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Hallo allemaal,  
 
 
Het is weer bijna zover; Kindervakantieweek Udenhout! Je bent al aan het genieten 
van de zomervakantie, maar voor je weer naar school moet, gaan we er eerst weer 
een hele leuke en gezellige week van maken met zijn allen op Camping Pitfield!  
 
Er is ook dit jaar hard gewerkt en mede dankzij alle sponsoren en vrijwilligers gaat 
het wederom een spetterende week worden. We gaan er samen met iedereen een 
feestelijke week van maken op camping Pitfield van maandag 22 tot en met vrijdag 
26 augustus.  
 
Net als voorgaande jaren vindt Kindervakantieweek plaats op het Kuilveld, gelegen 
aan het Kuilpad in Udenhout. Ook dit jaar heeft Aiko Letschert een lied gemaakt voor 
Kindervakantieweek. Het scenario heeft hierbij een dansje (en filmpje) gemaakt. Op 
onze website en facebook staat dit filmpje, dus ga hem snel bekijken en oefen het 
dansje zodat je maandag 22 augustus mee kan doen op ons Kuilveld!  
 
In dit boekje vindt je alle informatie omtrent de Kindervakantieweek. Ook wordt 
dagelijks om 9:00 en 21:00 het actuele dagprogramma ge-update op de website. 
Mochten er op het laatste moment wijzigingen zijn, dan kun je deze hier vinden. 
 
Bij de groepsindeling staat in dik gedrukte letters wie de hoofleiding is van de groep, 
hulpleiding staat hieronder en kinderen staan in de rij onder de leiding.  
 
Tijdens de week wordt er gezorgd voor ranja en water en wat lekkers. Tevens is er 
zonnebrand aanwezig zodat kinderen zich in kunnen smeren (of ingesmeerd kunnen 
worden) bij warm weer. Bij de tijdschema’s van de dagen staat vermeld wat je die 
dag mee moet nemen. 
 
Wij willen jullie erop attenderen dat het meenemen van spullen (portemonnee, 
mobiele telefoon, andere persoonlijke eigendommen) voor eigen risico is. Bij 
noodgevallen kan de telefoon van de organisatie altijd worden gebruikt.  
 
Wij hebben er heel veel zin in, jij ook? Wij wensen je heel veel plezier met al je 
vriendjes en vriendinnetjes!  
 
 
Een zomerse groet van het Team KVW 
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Doe jij dit jaar voor het laatst mee als kind aan de Kindervakantieweek? Geef 
je dan volgend jaar op als vrijwilliger! 
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Huisregelement kinderen  
 

 
 Accepteer elkaar zoals je bent.  

 
 Doe niet mee aan pesten of uitlachen.  

 
 Gebruik materialen waarvoor ze bedoeld zijn, blijf in de pauze van de 
materialen af.  

 
 Draag altijd schoenen of sandalen! Géén slippers. 

 
 Breng gevonden voorwerpen naar het podium in de tent. 

 
 Bij ongelukjes, ga naar de EHBO in de tent. 

 
 Huisdieren mogen niet op het veld. 

 
 Lunchen doen we gezamenlijk bij de eigen tent.  

 
 Alleen de fotograaf maakt foto’s. Laat je telefoon thuis, wij kunnen iedereen 
bellen als het nodig is.  

 
 Doe je fiets niet op slot op het veld. 

 
 Neem een lunchpakketje mee.  

 
 Als je ziek bent, meld je dan af bij de organisatie.  
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Huisregelement ouders 
 

 Bestudeer het programmaboekje. 

 

 Foto’s maken is niet toegestaan. 

 

 Als uw kind ziek is, meld dit aan de organisatie. 

  

 Als uw kind alleen naar huis mag, geef dit dan bij het wegbrengen door aan de 

groepsleiding. 

 

 Geef uw kind een lunchpakketje mee.  

 

 Geef uw kind geen energy drink mee. 

