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VOORWOORD
Ook dit jaar wordt het Kindervakantiewerk (KVW) weer georganiseerd voor de
kinderen van Bocholtz. Deze kampweek wordt georganiseerd door vrijwilligers. Onze
leuze tijdens deze week is in teamverband leuke dingen doen, in de laatste week van de
basisschoolvakantie. Dus kom en doe mee en sluit je vakantie actief af.
In december 2009 is ons teamlid Anne-Marie Sluijsmans overleden. Jarenlang zwaaide
Anne-Marie de scepter over de keukengroep van het KVW. In die tijd heeft zij voor
vele duizenden maaltijden gezorgd voor de “Boocheser Kinger”, tijdens de kampweek.
In april van dit jaar is Riet Franzen overleden. Het KVW heeft jarenlang haar tenten
opgeslagen op een weiland aan de Prickart van de familie Franzen. Daarnaast was Riet
jarenlang vrijwilligster van de keukengroep.
Gelukkig hebben we dames bereid gevonden de taken van Anne-Marie in de
keukengroep over te nemen en wel: Margot Sporck en Mirjam Reijnders. Daarnaast zal
Anja Wetzels het team komen versterken. Dames welkom bij het KVW en veel succes.
In goed overleg met PHV de Speurder, Sportclub 25 en WDZ maken we- voor de
diverse activiteiten- weer gebruik van hun terreinen op het sportcomplex
Bocholtzerheide.
Tenslotte een dankjewel aan alle sponsoren, begunstigers en vrijwilligers, die er
jaarlijks voor zorgen dat het voor iedereen een prachtige week wordt.
Kortom, we hopen op een geweldig kindervakantiewerk 2010.
TEAM KVW

De KVW-week 2010 wordt opgedragen aan
Anne-Marie Sluijsmans-Knops
In Memoriam
Het team KVW bedankt

R.K. Oudervereniging Bocholtz
voor hun bijdrage!
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WIST U DAT…………….???


inschrijven voor KVW 2010 ook mogelijk is op donderdag 8 juli in Cafe Sporthal
Bocholtz van 19.00—20.30 uur?



u op zondag ook vanaf de achterkant van het terrein de stretchers kunt brengen?



we op maandag vanaf Sporthal Bocholtz vertrekken?



honden en andere huisdieren op het kampterrein niet toegestaan zijn?



er ruime parkeergelegenheid is bij het Sportcomplex Bocholtzerheide?



het bezoekuur op woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt gehouden? U kunt
dan alleen vanuit de grote parkeerplaats naar binnen. Achterom is afgesloten!!



de barbecuebonnen op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur en op woensdag tijdens
het bezoekuur te koop zijn?



vele handen licht werk maken? Geef u op om op te bouwen en/of af te
breken middels het inschrijfformulier.



de kinderen tijdens de kampweek van hun zakcenten frisdrank voor bij de lunch
dienen te kopen? Tijdens het ontbijt wordt thee, melk en koffie geschonken en
bij het avondeten water!



Energiedranken (zoals Red Bull, Extran, e.d.) niet toegestaan zijn tijdens de
gehele kampweek!



het een optie is om zakgeld te verdelen in drankgeld en snoepgeld?



Het programma van vrijdag kent een gewijzigde eindtijd (13:30 uur),
zie pagina 17



