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PHV de Speurder, Sportclub 25 en WDZ

bedankt voor het gebruik van jullie terreinen op het sportcomplex Bocholtzerheide.
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Beste meisjes, jongens en ouders van Bocholtz.
Over een paar maanden begint het Kinder Vakantie Werk Bocholtz
weer, en wel van maandag 24 augustus tot/met vrijdag 28 augustus. Deze week heeft de spellencommissie weer een spannend, leuk
en uitdagend programma bedacht voor jullie, rond het thema
“Zomercarnaval in Bocholtz”.
In dit boekje kun je lezen wat we allemaal gaan doen. We hopen dat je hier net
zo enthousiast van wordt als wij. Twijfel niet en schijf je in! In dit boekje vind je
verder alle informatie waar en wanneer je je op kunt geven.
Laat ook je ouders dit boekje goed lezen, want er staat belangrijke informatie in
die ze moeten weten voordat ze je in kunnen schrijven.
Na vrijdag 3 juli 2015 is het niet meer mogelijk om je in te schrijven!
Kinderen die zich inschrijven voor deelname zonder overnachting kunnen na aanvang kampweek niet alsnog blijven slapen omdat we bij het bestellen van de tenten rekening houden met het aantal te slapen kinderen. We kunnen dit achteraf
niet meer corrigeren.
De barbecue zal op vrijdag 28 augustus om 17.30 uur beginnen op de
kampweide.
Door prijsverhogende oorzaken, welke wij niet zelf in de hand hebben, moeten we
dit jaar onze inschrijfprijs iets verhogen. We hopen op uw begrip in deze
omdat we altijd proberen de prijs zo laag mogelijk te houden zodat iedereen mee
kan doen.
Ik hoop dat er weer vele vrijwilligers zijn welke ons tijdens deze week willen
helpen. Maar ook bij het opbouwen en afbreken van het kamp hebben we vele
handen nodig. En of u nu voor één uur of voor meerdere uren komt. Hoe meer
handen hoe makkelijker het is om alles voor mekaar te krijgen.
Als laatste willen wij eenieder bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het slagen
van deze kampweek. In het bijzonder wil ik Bas Schmetz bedanken welke lange
tijd de “veiligheids”man was van het Kinder Vakantie Werk Bocholtz. Bas hartelijke dank voor je tomeloze inzet. Dan wil ik natuurlijk ook nog onze dames van de
snoeptent bedanken, welke deze jarenlang bemant hebben en ons van de vele
lekkernijen hebben voorzien. Ook willen wij natuurlijk niet de sponsoren en
adverteerders vergeten, zonder welke wij dit evenement niet zouden kunnen
laten plaatsvinden. Hun financiële bijdrage draagt er toe bij om het inschrijfbedrag zo laag mogelijk te houden, en zodoende toegankelijk voor ieder kind te
houden.
Bedankt en tot maandag 24 augustus 2015.
Team Kinder Vakantie Werk Bocholtz.
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KVW kampweek 2015
Het is een druilerige zondagavond in het pittoreske kerkdorpje
Bocholtz. Ot en Sien zijn op oma’s zolder in de verkleedkist
aan het spelen. Ot heeft zich verkleed als piraat en is bezig
met een dappere reddingsactie van Sien, die verkleed is als
prinses Elsa. Sien draait rondjes in haar magische Elsa jurk en
hult de hele zolder in dikke stofwolken.
Als het stof langzaam naar beneden dwarrelt stoot Ot een doos
om waaruit een hele berg spullen rolt. Een van deze spullen is
een oude muziekdoos die omkiept en begint te spelen.
Ritmische, vrolijke muziek vult de zolder. Sien pakt de
muziekdoos op en deze springt open. Een clowntje schiet
omhoog, schaterend van het lachen.
Ot en Sien kijken verbaasd toe en als de clown is uitgelachen
kijkt hij hen uitdagend aan. Eindelijk zegt hij, al die jaren in die
stoffige doos, dat werd tijd. Ot en Sien kijken elkaar verbluft
aan en Sien vraagt de clown voorzichtig of dit een droom is.
De clown begint weer te lachten en zegt, pak mijn handen
maar vast, dan kom je daar vanzelf achter. Ot en Sien pakken
aarzelend de handen van de clown en
komen los van de grond. In een wazige
kolk van kleuren en flitsen draaien ze in
het rond totdat hun voeten de grond
weer raken. Het carnavalsavontuur is
begonnen....