 

 Zorg ervoor dat uw kind te allen tijden schoenen of sandalen aan heeft, géén 

slippers! 

 

De organisatie is te herkennen aan de rode polo’s. Tijdens de week zijn we 

bereikbaar op telefoonnummer: 06-47183975. 

Het bestuur is te herkennen aan de groene polo’s en de vrijwilligers dragen een 

blauw T-shirt.  

Vanwege de beperkte parkeerruimte verzoeken we u zoveel mogelijk lopend of met 

de fiets te komen. Indien nodig kunt u uw auto parkeren in de wijk en via het 

bruggetje, gelegen aan de Klaproos, naar het Kuilveld lopen.  
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De organisatie 
 

De organisatie houdt zich bezig met alles wat er op het Kuilveld gebeurt tijdens de 
Kindervakantieweek en de voorbereidingen daarvan. Met vragen of problemen kun je 
altijd bij ons terecht. Tijdens de week zijn wij te herkennen aan de rode polo’s of 
zwarte jassen.  
 
Voorafgaand aan de Kindervakantieweek kun je ons per mail bereiken  
( info@kvwudenhout.nl ) of op telefoonnummer: 06-47183975. 
 
De organisatie bestaat momenteel uit: 
 
Thom Swaans – 26 jaar  
“Kindervakantieweek is een actieve, leerzame en vooral leuke week   
voor kinderen en vrijwilligers. Ik doe al jaren mee en het is elke keer  
weer erg leuk!” 
 
 
Joeri van Drunen – 33 jaar 
“Ik ben Joeri van Drunen, 33 jaar oud. Als kind heb ik met veel  
plezier deelgenomen aan Kindervakantieweek. Ik heb een aantal  
keer geholpen en hebben ze me gevraagd de organisatie te komen versterken.  
Ik heb er heel veel zin en we gaan er een leuke week van maken!” 
 
 
Else Ter Beek – 29 jaar  
“10 jaar met veel plezier onderdeel van de organisatie geweest, nu is het tijd 
om het stokje over te geven! Dit jaar zal ik afscheid gaan nemen van KVW, 
laten we er met zijn allen een spetterende week van maken!  
 
 
Ankie van Drunen – 24 jaar  
“Van kleins af aan heb ik meegedaan aan KVW. Eerst als kind en  
daarna als leiding, altijd met heel veel plezier. Ik heb er onwijs veel zin in,  
geniet van de voorbereidingen en kijk enorm uit naar de week.”  
 
 
Marit van Huijgevoort – 27 jaar  
“Na wat jaren scenario zit ik nu bij de organisatie van KVW.  
Deze week is een feestje voor alle kinderen van Udenhout, daarom is het  
zo leuk om dit te mogen organiseren. De gezelligheid en de vrolijke  
kinderen op het veld zorgen ervoor dat ik er ieder jaar van geniet!” 
 
Anouk Simons Swaans – 29 jaar  
“Al jaren actief als vrijwilliger en sinds mijn 16e lid van de  
organisatie en daar zet ik me voor de volle 100% met veel plezier voor in! 
Kindervakantieweek is een feestje." 
 
 

mailto:info@kvwudenhout.nl
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Kim van Os – 20 jaar  
“Al jaren doe ik mee met de KVW. Sinds 2020 ben ik actief in de organisatie. 
Ik kijk altijd ontzettend uit naar KVW en doe met veel plezier mee!”  
 
 
 
Rick Swaans – 27 jaar  
“Vanaf dat ik een kind was doe ik al mee aan KVW en ik geniet nog steeds  
van deze fantastische week.  
 
 
 
Sjors van Sprundel – 29 jaar  
“Na aantal jaar leiding van een groepje te zijn geweest ben ik nu lid van de 
organisatie. Daarbij vind ik het leuk om de week te organiseren zodat  
de kinderen veel plezier hebben. 
Vooral het organiseren van de spooktocht en de horrortocht vind ik leuk, een 
spannend onderdeel van de week. We gaan er ook dit jaar weer een leuke  
week van maken!” 
 
