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23 tot en met 27 augustus 2021

Mop 01

VAKANTIE MOPPEN
7 grappige moppen, om je vakantie door te komen.

Tess en Sil kamperen, het is 1 uur s’nachts en Tess wordt
wakker: Zeg Sil, kijk eens naar die prachtige sterren en die
heldere maan, wat zegt jou dat? Dat het morgen mooi weer
wordt? NEE OELEWAPPER, DAT WIL ZEGGEN DAT ONZE
TENT GEJAT IS!

Mop 02

Zegt een piloot tegen een jongetje: “hou jij van vliegen?”
Waarop het jongetje antwoordt: “nou en of!” Zegt de piloot weer:
“dan zal ik er straks een paar voor je vangen”

Mop 03

Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene
onderbroek: “ik ga binnenkort op vakantie.” Zegt de andere
onderbroek: “Ik hoef al niet meer op vakantie, want ik ben al
bruin genoeg!”

Mop 04
Twee toeristen bezoeken het plaatsje Natchitoches. Ze
discussiëren over hoe je nou eigenlijk de naam van dit plaatsje
uitspreekt. Omdat ze er maar niet uitkomen, besluiten ze ergens
in het dorp even een hapje te gaan eten. De ene toerist vraagt
aan de blonde serveerster: “Mevrouwtje, kunt u eens, lángzaam
en duidelijk uitspreken hoe de plaats heet waar wij ons op dit
moment bevinden?” De serveerster buigt zich over de tafel en
zegt: “Buuuuuurrrrrrr-geeerrrrrr-kiiiiiiingggggggg…”

Mop 05

Er zitten twee vliegen op een drol. Dan komt er een wandelaar
langs, die per ongeluk in de poep trapt. Zegt de ene vlieg tegen
de andere: ‘Gadver, iemand heeft in mijn eten gestaan!’

Mop 06

Marco vraagt aan zijn vader waarom hij eigenlijk Engels moet
leren op school. ‘Maar jongen, de halve wereld spreekt toch
Engels’, antwoordt zijn vader. Waarop Marco verbaasd zegt: ‘Is
dat dan nog niet voldoende?’

Mop 07

Twee kippen zitten op stok. Zegt de ene kip tegen de andere:
‘Hoe gaat het met jouw kinderen?’ Zegt de andere kip: ‘Heel
goed. De een is nu uitsmijter en de ander advocaat.’

WINACTIE!

Heb jij er altijd al van gedroomd om samen
met twee vriendjes een middag mee te draaien
met de organisatie?

!
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Dit moet je doen!

Bedenk leuke middagactiviteit(en) voor alle kinderen
van Kindervakantieweek. Stuur je idee uiterlijk 1
september 2020 naar info@kvwudenhout.nl en
wie weet WIN jij en mag je samen met twee vriendjes
meedraaien met de organisatie terwijl we jouw activiteit
gaan doen!!

Het is belangrijk om rekening te houden met onderstaande punten:

•Middagactiviteit van 13.00u tot 15.30u
•Het mag ook bestaan uit meerdere kleine spelletjes of
activiteiten
•Er zijn 16 groepen, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar

DE WINNAAR WORDT BEGIN SEPTEMBER BEKEND
GEMAAKT VIA DE WEBSITE EN FACEBOOK!

KLEURPLEZIER
Krijg jij de kleurplaat mooi binnen de lijntjes ingekleurd?

FOTOTOCHT

Wijk: De Achthoeven

Ga op zoek naar de locaties waar deze foto’s zijn gemaakt. Als je op deze plek staat,
kun je de vraag beantwoorden!

