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Voorwoord 
 
De Kindervakantieweek Veldhoven (KVW Veldhoven) is opgezet voor kinderen van 5 t/m 12 jaar uit 
Veldhoven en omstreken. KVW Veldhoven is in 2020 ontstaan omdat veel zomervakantieactiviteiten 
voor kinderen werden geannuleerd als gevolg van het coronavirus. Een kleine groep vrijwilligers 
heeft toen gekeken naar de mogelijkheden om toch iets te organiseren onder de toen geldende 
maatregelen. Dit heeft in 2020 geresulteerd in diverse activiteiten (hutten bouwen, zeskamp, een 
speel- & zwemfestijn en een avonturenkamp) die onder de naam Kindervakantieweek Veldhoven 
werden georganiseerd. 
 
Gezien alle positieve reacties die ontvangen zijn hebben wij besloten om in 2021 wederom 
activiteiten te organiseren. Omdat een deel van de activiteiten ook wordt georganiseerd door 
Stichting Vakantiewerk Veldhoven zijn wij in overleg met hun getreden. Dit heeft ertoe geleid dat 
KVW Veldhoven met ingang van 2021 een onderdeel is geworden van het activiteitenprogramma van 
het Vakantiewerk Veldhoven (www.vakantiewerkveldhoven.nl). Het huttenbouwen, de zeskamp en 
het speel- en zwemfestijn zijn activiteiten die tot het reguliere activiteitenprogramma behoren van 
het Vakantiewerk Veldhoven. Daarom zal KVW Veldhoven zich met ingang van 2021 concentreren op 
de organisatie van een tweetal kampen. 
 
In dit infoboekje treft u alle informatie aan m.b.t. de kampen voor 2022. Bij het samenstellen van dit 
infoboekje zijn er geen (dwingende) coronamaatregelen meer van toepassing. Mochten er 
voorafgaand aan de kampen onverhoopt nieuwe coronamaatregelen worden opgelegd, dan zal dit 
infoboekje worden aangepast. 
 
Mocht u na het lezen van dit infoboekje nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard 
contact met ons opnemen. Stuur in dat geval een e-mail naar info@kvwveldhoven.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Kindervakantieweek Veldhoven 
Berry Couwenberg, 
 Bastiaan van de Looy, 
  Janus van Oorschot 
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Kamp 5 t/m 7 jaar 
 

22 t/m 23 augustus 2022 
 

Blokhut ’t Gurke (Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven) 

 

Start: 10:00 uur (22 augustus). Einde: 14:00 uur (23 augustus) 
 
Zie bagagelijst 
 
 info@kvwveldhoven.nl 
 

 0627217948 
 

Omschrijving 
 
Twee dagen lang samen met andere kinderen van jou leeftijd de leukste avonturen beleven. Wie wil 
dat nou niet? Het kamp is een tweedaagse activiteit met één overnachting in een bosrijke omgeving 
met 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 activiteiten, 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 locatie (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 creativiteit 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 tijd om naar huis te 
gaan. Om 14:00 uur wordt iedereen 
weer (moe maar voldaan) opgehaald. 
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Bagagelijst 
 
Wat moet je zelf meenemen: 

• Luchtbed of matje (om op te slapen)* 

• Slaapzak of deken* 

• Pyjama 

• Knuffel 

• Sloffen/slippers 

• Zaklamp* 

• Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, etc.) 

• Handdoeken en washandjes 

• Voldoende ondergoed 

• Voldoende sokken 

• (korte + lange) broeken 

• Truien  

• T-shirts  

• Zwemspullen + badlaken 

• Eventueel zonnebril/pet 

• Stevige schoenen 

• Eventuele medicijnen + beschrijving voor de leiding (in te leveren bij de leiding) 

• Ingevuld gezondheidsformulier (graag vooraf inleveren) 

• Goede zin en goed weer 

• En alles waar we zo snel niet aan denken 
  
* Laat het ons a.u.b. weten indien u hier niet zelf over beschikt. 
 