Dit boekje ook op de website www.kvwbocholtz.nl staat
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Miepje en Jantje gaan op kamp
60 jaar geleden woonde er een jongetje genaamd Jantje. Jantje was 9 jaar oud en woonde in
het Friese plaatje “Tytsjerk”. De zomer was bijna voorbij, maar voordat Jantje weer naar
school moest, ging hij eerst nog op kamp. Normaal ging Jantje altijd alleen op kamp, maar dit
jaar ging zijn buurmeisje Miepje ook mee. Miepje was 7 jaar oud, en vond het heel spannend om
op kamp te gaan. Het kamp was bij boer Klaassen. Alle kinderen uit het dorp gingen erheen.
Het kamp begon op maandagmorgen. Op vrijdag konden de ouders alle kinderen weer komen
halen, maar voor het kamp voorbij was, werd er eerst gebarbecued bij boer Klaassen. Alle
kinderen sliepen ‟s nachts op de hooizolder. Overdag speelden de kinderen spelletjes, ze
hadden bijvoorbeeld een hink-stap-sprong toernooi, ze hielpen boer Klaassen met het melken
van de koeien en verzonnen enge verhalen voor het slapen gaan. Omdat Miepje de verhalen zo
eng vond, sliep ze altijd dicht tegen Jantje aan.
Op dinsdag ging boer Klaassen en zijn vrouw Anna met de kinderen naar het meer om te
zwemmen. Ook Jantje en Miepje hadden hun zwemkleren mee gekregen. Gelukkig was het een
mooie dag, en konden de kinderen heerlijk genieten aan het meer. Miepje had ontzettend veel
plezier in het meer, tot ze Jantje hoorde huilen. Ze zwom snel terug naar de kant, om te kijken
wat er met Jantje was. “Wat is er Jantje, waarom huil je?” vroeg Miepje. “Ik heb mijn teen
gestoten toen ik aan het zwemmen was”, zei Jantje. “Ik ga naar Anna
om een pleister te vragen”. Miepje vond het heel zielig voor Jantje en
ging met hem mee naar Anna. “Je bent heel dapper Jantje, je hebt een
grote snee in je teen”, zei Anna. “Ik vind Jantje ook heel dapper” zei
Miepje. En voor Jantje het door had, kreeg hij van Miepje een dikke
zoen. “Nu voel ik me een stuk beter, dank je Miepje”, zei Jantje
blozend. Sindsdien zijn Jantje en Miepje de beste vriendjes. Ze zijn
elk jaar nog samen op kamp geweest.
60 jaar later wonen Jantje en Miepje in Bocholtz. Hun kleinzoon Pietje gaat dit jaar ook op
kamp. Ze logeren in grote tenten op het terrein van Sportclub 25 en de Speurders. Dit jaar
gaan ze, net als Jantje en Miepje vroeger, allerlei oud-Hollandse dingen doen. Het thema is namelijk Holland. Haal al je oranje en rood-wit-blauwe spullen maar van zolder, deze zal je dit
jaar hard nodig hebben.

Int. Meubellogistiek

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden
tel: 045-5442759 fax: 045-5444905
e-mail: rvankerkhoff@martin-slangen.nl
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Opslag inboedels
Meubeltransport
Keukendistributie
Verhuizingen
Warehousing
Bocholtzerweg 12

Maandag 30 augustus 2010
09.30 uur

10.00 uur

13.00 uur
13.30 uur

14.30 uur

17.00 uur

19.00 uur

Vandaag verzamelen alle kinderen die net als Jantje en Miepje op kamp willen
zich bij de sporthal in Bocholtz. Vanaf hier zal boer Klaassen jullie meenemen
naar het tentenkamp. Helaas geen hooizolder voor jullie dus!
Er zijn dit jaar allerlei BNN‟er uitgenodigd, misschien dat koning Beatrix ook
even langskomt.
Ook dit jaar zal er een grote barbecue plaatsvinden, ter ere van Kamp
Holland. Laat papa en mama denken aan het kopen van de bonnen voor deze
B.B.Q (barbecue), anders kunnen zij niet genieten van het heerlijke eten van
boerin Anna. Nog even afscheid nemen en na de laatste keer zwaaien, zullen op
klokslag
alle kinderen in een lange stoet vertrekken naar het kamp. Wees gerust, je
hoeft je koffers niet mee te slepen. Boer Klaassen zal een paard en wagen
regelen om alle bagage naar het kamp te brengen. Als jullie de lange tocht
gehaald hebben, kunnen jullie je verheugen op een leuke middag.
Om
Zal boer Kaldenbach een foto van jullie komen maken. Jullie kunnen dus maar
beter zorgen dat jullie een geschikte naam voor jullie tent hebben.
Na de foto zullen jullie buikjes wel net zo hard knorren als de biggetjes van
boer Klaassen. De meegebrachte lunchpakketjes zullen wel voor stilte zorgen
op het kampterrein.
krijgen jullie de tijd om aan de voorbereidingen te beginnen voor de
sensationele optredens van de donderdagavond. Alle Hollandse typetjes zullen
aan bod komen op de sensationele Hollandse catwalk.
Worden de Hollandse frietjes gebracht van boerderij Snackpoint. Het hele
weekend zijn de boer en boerin bezig geweest met het schillen van
aardappelen. Eet maar genoeg, want er staat een zwaar programma op voor
vanavond, om
gaan jullie op smokkeltocht. Het wordt niet alleen rennen en lopen, maar ook
smokkelen en verstoppen, raak je Holland spulletjes niet kwijt, want het kan
je punten kosten!!!!
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Dinsdag 31 augustus 2010