Veel plezier.
Als je klaar bent, zijn de antwoorden van de foto tocht te vinden achterin het boek

De foto’s zijn op de volgende pagina te bekijken

Vragen over wijk De Achthoeven
1.Hoeveel speeltoestellen staan er op het veld?
2.Hoeveel bankjes staan er op het speelveldje?
3.Hoeveel vogelhuisjes hangen er aan het huis?
4.Welk nummer heeft de lantaarnpaal naast het zebrapad?
5.Hoeveel rekstokken staan er op de speelplaats?
6.Wat is het huisnummer van het huis waar de zendmast staat?
7.Hoeveel planken heeft de linker garage van boven naar beneden?
8.Wat is de straatnaam waar de pingpongtafel staat?
9.Hoeveel paaltjes staan er op het pad van links naar rechts?
10.Wat is de straatnaam van deze woning?

FOTOTOCHT

Wijk: De Achthoeven
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KOM JIJ LEKKER EEN IJSJE ETEN?
Op donderdag 13 augustus 2020, mag jij bij de ijscowagen
op de Theaterplaats in Udenhout een ijsje komen halen
tussen 11:00 - 14:00 uur!

Medemogelijk gemaakt door:

Actie alleen geldig voor kinderen van de basisschool. (4 tot 12 jaar)

WOORDZOEKERS
Voor de kleintjes (vanaf 6 jaar)
•BBQ
•STRAND
•VRIENDJES
•CAMPING
•TENT
•ZWEMBAD
•SCHELP
•VAKANTIE

Voor de grotere (vanaf 9 jaar)

•AUTO
•CAMPER
•EMMER
•KOELBOX
•SLAAPZAK
•STRANDSTOEL
•VOETBALVELD
•ZWEMBAD
•BAGAGE
•CAMPING
•FEEST

•KOFFER
•SLIPPER
•TENT
•ZAKLAMP
•BBQ
•CARRAVAN
•KAART
•SCHEP
•STRAND
•VAKANTIE
•ZONNEBRIL

PUZZELEN MAAR
Verbind de stippen aan elkaar

Voor de grotere (vanaf 9 jaar)

Voor de kleintjes (vanaf 6 jaar)

PUZZELEN MAAR

Zoek de 5 verschillen Vanaf 4 jaar

Verbind de begin letter met het plaatje
Vanaf 6 jaar

KLEURPLEZIER

Krijg jij de kleurplaat mooi binnen de lijntjes ingekleurd?

VOOR DE KOKS
Cupcakes maken met Woef de Hond
Ingrediënten

125 gram zachte boter
125 gram zelfrijzend bakmeel
125 gram kristalsuiker
2 eetlepels melk
2 grote eieren
10 papieren cupcakevormpjes

Recept

1 Verwarm de oven voor op 170 graden. Haal de boter en melk vast uit de koelkast. Zet
de papieren cupcakevormpjes klaar op een bakplaat.
2 Snijd de boter in blokjes en mix dit tot een gladde massa. Voeg daarna de eieren en
de melk toe. Voeg tot slot het bakmeel en de suiker toe en klop het geheel gedurende 3
minuten tot een egaal, luchtig beslag.
3 Vul de vormpjes tot ongeveer 2/3 en bak de cupcakes ongeveer 20 minuten in de
oven. Controleer met een satéprikker of ze gaar zijn. Blijft de prikker schoon, dan zijn
de cupcakes gaar.
4 Laat de cupcakes eerst goed afkoelen voor je ze verder gaat versieren.

Idee

Roer 50 g cacao door het beslag voor chocoladecupcakes. Of 100 g gehakte
pure chocola voor cupcakes met stukjes chocola. Of 100 g frambozen voor
frambozenmuffins. Of versier ze met marsepein en andere versiering. Mogelijkheden
genoeg!

Fruit ijsje peer-aardbei van Camping Pitfield
Ingrediënten

1/2 peer
200 g aardbeien
leuke ijsvorm

Recept

1. Was de aardbeien. Haal de kroontjes eraf en snijd doormidden.
2. Schil een halve peer en snijd in blokjes. Pureer met de aardbeien.
3. Giet het aardbei-perensap in de ijsvormpjes en zet in de diepvries. Hoe lang het
duurt voor de ijsjes bevroren zijn hangt af van je vriezer, maar reken op zeker 4 uur.