Marleen Kuipers – 30 jaar  
‘’Ik doe dit jaar voor het eerst mee als organisatie bij KVW Udenhout. Van  
alle voorbereidingen wordt ik al helemaal enthousiast! En alle vrolijke  
gezichten als de week begint, daar heb ik nu al super veel zin in!’’ 
 
 
 
Jeroen Maas – 24 jaar  
”Ik doe al een aantal jaar mee met de Kindervakantieweek als leiding, en dit  
blijft een top week. Vanaf dit jaar draai ik met de organisatie mee om nog  
meer bij te dragen voor de kinderen!  
 
 
 
Kiki van Gestel – 22 jaar  
‘’Hoi allemaal, mijn naam is Kiki ben 22 jaar oud, en sinds 2013 loop ik rond  
als vrijwilliger op het veld van KVW Udenhout. Het begon als hulpleiding en  
vanaf dit jaar maak ik deel uit van de organisatie en het scenario. Zelf deed ik  
als kind ook mee aan KVW en vond dit altijd een van de leukste weken in de 
vakantie. Dit wil ik dan ook graag doorgeven aan de kinderen dit nu mee  
doen aan de kindervakantieweek, daarom hoop ik er samen met de kids en  
alle vrijwillers een onvergetelijke week van te maken. Ik hoop dat jullie er net  
zo veel zin in hebben als ik!! Groetjes!! En tot op het veld van kvw!!’’ 
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Yasmin Weijtmans – 23 jaar 
‘’Hoi hoi, mijn naam is Yasmin! Na een aantal jaar als leiding te hebben  
meegedaan was het tijd voor iets nieuws. Door aan te sluiten bij het  
bestuur en de organisatie, ben ik het afgelopen jaar super druk bezig  
geweest met het neerzetten van weer een top kindervakantieweek.  
Hopelijk gaan jullie net zo veel plezier beleven zoals ik dat vroeger ook  
deed. Ik hoop jullie dit jaar weer te mogen zien op het veld.  
Groetjess en tot snel!’’ 
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Het scenario 
Zowel ’s ochtends als ’s middags worden de kinderen meegenomen in een spannend 

avontuur. Dit wordt geheel verzorgd door het scenario.  

Het scenario bestaat momenteel uit: 

 
Elon Scheerders – 25 jaar  
“Ik doe nu al 17 jaar mee aan de Kindervakantieweek, eerst als  
deelnemer, daarna als leiding. Ook dit jaar doe ik weer mee aan  
het scenario. Ik heb er erg veel zin in dit jaar, ik hoop jullie ook!”  
 
 
Marlotte Mei – 27 jaar  
“Al van kleins af aan doe ik mee bij de KVW Udenhout.  
Toen ik 11 was begon ik als hulpleiding en sindsdien ben ik elk jaar weer  
begeleider van een leuke groep! Toen ik 15 was ging ik ook  
mee doen aan het scenario en beide dingen vind ik ontzettend leuk om te doen!  
Ik kijk ook elk jaar weer uit naar een leuke week vol met plezier.”  
 
Killian van Gorp – 27 jaar 
“Als kind vond ik het erg leuk om mee te doen aan Kindervakantieweek.  
Dit is mijn vierde keer als begeleider en omdat ik het de vorige keer zo leuk  
vond, doe ik dit jaar weer mee met het scenario. Ik weet zeker dat we er  
met de kinderen een gezellige en onvergetelijke week van gaan maken!” 
 
 
Jip van Alem – 18 jaar   
“Ik doe al superlang mee met Kindervakantieweek en vind het  
elk jaar weer geweldig! Ik geniet van de blije kinderen op het veld. Daarom kijk ik 
enorm uit naar de voorbereidingen en de week zelf!” 
 
 
Lotte Geerts – 23 jaar  
“Als kind deed ik zelf vaak mee aan KVW en later ook als leiding. Ik vond het  
scenario altijd erg leuk om te zien. Dit jaar doe ik voor de eerste keer zelf  
mee aan het scenario en heb er super veel zin in!” 
 