08.00 uur

09.30 uur

18.00 uur

20.30 uur

Word je heerlijk gewekt door de KVW ochtendshow. Welke boer of
boerin de show dit jaar gaat verzorgen blijft nog een verrassing. Er is
door alle boerinnen uit het dorp gezorgd voor een heerlijk Hollands
ontbijt. Geniet van de verse melk van de koe en het vers gebakken
brood van de bakker.
Schiet wel een beetje op, want om
komen de tractors jullie ophalen. Jullie gaan naar de meren om te
zwemmen. Vergeet je zwemkleding en je droge handdoek niet. Pas op
voor stenen in het meer, je hebt je tenen nog nodig voor het avond
programma.
Wanneer de boeren klaar zijn op het veld komen ze om
weer naar de meren om jullie op te halen. Boerin Anna en haar
vriendinnen hebben een heerlijk maal voor jullie klaar gemaakt.
Misschien dat boer Klaassen ook langskomt om mee te smullen.
Daarna heb je tot
de tijd om je oranje kleding aan te trekken. Helaas is er vanavond
geen tijd voor enge verhalen, we hebben vanavond namelijk Holland
disco. Op muziek van Hollandse bodem dansen we de hele avond door.
Tussendoor hebben we een kleine onderbreking, wat voor spel we dan
zullen gaan spelen blijft tussen boer Klaassen en de organisatie, jullie
zullen dus nog even moeten afwachten.

Open Line
Australiëlaan 70
6199 AA M’tricht Airport
T. 043 - 850 70 00
F. 043 - 352 17 18
E. info@openline.nl
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Woensdag 1 september 2010

08.00 uur

10.30 uur

17.00 uur

19.00 uur

20.00 uur

20.30 uur

worden jullie na een avond op de dansvloer gewekt door wederom muziek
van Hollandse bodem. Boerin Anna is al de hele ochtend in de weer om een
heerlijk ontbijt voor jullie te maken. Jullie zullen vandaag veel energie
nodig hebben. Om
begint het ravotten op het WDZ terrein. Omdat de boeren vandaag een
lange dag hebben, zullen we de tocht te voet moeten afleggen. Alle
traditionele spellen staan al voor jullie klaar. Net als Jantje en Miepje
gaan jullie vandaag allerlei leuke spelletjes doen.
Jullie hebben tussen de spelletjes door genoeg tijd
om je energie weer bij te tanken. Zorg dus dat je
genoeg boterhammetjes bij je hebt. De rest van de
middag ga je verder het spelen. Maak boer Klaassen
trots en haal de meeste punten. Om
staat het eten klaar voor onze harde werkers. De
boerinnen uit het dorp hebben een feestmaal
voorbereid. Het wordt dus heerlijk spullen.
Na het eten heb je tot
de tijd om alle hooi uit je haar te halen. Papa en mama komen er namelijk
aan. Je kunt ze het hele kamp laten zien, neem ze vooral mee naar de
snoepboerderij, die zich op het kamp bevindt.
Wanneer alle papa‟s en mama‟s terug zijn naar hun eigen boerderij krijgen
jullie om
een Hollandse traktatie van bakker Dreessen, Hij is wekenlang bezig geweest met een recept voor Hollandse vla, We zijn benieuwd wat voor
lekkers hij voor ons heeft gemaakt.
Nadat jullie heerlijk hebben gesmuld van de lekkernijen van de bakker is
het om
tijd voor een Hollandse film. Jullie hebben een avond om heerlijk te
rusten. Wie dit jaar de hoofdrol krijgt voor de film is nog niet bekend. Ik
heb wel gehoord dat boerin Anna auditie heeft gedaan.
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VAN DE KEUKENGROEP...