MAAK JE EIGEN TIPPI

Vouwen
Knippen

GEZOCHT!!
Tijdens kindervakantieweek 2021 gaan we naar Camping “Pitfield”. We
beleven daar avonturen met al onze vriendjes!
Voor het aankleden van de camping zijn wij op zoek naar tenten! Mocht
je een (oude) tent over hebben, lever hem dan in zodat wij deze kunnen
gebruiken!
Mocht je niet kunnen op de ondergenoemde data. Inleveren op afspraak is
ook mogelijk, neem contact op via: info@kvwudenhout.nl

Inlevermoment tenten, locatie Berkvelt 21 in Udenhout
Vrijdag 7 augustus van 19.00u tot 20.00u
Zaterdag 8 augustus van 10.00u tot 12.00u

FOTOTOCHT

Wijk: De Kuil

Ga op zoek naar de locaties waar deze foto’s zijn gemaakt. Als je op deze plek staat,
kun je de vraag beantwoorden!

Veel plezier.
Als je klaar bent, zijn de antwoorden van de foto tocht te vinden achterin het boek

De foto’s zijn op de volgende pagina te bekijken

Vragen over wijk De Kuil
1.Welke letter staat er in het groene driehoekje?
2.Hoeveel treden heeft de trap van de foto?
3.Hoeveel nieuw geplante boompjes staan er?
4.Hoe heet dit paadje?
5.Hoeveel vakken heeft het klimnet van dit klimtoestel?
6.Hoeveel ingangen heeft dit speelveld?
7.Hoeveel bankjes staan er op het speelveldje?
8.Hoeveel kleine raampjes zie je vanaf dit punt?
9.Bij welk huisnummer staat dit kunstwerk?
10.Hoeveel stenen heeft het blauwe beeld?

FOTOTOCHT

Wijk: De Kuil
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Let’s Go!

WEDSTRIJD

Wij dagen je uit om het allervetste, coolste, gaafste en mooiste zandkasteel ever te
bouwen!
Dit kan natuurlijk in je eigen tuin, maar mocht je hier niet genoeg aan hebben kan je dit
bijvoorbeeld in de duinen, in het speelparkje bij je om de hoek of aan het strand doen!
Denk dan wel aan water en vormpjes om je kasteel te bouwen.
Ben je klaar?
Dan stuur je twee foto’s in via je (ouders) Instagram (privébericht of post.
Vergeet @KVWudenhout niet te taggen) of Facebook.
Mag natuurlijk ook via de mail
info@kvwudenhout.nl
Zorg dat je een foto hebt waar alleen je zandkasteel op staat en een foto waar je
samen met je/julliezandkasteel op staat!

Succes!

Op 21 augustus 2020 maken we de winnaar bekend!

CRAZY 88!

heb jij als eerste alle 88 opdrachten uitgevoerd?
Crazy 88 is een spannende race tegen de klok en tegen elkaar. Er moeten
88 opdrachten voltooid worden. Dit zal zware spanningen opleveren
binnen en tussen de teams. Sommige zullen het niet halen, maar strijd tot
het zweet van je voorhoofd stroomt...
Om jullie te helpen hebben we een paar overlevingstips opgesteld:
Voer zoveel mogelijk opdrachten uit.
•Voor iedere opdracht kun je punten verdienen.
•Voer de uitgevoerde opdrachten zo creatief en vindingrijk mogelijk uit.
•De uitvoering van de opdrachten moet worden vastgelegd op foto of video.
•Deze moeten worden opgestuurd via een dm op intstaram naar
@kvwudenhout.
•Probeer iedere opdracht in ieder geval zo snel mogelijk door te sturen.
•Zorg dat bij ieder bewijs duidelijk is om welk nummer van het spel het gaat.
•Houd rekening met de mensen om je heen en de geldende corona
maatregelen
Geniet ervan en heel veel plezier vandaag!