 
 
Mariska de Leeuw – 17 jaar 
“Ik heb zelf mijn hele jeugd deelgenomen aan de Kindervakantieweek.  
Hierna ben ik eerst hulpleiding geweest en nu leiding en neem  
ik deel aan het scenario. Ik kijk erg uit naar de week dit jaar en  
hoop dat het net zo leuk wordt als andere jaren.” 
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Kiki van Gestel – 22 jaar  
‘’Hoi allemaal, mijn naam is Kiki ben 22 jaar oud, en sinds 2013 loop ik rond  
als vrijwilliger op het veld van KVW Udenhout. Het begon als hulpleiding en  
vanaf dit jaar maak ik deel uit van de organisatie en het scenario. Zelf deed ik  
als kind ook mee aan KVW en vond dit altijd een van de leukste weken in de 
vakantie. Dit wil ik dan ook graag doorgeven aan de kinderen dit nu mee  
doen aan de kindervakantieweek, daarom hoop ik er samen met de kids en  
alle vrijwillers een onvergetelijke week van te maken. Ik hoop dat jullie er net  
zo veel zin in hebben als ik!! Groetjes!! En tot op het veld van kvw!!’’ 
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Het bestuur 
Naast alle vrijwilligers, de organisatie en het scenario, zou Kindervakantieweek 
Udenhout niet voort kunnen bestaan zonder het bestuur.   
 
Het bestuur bestaat momenteel uit:  
 
Emmelie Kuijpers – 30 jaar  
“Als vrijwilliger begonnen in 2011 en nu al een aantal jaar lid van het  
KVW bestuur. Samen zorgen wij ervoor dat de kids in Udenhout een  
onvergetelijke week beleven en hier zet ik me graag voor in!“ 
 
Hans van Os – 53 jaar  
“Onze kinderen doen altijd met veel plezier mee aan de Kindervakantieweek. 
Daarom zit ik bij het bestuur om ervoor te zorgen dat KVW door kan blijven 
gaan in de toekomst en lever daar graag aan bij.”  
 
 
Irene van Strijdhoven – 27 jaar 
“Sinds 2006 ben ik vrijwilliger bij KVW Udenhout. Het is een genot deze  
week mee mogelijk te kunnen maken en ik kijk er dan ook het hele jaar  
naar uit om alle kindjes weer een geweldige week te bezorgen! Ik wens jullie  
alvast heel veel plezier met de voorpret! En tot KVW!” 
 
 
Christ Smulders – 54 jaar 
“Mijn naam is Christ Smulders, 54 jaar en werkzaam als arbeidsdeskundige bij  
De Amersfoortse Verzekeringen. Vijf jaar geleden ben ik gestart bij KVW  
met onze dochter Charlotte. Ik als begeleider van de oudste kinderen en  
Charlotte als deelnemer bij de allerjongsten. Wat een fantastische week voor 
iedereen! Dit jaar doen we weer mee, en ik nu ook als bestuurslid.  
 
Evy Kolen – 29 jaar  
“Als kind en vrijwilliger heb ik vaak meegedaan met Kindervakantieweek. 
Sinds 2019 zit ik in het bestuur, om te zorgen dat  
de kinderen uit Udenhout een leuke Kindervakantieweek kunnen beleven.” 
 

 

Yasmin Weijtmans – 23 jaar  
‘’Hoi hoi, mijn naam is Yasmin! Na een aantal jaar als leiding te hebben  
meegedaan was het tijd voor iets nieuws. Door aan te sluiten bij het  
bestuur en de organisatie, ben ik het afgelopen jaar super druk bezig  
geweest met het neerzetten van weer een top kindervakantieweek.  
Hopelijk gaan jullie net zo veel plezier beleven zoals ik dat vroeger ook  
deed. Ik hoop jullie dit jaar weer te mogen zien op het veld.  
Groetjess en tot snel!’’ 
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Maandag 22 augustus 
 

Tijd Activiteit Opmerkingen 

10.00 u Kinderen aanwezig Bij de eigen tent 

10.15u  Scenario In de circustent 

11.00u   Groep 1 t/m 6 op het veld  

Groep 7 t/m 12 Vossenjacht  

 

11.45u Ranja Pauze Groep 1 t/m 6 op het veld 

Groep 7 t/m 12  

Margriet 33 (dixie aanwezig) 

Bij warm weer, smeren, smeren! 