Beste ouders,
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek naar helpende handen in de keuken. Het
gaat hierbij met name om het uitdelen van het avondeten en, na afloop, het afwassen van de
keukenspullen.
Op vrijdagavond hebben we een drietal ouders nodig voor de opruim- en afwaswerkzaamheden na de barbecue.
Ook op de zaterdagen zijn er mensen nodig om de keukentent in te richten en af te breken.
Alle spullen van verleden jaar moeten uitgepakt worden en afgewassen en na afloop moet
weer alles schoon en netjes opgeborgen worden. Ook de vuilnisemmers en de toiletwagens
horen hierbij.
Kortom, werk genoeg aan de winkel ook voor de dames.
De sfeer is altijd heel gezellig ongeacht de weersomstandigheden. Dus ouders, zet er samen
met het team de schouders onder zodat het KVW nog jaren georganiseerd kan worden.
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VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!!!

Wij nodigen u uit om ons een handje te komen helpen bij het opbouwen/afbreken of
gewoon gedurende de kvw-week. Wilt u gebruik maken van onze uitnodiging vul dan
onderstaande gegevens in en lever het samen met het inschrijfformulier van uw kind
in!
Naam:…………………………………………………..  Man/Vrouw
Adres:…………………………………………………..
Postcode:6351………………Woonplaats: Bocholtz
Tel.nr:……………………………………...
Keuken:
ochtend 8 tot 12 uur
zaterdag opbouwen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag afbreken

avond 16.30 tot 19.30 uur
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
vrijdag BBQ

Spellen:
maandagavond
woensdag van 9.00 uur tot 18 uur
vrijdagochtend
Kampweide Opbouwen:
vrijdag 27 augustus
zaterdag 28 augustus

Kampweide Afbreken:
vrijdag 3 september vanaf 10.30 uur
zaterdag 4 september

U ontvangt nog een berichtje van ons zodra de exacte tijden bekend zijn!!
Wij stellen uw hulp zeer op prijs. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Team KVW Bocholtz
U kunt zich ook opgeven via de site van KVW door te klikken op het kopje “hulp”
www.kvwbocholtz.nl
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BARBECUE AVOND KVW
Traditiegetrouw wordt de kampweek afgesloten met een familie- en vriendenbarbecue,
welke gehouden zal worden op vrijdag 3 september. Aanvang: 19.30 uur.
Op deze barbecue zijn niet alleen de deelnemers, maar ook hun ouders, andere familieleden en vrienden welkom.
PAKKET deelnemer ( 1x frikandel, 1x broodje hamburger) = gratis
Er is keuze uit onderstaand assortiment
Pakket deelnemer

(gratis)

x

……………..

Frikandel

à

€. 1,00

x

……………...

Grillworst

à

€. 1,50

x

……………...

Karbonade

à

€ 2,00

x

……………...

Broodje
Hamburger à

€ 1,75

x

……………...

Speklap

€ 1,50

x

………………

€ 1,75

x

………………

à

Vegetarische snack à

____________ +
TOTAAL TE BETALEN €…………..……..
Alles is inclusief salades, sauzen en stokbrood, zolang de voorraad strekt!
Iedereen kan op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur en op woensdag tijdens het bezoekuur zijn barbecuebonnen kopen.
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Donderdag 2 september 2010
08.00 uur