Wat heb je nodig?
•Fototoestel / film toestel
•Mobiele telefoon (zorg voor een opgeladen batterij)
•Internet toegang
•88 opdrachten
13 augustus tot 17:00 uur, winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de
livestream

Bekijk de volgende pagina’s voor de opdrachten

CRAZY 88!

Laten we beginnen!

De opdrachten

1. Maak bij zoveel mogelijk personen uit je groepje een gek kapsel
2. Blaas een ballon op totdat hij knapt
3. Doe een boterham in één keer in je mond en eet hem op
4. Schmink iemand geblinddoekt
5. Laat iemand jou geblinddoekt schminken
6. Draai achter elkaar 88 rondjes in dezelfde richting zonder onderbreking
7. Eet een hele citroen op (zonder schil) of eet een hele citroenschil
8. Stop zoveel mogelijk spekjes in je mond
9. Fotografeer een vlieg
10. Ga in een rondje staan en geef zo een armwave door
11. Houd een voetbal 15x hoog
12. Maak een foto bij school
13. Doe de kabouter dans
14. Houd zo lang mogelijk je adem in
15. Ga op de foto met een kunstwerk
16. Geef een onbekende een kushand
17. Koop 1 druif
18. Glijd van een trapleuning
19. Maak een zandkasteel
20. Schrijf een compliment op een post-it en plak deze bij iemand op de deur of het raam
21. Gooi zonder onderbreking en zonder hem te laten vallen een bal 88 keer over
22. Klim in een boom
23. Maak een smoothie
24. Knip een lintje door
25. Hoepel 2 minuten lang zonder onderbreking en zonder dat de hoepel valt
26. Lak je nagels groen
27. Laat een tekst achter in een grasveld of op een zandvlakte.
28. Leg een hinkelpad aan op straat (niet je eigen tuin)
29. Maak een foto van een vliegtuig
30. Maak een fotoserie van minimaal 10 foto’s waarop je gekke bekken trekt
31. Maak een madeliefjesketting
32. Maak een mummie
33. Maak een piramide
34. Maak een praatje met een vreemde op straat over een onverwacht onderwerp (houdt
uiteraard 1,5m afstand!)
35. Maak een stoepkrijttekening midden in het centrum
36. Maak een knutselwerkje voor je oma/opa
37. Loop 10 keer de trap op en af
38. Teken jezelf na
39. Passeer minstens 3 bussen en zwaai
40. Bel iemand op en vertel een mop
41. Schrijf een gedicht over kvw
42. Ruil een paperclip tegen iets beters (doe dit op afstand!)
43. Vermom je
44. Verzamel 10 grassprietjes

CRAZY 88!

Laten we beginnen!

