaats van het sportpark worden
gebracht, vanwaar ze naar huis mogen /
opgehaald kunnen worden.



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 regels wat betreft
AVG. Ook wij houden ons aan de wet omtrent
AVG. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.kvwlieshout.nl .

Belangrijke informatie voor ouders & vrijwilligers

Wat je echt moet weten

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. Deze 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!

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


Kleursudoku 1 Sudoku 1



Coen Verbakel is vrijdag 21 augustus 2020 benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de jeugd. Zo is hij 
al 25 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Kindervakantieweek Lieshout.

Koninklijke onderscheiding voor Coen Verbakel

Namens de Kerngroep van 
Kindervakantieweek Lieshout: Gefeliciteerd!







Sudoku 3
Kleursudoku 3

Sudoku 6







Oplossingen

Kleursudoku 2Kleursudoku 1 Kleursudoku 3

Sudoku 1 Sudoku 2 Sudoku 3

Sudoku 4 Sudoku 5

Sudoku 6 Sudoku 7



Tot maandag 30 augustus