18.00 uur

19.30 uur

worden jullie gewekt door de KVW ochtendshow, omdat jullie geen
Hollandse muziek meer kunnen horen, zullen we zorgen voor een ander
swingend muziekje. Boerin Anna is al sinds 5.00 uur de koeien aan het
melken, dus hopelijk hebben jullie dorst. Naast melk zullen er ook
weer verse broden aanwezig zijn. Zorg dus ook dat je voor vanmiddag
wat meeneemt, ook vandaag willen we geen knorrende maagjes horen.
Jullie zijn pas weer laat terug op het kamp, omdat we vandaag op verschillende boerderijen een kijkje gaan nemen.
Groep 3 en 4 gaan naar boerderij Bokrijk, hier kunnen jullie koeien
gaan melken en spelen op de hooi zolder.
Groep 5 en 6 mogen naar boerderij de Valkenier, jullie gaan vandaag
rijden in mini tractors en fietsen op het meer.
Groep 7 en 8 gaan naar boerderij het Steinerbos, jullie kunnen al
roeiend over het meer en een kijkje nemen op de kinderboerderij van
boer Janssen.
Jullie hebben dus een leuke dag voor de boeg. Wanneer jullie om
weer op het kamp aan komen zullen jullie wel weer honger hebben.
Hopelijk hebben de boeren jullie niet te hard laten werken. Gelukkig
hebben de boerinnen weer een heerlijk maal voor jullie klaar gezet. Er
zijn weer heel veel balletjes gedraaid en rijstkorrels op grote gesorteerd zodat er genoeg voor iedereen is. Jullie moeten ook genoeg
eten want vanavond moet iedereen laten zien wat ze hebben voorbereid. Om
zal de grote show beginnen. Eens kijken welke Hollandse designers
zich hebben aangemeld voor deze avond. Hopelijk zijn jullie allemaal
creatief genoeg om er een mooie show van te maken, want ook
vanavond zullen er een aantal bekende Nederlanders aanwezig zijn om
jullie werk te beoordelen.
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Vrijdag 3 september 2010

08.30 uur

10.30 uur

13.30 uur

19.30 uur

Omdat kamp Holland langzaam ten einde loopt, zal boer Klaassen jullie
vandaag iets langer laten slapen. Om
worden jullie uit je bed geblazen door swingende Hollandse muziek van
de KVW ochtendshow. Ga snel eten, want de grote zomer schoonmaak
staat voor de boeg. De hele tent moet worden opgeruimd. Alles moet
netjes worden achtergelaten, Boerin Anna zal komen
kijken of het netjes genoeg is.
Tegen de klok van
worden jullie voor de laatste keer getest. Wanneer
jullie deze test halen, zijn jullie klaar om op een
Vanaf 10.30
boerderij te gaan werken. Het is een moeilijke
uur zijn helopdracht waar je heel goed bij moet nadenken en
pende handen
welkom bij de
goed bij moet samenwerken. Ik zal één ding
voorbereidinverklappen, er komt geen koe aan te pas.
gen van de
Jullie hebben tot
barbecueavond
de tijd om de opdracht te voldoen. Daarna komen alle
papa‟s en mama‟s weer om jullie op te halen. De rest
van de middag kunnen jullie thuis op de boerderij
uitrusten.
Boer Klaassen en boerin Anna hebben helaas geen tijd om uit te
rusten, zij moeten de hele middag in de keuken staan. Om
is iedereen voor de laatste keer uitgenodigd op de kampwei om deel te
nemen aan de afsluiting van kamp Holland. Zorg dus dat je genoeg hebt
om al het lekkere eten van Boer Klaassen en boerin Anna op te eten.
Trek wederom je oranje kleding aan en maak er een feestelijke boel
van. Hopelijk staan de koeien ook mee swingen in de stal.
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VOORAL NIET VERGETEN!!!!!!
Hieronder de checklist waarvan je beslist niets mag vergeten. Zet overal duidelijk je naam op en stop niets in een plastic zak; een stevige tas of een koffer
is beter. Spullen die na de kampweek overblijven, zijn tot uiterlijk 2 weken na beëindiging van de kampweek op te halen, na telefonische afspraak bij, Annemie
Heuts, Persoonstraat 37, 045-5440459
















(Dikke) slaapzak of dekens, evt. kussentje
theedoeken
handdoeken, minstens twee
washandje
ondergoed
sokken
voldoende bovenkleding
regenkleding (incl. laarzen) !!!!!!!!!!!!!!!
gepaste kleding voor optreden en disco avond
eventueel flanellen laken
plastic zak met naam tbv vuile was
sportbroek
zwemspullen
boterhamdoos i.v.m. lunchpakket
lunchpakket voor maandag 30 augustus

 tandpasta en tandenborstel
 lepel, mes en vork
 bord, beker, soepkom
(geen wegwerpartikelen)
 zaklantaarn
 zakgeld (zie “wist u
dat…?” op pag. 4)







dikke pyjama
trainingspak
trui voor „s avonds
gymschoenen
zeep
kam/borstel

Dus ook zelf stretcher! Meenemen!!