Wij zullen zorgen voor antimuggenspul en zonnebrandcrème/aftersun. Het is dus niet noodzakelijk 
om deze zelf mee te nemen.  
 
Eten en drinken hoef je uiteraard niet mee te nemen. Hier zullen wij voor zorgen. 
 
Wat je vooral niet mee moeten nemen zijn waardevolle spullen (zoals bijvoorbeeld telefoons) en 
geld. 
 
TIP: Voorzie zoveel mogelijk spullen (met name kleding) van naam zodat wij weten wat van wie is. 
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Kamp 8 t/m 12 jaar 
 

24 t/m 27 augustus 2022 
 

Blokhut ’t Gurke (Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven) 

 

Start: 10:00 uur (24 augustus). Einde: 14:00 uur (27 augustus) 
 
Zie bagagelijst 
 
 info@kvwveldhoven.nl 
 

 0627217948 
 

Omschrijving 
 
Vier dagen lang samen met andere kinderen van jou leeftijd de leukste avonturen beleven. Wie wil 
dat nou niet? Het kamp is een vierdaagse activiteit met drie overnachtingen in een bosrijke omgeving 
met 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 activiteiten, spellen en vooral héél veel lol en plezier. 
 
Let op: Een zwemdiploma is verplicht voor deze activiteit!  
 

Het kamp in grote lijnen 
 
Op woensdag 24 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 een spellencarrousel waarbij je het niet droog zal houden mag natuurlijk 
niet ontbreken. 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 creativiteit. Water en zand. 
Het wordt een kamp voor stoere jongens en 
meisjes! 
 
Het kamp wordt afgesloten op zaterdag 27 
augustus om 14:00 uur. 
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Bagagelijst 
 
Wat moet je zelf meenemen: 

• Luchtbed of matje (om op te slapen)* 

• Slaapzak of deken* 

• Pyjama 

• (Eventueel een) knuffel 

• Sloffen/slippers 

• Zaklamp* 

• Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, etc.)  

• Handdoeken en washandjes 

• Voldoende ondergoed 

• Voldoende sokken 

• (korte + lange) broeken 

• Truien  

• T-shirts 

• Zwemspullen + badlaken (+ rugzak om ze in te stoppen/mee te nemen) 

• Eventueel zonnebril/pet 

• Stevige schoenen 

• Eventuele medicijnen + beschrijving voor de leiding (in te leveren bij de leiding) 

• Ingevuld gezondheidsformulier (graag vooraf inleveren) 

• Goede zin en goed weer 

• En alles waar we zo snel niet aan denken 
  
* Laat het ons a.u.b. weten indien u hier niet zelf over beschikt. 
 
Wij zullen zorgen voor antimuggenspul en zonnebrandcrème/aftersun. Het is dus niet noodzakelijk 
om deze zelf mee te nemen.  
 
Eten en drinken hoef je uiteraard niet mee te nemen. Hier zullen wij voor zorgen. 
 
Wat je vooral niet mee moeten nemen zijn waardevolle spullen (zoals bijvoorbeeld telefoons) en 
geld. 
 
TIP: Voorzie zoveel mogelijk spullen (met name kleding) van naam zodat wij weten wat van wie is. 
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Overige informatie kampen 
 

Gezondheidsformulier 
 
Omdat dit een activiteit is met overnachtingen en waarbij wij het eten zullen verzorgen, is het voor 
ons van belang om te weten of wij met bepaalde zaken rekening moeten houden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan allergieën en eventueel medicijngebruik.  
 
Daarom willen we graag van alle deelnemers van de kampen een ingevuld gezondheidsformulier 
ontvangen. Dit gezondheidsformulier zal na inschrijving naar de deelnemers (ouders/verzorgers) 
worden gemaild. Dit formulier zouden wij graag voor aanvang van het kamp ingevuld retour 
ontvangen. Het formulier kan via de e-mail (info@kvwveldhoven.nl) worden opgestuurd of worden 
afgegeven bij: 

- Bastiaan van de Looy, Rapportstraat 47, 5504 BN Veldhoven, of 
- Janus van Oorschot, Eekhoorn 17, 5508 SG Veldhoven. 
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De locatie 
 
Het kamp wordt georganiseerd bij blokhut “’t Gurke”, de blokhut van Scouting St. Stanislaus Kostka. 
 