12.00u Verder met programma  

12.45u Lunchpauze Iedereen bij de eigen tent 

13.15u Groep 1 t/m 6 Vossenjacht  

Groep 7 t/m 12 op het veld  

 

 

14.00u Ranjapauze Groep 7 t/m 12 op het veld 

Groep 1 t/m 6  

Margriet 33 (dixie aanwezig) 

Bij warm weer, smeren, smeren! 

14.15u Verder met het programma  

15.00u Terug op het veld Verzamelen bij de eigen tent 

15.15u Scenario In de circustent 

16.00u Kinderen worden opgehaald Bij de eigen tent 

 

Meenemen: 

 Oude kleding aan doen 
 Dichte stevige schoenen waar je goed op kunt lopen. Geen slippers 
(sandalen of crocs mogen wel) 

 Regenkleding 
 Lunch 
 Eventueel drinken (op het veld wordt voor ranja en water gezorgd).  

 
Wij willen iedereen verzoeken geen energy-drink mee te nemen.   
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Dinsdag 23 augustus 
 

Tijd Activiteit Opmerkingen 

10.00u Kinderen aanwezig Bij de eigen tent 

10.15u  Scenario In de circustent 

11.00u   Spellen op het veld    

11.45u Ranja Pauze Bij de eigen tent  

Bij warm weer, smeren, smeren! 

12.00u Verder met programma  

12.45u Lunchpauze Iedereen bij de eigen tent 

13.15u Hervatten spellen op het veld  

 

 

14.00u Ranjapauze Bij de eigen tent 

Bij warm weer, smeren, smeren! 

14.15u Verder met het programma  

15.00u Einde spellen Verzamelen bij de eigen tent 

15.15u Scenario In de circustent 

16.00u Kinderen worden opgehaald Bij de eigen tent 

 
 
Meenemen: 

 Oude kleding aan doen 

 Dichte stevige schoenen waar je goed op kunt lopen. Geen slippers. 

(sandalen of crocs mogen wel) 

 Regenkleding 

 Lunch 

 Eventueel drinken (op het veld wordt voor ranja en water gezorgd).  

Wij willen iedereen verzoeken geen energy-drink mee te nemen.  
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Woensdag 24 augustus 
 

Tijd Activiteit Opmerkingen 

10.00u Kinderen aanwezig Bij de eigen tent 

10.15u  Scenario In de circustent 

11.00u   Spellen op het veld    

11.45u Ranja Pauze Bij de eigen tent  

Bij warm weer, smeren, 

smeren! 

12.00u Verder met programma  

12.45u Lunchpauze Iedereen bij de eigen tent 

13.15u Groepsfoto!!!  

13.45u Hervatten spellen op het veld   
 

14.30u Ranjapauze Bij de eigen tent 

Bij warm weer, smeren, 

smeren! 

14.45u Verder met het programma  

15.30u Einde spellen  Verzamelen bij de eigen tent 

15.45u Scenario In de circustent 

16.15u Kinderen worden opgehaald Bij de eigen tent 

 

Meenemen:  

 Zwemkleding 

 Handdoek 

 Oude kleding aan doen 

 Dichte stevige schoenen aantrekken. Geen slippers.  

(sandalen of crocs mogen wel) 

 Regenkleding 

 Lunch 

 Eventueel drinken (op het veld wordt voor ranja en water gezorgd). 