NOG EEN PAAR WENKEN:
· Ons kampadres is Aretsbosweg 13, Bocholtzerheide. Tel. 06-29297321

· Neem geen dure spullen mee. Hiervoor staat het KVW niet garant.
· Alleen stretchers kunnen op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur op het kampterrein afgegeven worden via de achteringang bereikbaar vanaf de Baneheiderweg. Geen bagage!!!!!!
· Men mag onder geen enkele voorwaarde met een auto het terrein op om spullen
af te geven.
· Als je niet blijft slapen dan word je elke dag tussen 09.00 en 09.30 uur verwacht aan de kleine poort van het sportcomplex (Ingang Sportclub‟25).
· In verband met eventuele koude nachten raden wij je aan een dikke pyjama of
een trainingspak mee te nemen.
· Programmawijzigingen voorbehouden!
· Alle medewerkers van de kampweek wensen je een fantastische week toe!
· Om 13:30 uur moeten de kinderen opgehaald worden bij Sporthal Bocholtz
·

Tot ziens op 30 augustus !
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Teamleden van Stichting Kindervakantiewerk Bocholtz.
Herman Clignet
Lex Quaedflieg
Maurice Frijns
Jo Wijnsema
Bas Schmetz
Wim Sluijsmans

Mirjam Reijnders

5441194
5445338
5441017
5441116
5440693
5441313

Anja Wetzels
Henk Hocks
Karin Smeets
Peter Meens
Annemie Heuts
Leo Dremmen

5445908

Margot Sporck

Team 2009

† Anne-Marie Sluijsmans—Knops
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0623092639
5444203
0630410264
5442484
5440459
5444216
06-34041075
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INSCHRIJFFORMULIER KAMPWEEK

Maandag 30 augustus t/m Vrijdag 3 september 2010
Tijdens de zomervakantie organiseert het team K.V.W. de jaarlijkse kampweek. De week
wordt ingevuld met sport, spel, speurwerk en zwemmen. Vrijdagavond wordt de week afgesloten met de traditionele familiebarbecue.
Deelname aan de kampweek is alleen mogelijk voor kinderen die in Bocholtz wonen en in
groep 3 t/m 8 van de basisschool zitten, maar ook als je buiten Bocholtz op school zit,
mag je meedoen.
Het kamp wordt ingericht op de locatie van VV Sportclub‟25 & PHV de Speurder op de
Bocholtzerheide. Voor tenten hebben wij weer gezorgd. Een stretcher moet je zelf meebrengen.
Bij annulering na inschrijving ontvang je de helft van het inschrijfgeld retour.
Wil je meedoen, schrijf je dan in!! Inschrijving kan geschieden op de Bredeschool en wel
op: Woensdag 7 juli van 12.00—13.00 uur en Donderdag 8 juli van 15.00—16.00 uur

Daarnaast is er de mogelijkheid om op Donderdag 8 juli van 19.00—20.30 uur in te
schrijven in Cafe de Sporthal.

De kosten van de kampweek zijn:
met overnachting
zonder overnachting
Per kind
□ € 40,00
□ € 30,00
Hierbij geef ik mijn kind toestemming om deel te nemen aan de kampweek 2010 van het
Kindervakantiewerk. Deelname aan het kamp is op eigen risico.
Voornaam: ............................................................................................
Jongen/Meisje *
Achternaam: ............................................................................................................
Adres: ..............................................………………………………………………
Geboortedatum:……………………………
Groep: .............................................
Telefoon thuis: ……………………………
GSM:…………………………...
Zwemdiploma: Ja / Nee
MEDICIJNEN / DIEET:

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Is Uw kind in staat om de medicijnen zelf te beheren en in te nemen

Ja / Nee*

Handtekening ouder/verzorger .....................................
Kinderen die geen lid zijn van de oudervereniging betalen € 6,= extra.
Bij inschrijving de lidmaatschapskaart van de oudervereniging meebrengen.
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Onze supergezellige Vrijdagavond Barbecue wordt dit jaar muzikaal opgeluisterd door
de Regionaal welbekende bands:

Wayne’s Way
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en

Benson