Het team KVW bedankt

R.K.
Oudervereniging Bocholtz
voor hun bijdrage!
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Maandag 24 augustus 2015
09.30 uur Vul jullie mandje met confetti en trek jullie mooiste
verkleedpakje aan. De jaarlijkse kampweek staat weer voor
de deur.
We verzamelen bij de sporthal aan de Wijngracht. Van
hieruit lopen we in polonaise naar de schlagerarena voor vijf
dolle dagen.
10.00 uur wordt vertrokken. Roep luidkeels alaaf naar het optocht
comité en de menigte die zich langs de route verzameld
heeft. Martin Slangen neemt ook dit jaar weer onze
bepakking mee in zijn grote praalwagen.
13.00 uur Zal de befaamde portrettekenaar Kaldenbach ons allen
vereeuwigen op canvas. Voor die tijd dient jullie
carnavalsvereniging een passende naam te hebben.
13.30 uur Na dit gefeest is het tijd voor de lunch. De grote raad van elf
zal er op toezien dat iedere clown, prinses, piraat, cowboy
en lieveheersbeestje goed eet en drinkt om de komende
zware dagen ertegen te kunnen.
14.30 uur Na deze zware lunch is het nu tijd om ten strijde te trekken.
Trek jullie veren uit jullie muts en leg de samba-bal in de
tent. Het is tijd om jullie eerste orders te verdienen.
17:00 uur Wie hard heeft gevierd, heeft een flinke honger te stillen. De
bloemenkoninginnen van de keukentent hebben een lekker
maal voorbereid waaraan we ons te goed kunnen doen.
19:00 uur Om ons carnavalsrijk uit te breiden gaan we kloonetrekke.
Onderweg is het zaak dat jullie de scepter niet kwijtraken
aan de douane. Zorg voor een dik carnavalspak want de
carnavalsnachten kunnen koud zijn.

6

Dinsdag 25 augustus 2015
08:00 uur De Herringbiesere zullen ons wekken met hun schlager. Tijd voor
een stevig ontbijt om weer een dag vol avontuur aan te kunnen.
09:30 uur Vandaag staat een bezoek aan een groot badhuis op de planning.
De kleuren van de clown- en prinsessenjurken lopen hierdoor uit en
dus blijven deze vandaag thuis.
18:00 uur De “vastelovends-dis”, bereid door de bloemenkoninginnen wordt
opgediend in de schlagerarena tent. Tijd om aan te schuiven en ons
te goed te doen hieraan.

20:30 uur Na het eten zal de nieuwe raad van elf samengesteld worden voor
de kinderzitting van vanavond. Geef je op voor de kinderzitting vóór
1 augustus via mick@mgro.nl. Vermeld hierbij w elke act je
gaat doen en met wie.

Woensdag 26 augustus 2015
08:00 uur Trek je carnavalspakje weer aan en begeef je richting de
schlagerarena-tent voor een stevig ontbijt. Sla genoeg rantsoen in
omdat jullie vandaag met jullie carnavalsvereniging gaan strijden
tegen de andere carnavalsverenigingen. Hier zijn weer flink wat
orders te verdienen.
10:30 uur We vertrekken gezamenlijk naar de “Boetegewone Boetezitting” van
de bocholtzerhei. De grote raad van elf komt kijken en een mooi
aantal orders zijn te verzamelen.
17:00 uur Woensdag gehaktdag
19:00 uur De verenigingslokalen van de carnavalsverenigingen kunnen na al
dit feestgedruis een opknapbeurt gebruiken. De receptie kan
beginnen, de ouders komen eraan.
20:00 uur De ouders gaan weer naar huis en de befaamde bakker Dreessen
heeft allerlei lekkernijen voor ons klaargemaakt. Dat wordt smullen.