  

Wij willen iedereen verzoeken geen energy-drink mee te nemen.  
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Donderdag 25 augustus 

Groep 1 t/m 9 
Tijd Activiteit Opmerkingen 

 

09.30u Kinderen groep 1 t/m 9 aanwezig 
parkeerplaats SvSSS 

LET OP: 
groep 7 t/m 12 moeten 
zelf lunch meenemen! 
Voor overige groepen 
wordt lunch verzorgd. 

10.00u Vertrek bussen Ouders die willen weten 
waar de kinderen naar toe 
gaan, krijgen dit te horen 
van de organisatie 

16.15u 
– 
16.30u  

Verwachtte aankomst bussen 
parkeerplaats SvSSS 

 
 

 

Meenemen:  

 Oude kleding aan doen 

 Dichte stevige schoenen waar je goed op kunt lopen. Geen slippers. 

(sandalen of crocs mogen wel) 

 Sokken meenemen (of aan!) 

 Groep 7, 8 en 9 Lunch (voor groep 1 t/m 6 wordt lunch verzorgd) 

 Eventueel drinken (op locatie wordt voor ranja en water gezorgd).  

 

Wij willen iedereen verzoeken geen energy-drink mee te nemen.   
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Groep 10 t/m 12 
Tijd Activiteit Opmerkingen 

 

09.00u Kinderen groep 10 t/m 12 aanwezig op 
het Kuilveld  

LET OP: aanwezig op 
de fiets! NEEM LUNCH 
MEE!! Voor avondeten 
wordt gezorgd 

09.15u Vertrek met fiets richting uitstapje Ouders die willen weten 
waar de kinderen naar 
toe gaan, krijgen dit te 
horen van de organisatie 

16.00u Vertrek met fiets richting het Kuilveld  
 

17.00u Klaarleggen slaapspullen   
 

17.30u Eten   
 

18.30u Kinderen die niet willen overnachten, 
mogen worden opgehaald! 

 

19.00u Start spelronde 1 
 

 

20.30u Start spelronde 2  
 

22.00u Avondactiviteit   
 

 

Meenemen:  

 Goed werkende fiets  

 Oude kleding aan doen 

 Dichte stevige schoenen waar je goed op kunt lopen. Geen slippers.  

 Lunch  

 Extra (warme) kleding (lange broek) + dichte schoenen voor het avondspel 

 Luchtbed/ matje met slaapzak en kussen (eventueel pomp) 

 Pyjama 

 Toilettas  

Wij willen iedereen verzoeken geen energy-drink mee te nemen.  

Neem geen waardevolle spullen mee, Stichting Kindervakantieweek Udenhout is niet 

verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.  

De overnachters kunnen vrijdagochtend om 08.15u opgehaald worden op het 

Kuilveld.   
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Vrijdag 26 augustus  
 

Tijd 
 

Activiteit Opmerkingen 

10.00u 
 

Kinderen aanwezig Bij de eigen tent 

10.15u  
 

Scenario In de circustent 

11.00u   
 

Spellen op het veld    

11.40u 
 

Ranja Pauze Bij de eigen tent  
 
Bij warm weer, smeren, 
smeren! 

11.55u 
 

Verder met programma  

12.35u 
 

Lunchpauze Iedereen bij de eigen tent 

13.05u Hervatten spellen op het 

veld  

 

 

13.45u 
 

Ranjapauze Bij de eigen tent 
 
Bij warm weer, smeren, 
smeren! 

14.00u Verder met het 
programma 

 

14.45u Scenario In de circustent  
 

15.15u 
 

Kinderen worden 
opgehaald 

Bij de eigen tent 

 

Meenemen:  

 Oude kleding aan doen 

 Dichte stevige schoenen waar je goed op kunt lopen. Geen slippers. 

(sandalen of crocs mogen wel) 

 Regenkleding 

 Lunch 

 Eventueel drinken (op het veld wordt voor ranja en water gezorgd).  

 

Wij willen iedereen verzoeken geen energy-drink mee te nemen.  

 

 