De opdrachten

45. Verzamel 10 verschillende bloemen
46. Doe een trucje met een voetbal
47. Vind 8 oranje voorwerpen
48. Voer een vogel
49. Maak een gebakje
50. Eet het gebakje op
51. Ga in een buggy zitten
52. Eet een eetlepel sambal
53. Dans op een plek waar meer dan 10 mensen lopen zonder muziek de macarena
54. Maak een selfie terwijl je op de achtergrond 2 vreemde mensen hebt staan
55. Maak een nepboete en leg deze op de auto van iemand die fout staat geparkeerd
56. Doe een koprol in de supermarkt
57. Vorm een koortje en probeer hiermee minimaal 1 euro te verdienen
58. Dans een YouTube filmpje van Just Dance na
59. Speel ‘De vloer is Lava’ op een andere plek dan je huis en tuin
60. Eet een insect
61. Doe een zwaardgevecht met komkommers
62. Zing 2 coupletten uit het Wilhelmus zonder te spieken (voor personen ouder dan 9)
Zing de Kabouterdans foutloos zonder te spieken (voor kinderen onder de 9)
63. Houdt een ijsklontje 30 seconden in gesloten hand vast
64. Stapel 50 suikerklontjes op elkaar
65. Vertel het sprookje van sneeuwwitje zonder ‘ehh’ en ‘en’ te zeggen.
66. Zeg het alfabet achterstevoren zonder te spieken en zonder ‘uhh’
67. Spring zo ver mogelijk
68. Maak een foto van een analoge klok om 14.14 uur
69. Maak een foto alsof je in een vliegtuig zit
70. Roep tegen 5 willekeurige fietsers: ‘hé, dat is mijn fiets!’
71. Zeg de volgende zin 5x snel achter elkaar zonder fouten: “De kat krabt de krullen van de trap”
72. Maak een kledingketting / levende waslijn met zoveel mogelijk kledingstukken
73. Praat als Donald Duck
74. Maak een vlogfilmpje van 5 minuten
75. Knuffel een boom
76. Maak een handstand tegen een muur
77. Houdt een watergevecht
78. Verzin een yell
79. Speel een scène uit een film of boek na
80. Zet een beker met water op je hoofd en loop (zonder het vast te houden!) 20 meter
81. Zing tegen de caissière het liedje van juf Ank: “Hallo allemaal”
82. Vouw een vliegtuig
83. Gooi het vliegtuig
84. Maak een tekening voor je buurvrouw/man
85. Maak een foto op het Kuil veld
86. Blaf tegen 4 verschillende honden alsof je zelf een hond bent
87. Doe 25 push ups zonder pauze tussendoor
88. Blaas iets op zoals een skippybal of zwembandje

LIVE STREAM
Op 13 augustus gaan we met zoveel mogelijk kinderen tegelijk een online quiz
spelen.
Weet jij alle vragen goed te beantwoorden?
De antwoorden mag je via Whatsapp sturen naar 06-47183975. Als je zelf geen
telefoon hebt, vraag dan of je die van je ouders mag lenen. Verdere uitleg krijg je
aan het begin van de quiz!
De quiz is op 13 augustus vanaf 19:30 uur live te volgen op ons youtube kanaal.
Het linkje van de livestream komt op 13 augustus rond 19:30 ook op onze
Facebookpagina te staan.
Bij de jongste kinderen mogen papa en mama natuurlijk een handje helpen.

FOTOTOCHT

Wijk: De Mortel

Ga op zoek naar de locaties waar deze foto’s zijn gemaakt. Als je op deze plek staat,
kun je de vraag beantwoorden!

Veel plezier.
Als je klaar bent, zijn de antwoorden van de foto tocht te vinden achterin het boek

De foto’s zijn op de volgende pagina te bekijken

Vragen over wijk De Mortel
1.Hoeveel parkeervakken zijn er op deze parkeerplaats?
2.Hoeveel bomen staan er op dit speelveld?
3.Hoeveel poorten grenzen aan dit paadje?
4.Hoeveel huizen staan er in deze cirkel?
5.Hoeveelschommels zijn er op dit speelveldje?
6.Hoeveel stickers staan er op deze elektriciteitskast?
7.Hoeveel vogels staan er op het info bord?
8.In welk jaar was het Verzonken Kasteel het thema van KVW?
9.Welke 2 straten grenzen hier aan elkaar?
10.Hoeveelplankjes telt de brug?

FOTOTOCHT

Wijk: De Mortel
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ANTWOORDEN

Puzzels

ANTWOORDEN

Puzzels

ANTWOORDEN

Fototocht

Achthoeven
1.11
2.2
3.28
4.17
5.5
6.1
7.15
8.Langenhof
9.6
10.Den Del

De Kuil

1.A
2.14
3.12
4.Klaproospad
5.28
6.3
7.5
8.6
9.12
10.115

De Mortel

1.14
2.7
3.25
4.8
5.5
6.13
7.14
8.2012
9.VoorsteWei/ Mortelhof
10. - 51