20:30 uur Tijd om uit te rusten na al die inspanning. Een spannende film zal
vertoond worden in het schlagerpaleis.
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Donderdag 27 augustus 2015
08:00 uur Domm en Dööl wekken ons met hun laatste hit. Vul je rugzak
met een lunch, drank, confetti en andere lekkernijen.
Groep 3 en 4 gaat naar Simpelveld, de overige groepen gaan
naar Bubenheim. We verkennen dit nieuwe gebied en
proberen ook hier weer zoveel mogelijk
orders te verzamelen.
18:00 uur De opgebouwde honger kan weer gestild worden in de
schlagerarena tent.
19:30 uur Show time! Poets jullie zelfgemaakte praalwagen en strijk
jullie beste pakje. Tijd voor een heuse optocht. Zorgen jullie
ook voor strooigoed!
20:30 uur Tijd voor de prijsuitreiking in de schlagerarena tent onder
begeleiding van talloze bekende Bocheser luuj.
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Vrijdag 26 augustus 2015
09:00 uur Heerlijk, lekker uitslapen. Na zo’n inspannende week is dat
wel op z’n plek. Spek en ei, boterhammen, heerlijk.
Alle spullen kunnen weer in de plunjezak en de prijzen worden
uitgereikt.
12:00 uur De week zit er weer op en jullie spullen worden opgehaald
door jullie ouder. Zie hieronder voor de gewijzigde manier van
ophalen!!!!
17:30 uur Begint het grote feestmaal op de kampweide waar jullie, samen met jullie ouders, familie en vrienden alle verhalen van
de afgelopen week kunnen delen en herbeleven en de week

LET OP !!! LET OP !!! LET OP !!!
Wijziging ophalen kinderen op
vrijdag 28 augustus 2015
In verband met de welbekende chaos op de vrijdag, bij het ophalen van de
kinderen, is besloten om het dit jaar anders te doen.
De kinderen worden niet meer bij de Sporthal afgezet, maar u kunt uw kind
ophalen bij het parkeerterrein aan de
Aretsbosweg (Sportclub’25/WDZ/Tennisvereniging/Ponyclub).
De kinderen worden hier groepsgewijs verzameld zodat u ze kunt ophalen.

Om 12:00 uur zal begonnen worden met de jongste groepen 3 en 4
Om 12:30 uur zijn de groepen 5 en 6 aan de beurt
Om 13:00 uur zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt.
De jeugdleiding blijft bij hun eigen groepen, totdat alle kinderen opgehaald
zijn. Hierna kunnen ze zich afmelden bij het team, T-shirt inleveren en mogen
ook zij naar huis gaan.

Ouders die meerdere kinderen in verschillende groepen hebben,
kunnen op de parkeerplaats wachten totdat ze alle kroost compleet hebben.
De achteringang is dicht en kan NIET gebruikt worden, ook niet voor
jeugdleiding, andere deelnemers of teamleden.
Om de chaos in te dammen is uw hulp noodzakelijk. Kom op tijd, maar niet te
vroeg en kom zeker niet te laat.
De spullen zullen per groep verzameld zijn. Hierdoor wordt het ook voor u
overzichtelijker.
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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 kampw eek overblijven, zijn
tot uiterlijk 2 weken na beëindiging van de kampweek op te halen, na telefonische afspraak bij, Annemie Heuts, Persoonstraat 37, 045-5440459
Slapen

1 stretcher/vouwbed (geen tuinbed)

1 dikke slaapzak (volgens fabrikant –10oC)

1 kussen

2 warme pyjama’s

2 warme truien

1 warme broek
Verzorging

tandpasta en tandenborstel

theedoeken

bestek (lepel, mes en vork -> geen wegwerp)

2 handdoeken

2 washandjes

zeep

voldoende ondergoed

voldoende sokken

kam/borstel

bord, beker, soepkom -> geen wegwerpartikelen of porselein

Vuilniszak voorzien van naam, voor vuile was

Zwemmen

2 baddoeken

zwemkleding

slippers
Overdag

pet

zonnecrème

voldoende bovenkleding, zowel voor koud als warm weer.

regenkleding

(regen)laarzen

voldoende sportbroeken

(sport)schoenen
Avond / Nacht

zaklantaarn

warme trui /vest

trainingspak
Overig

boterhammendoos

lunchpakket voor de maandag

zakgeld

plastic zak met naam tbv vuile was
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Voor het thuisfront
Inschrijven kan op

Woensdag 24 juni 2015, van 12:00 uur tot 13:00 uur, op BS Bocholtz.

Donderdag 25 juni 2015, van 15:00 uur tot 16:00 uur, op BS Bocholtz.