Blokhut ‘t Gurke 
 
Blokhut ’t Gurke is gebouwd in 2008 en beschikt over vier grote zalen, enkele kleinere lokalen, een 
keuken die van alle gemakken is voorzien en uitgebreide sanitaire voorzieningen. De blokhut is 
gelegen in een bosrijke omgeving aan de rand van Veldhoven. Het buitentterrein beschikt over een 
groot speelveld (grasveld), een ruime kampvuurcirkel en heel veel bossen. 
 
Voor de kampen van Kindervakantieweek Veldhoven is dit een prima uitvalsbasis. 
 
Het (navigatie)adres is: Knegselseweg 101, 5504 NA Veldhoven. 
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Overige 

 

AVG 
 
Ten behoeve van de organisatie van de Kindervakantieweek Veldhoven zijn wij genoodzaakt 
bepaalde (persoonlijke) gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt voor het registeren 
van de deelnemers en zijn nodig om de veiligheid te waarborgen. Deze gegevens worden bij 
calamiteiten alleen verstrekt aan de hulpdiensten.  
 
In sommige situaties is het noodzakelijk dat de leiding op de hoogte is van bepaalde medische 
informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of 
medicijngebruik. Wij wijzen u als ouders/verzorgers op het belang van het verstrekken van deze 
informatie aan de leiding. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de 
ouders/verzorgers. 
 
Met betrekking tot deze persoonsgegevens geld het volgende: 

• Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt, worden nooit aan derden verstrekt.  

• De persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de activiteiten van de 
Kindervakantieweek Veldhoven. 

• Onze vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. 

• Persoonsgegevens worden binnen één maand na afloop van de activiteiten van 
Kindervakantieweek Veldhoven vernietigd. 

 
Tijdens de activiteiten van Kindervakantieweek Veldhoven zullen er foto’s en/of filmpjes worden 
gemaakt. Een overzicht hiervan zal op onze website en/of Facebookpagina worden geplaatst. Indien 
u niet wilt dat er foto’s van uw kinderen op deze media worden geplaatst, dan verzoeken wij u dit 
aan ons door te geven. Eventuele reeds geplaatste foto’s zullen worden verwijderd.  
 

Teken 
 
Een deel van onze activiteiten zullen plaatsvinden in de bossen. Derhalve bestaat er een kans 
gebeten te worden door een teek. Controleer hierop bij thuiskomst! 
 
Wij gaan niet actief op zoek naar een teek, maar mochten wij een teek zien zitten dan zullen wij deze 
verwijderen. Na afloop van de activiteit zal uw zoon/dochter dan een formulier meekrijgen waarop 
staat aangegeven waar deze teek heeft gezeten. 
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Aansprakelijkheid 
 

• De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen, kleding, etc. die zij tijdens de kampen 
bij zich hebben en/of dragen. Kindervakantieweek Veldhoven (Stichting Vakantiewerk 
Veldhoven) heeft vooral een (actief) buitenprogramma dat o.a. onderhevig is aan 
weersinvloeden. Kindervakantieweek Veldhoven (Stichting Vakantiewerk Veldhoven) aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding en persoonlijke 
bezittingen. Het wordt deelnemers afgeraden om dure spullen mee te nemen. 

• Kindervakantieweek Veldhoven (Stichting Vakantiewerk Veldhoven) is niet aansprakelijk voor 
letsel en/of blijvende invaliditeit als gevolg van deelname aan onze activiteiten voor zover deze 
schade niet is ontstaan door grove roekeloosheid of opzet door vrijwilligers van 
Kindervakantieweek Veldhoven (Stichting Vakantiewerk Veldhoven). 

• Aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering 
van Kindervakantieweek Veldhoven (Stichting Vakantiewerk Veldhoven) in het onderhavige geval 
uitkeert. 
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Sponsoren 
 

Kindervakantieweek Veldhoven wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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