Donderdag 25 juni 2015, van 19:00u tot 20:30u, Sporthal Bocholtz.

Slapen = € 52,50

Niet Slapen = € 42,50

Ook woensdag, tijdens het bezoekuur, kunt u bonnen voor de BBQ kopen
Niet-Slapers
Alle niet-slapers worden rond “etenstijd” opgehaald door hun ouders/verzorgers, aan het
parkeerterrein, niet op de Kampweide. Elke dag spreekt het team een precieze tijd af met
de ouders. Het is niet de bedoeling dat niet-slapers met het avondprogramma meedoen,
ook niet als de ouders helpen. Voor de maandag is de ophaaltijd 17:00 uur.
De keuze “Slapen” of “Niet slapen” kan aangegeven worden op het
inschrijfformulier. Deze keuze is definitief. En “Niet-slapen”, betekent ook “Niet-Slapen”, de
keuze kan niet later nog gewijzigd worden. Als een deelne(e)m(st)er heimwee krijgt, bellen
wij met de ouders zodat het kind opgehaald kan worden, door de ouders. Bij de tweede
keer wordt de deelne(e)m(st)er geacht de resterende tijd volgens het “Niet-Slapen”programma verder deel te nemen.
Helaas kunnen we dan geen restitutie van het inschrijfgeld doen.
NOG EEN PAAR WENKEN:

Ons kampadres is Aretsbosweg 13, Bocholtzerheide. Tel. 06-29297321

Neem geen dure spullen mee. Hiervoor staat het KVW niet garant.

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).

Houdt er rekening mee dat er éénrichtingsverkeer geldt vanaf parkeerplaats Sportclub ‘25, Hondenweide tot aan grote weg.

In verband met koude nachten raden wij u aan voldoende warme kleding en slaapspullen in te pakken.

Traditioneel wordt de zondag gebruikt om de stretchers van de kinderen te brengen
naar de kampweide. Dit kan zowel via de ingang van Sportclub ‘25 als via de
achterkant van de kampweide. Let wel op de weg naar de achterkant is
éénrichtingsverkeer.

De stretcher mag tussen 12:00 uur en 14.00 uur gebracht worden.

Honden zijn niet toegestaan op de kampweide

‘s Woensdag is bezoekuur van de ouders, tussen 19:00 uur tot 20.00 uur. Alleen
toegang via de ingang van Sportclub ‘25

Energiedranken zijn niet toegestaan tijdens de gehele kampweek en uitstapjes

Telefoons mogen niet gebruikt worden en zijn niet verzekerd tegen verlies of diefstal

Programmawijzigingen voorbehouden!

Alle medewerkers van de kampweek wensen je een fantastische week toe!

De BBQ-avond begint, net als vorig jaar om 17:30 uur.

Tot ziens op maandag 24 augustus 2015 !
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INSCHRIJFFORMULIER KAMPWEEK

Maandag 24 augustus t/m Vrijdag 28 augustus 2015
Tijdens de zomervakantie organiseert het team K.V.W. de jaarlijkse kampweek. De week
wordt ingevuld met sport, spel, speurwerk en zwemmen. Vrijdag wordt de week afgesloten met de traditionele familiebarbecue.
Deelname aan de kampweek is alleen mogelijk voor alle kinderen van groep 3 t/m 8, die
in Bocholtz wonen, ook als je niet naar de Bredeschool Bocholtz gaat.
Het kamp wordt ingericht op de locatie van VV Sportclub’25 & PHV de Speurder op de
Bocholtzerheide. Voor tenten hebben wij gezorgd. Een stretcher moet je zelf
meebrengen. Bij annulering na inschrijving ontvang je de helft van het inschrijfgeld
retour.
Inschrijven :

-Woensdag 24 juni van 12.00—13.00 uur (Bredeschool Bocholtz);
-Donderdag 25 juni van 15.00—16.00 uur (Bredeschool Bocholtz);
-Donderdag 25 juni van 19.00—20.30 uur (Cafe de Sporthal).

De kosten van de kampweek zijn:
met overnachting
Per kind
□ € 52,50





zonder overnachting
□ € 42,50

Hierbij geef ik mijn kind toestemming om deel te nemen aan de kampweek 2015
van het KinderVakantieWerk Bocholtz.
Deelname aan het kamp is op eigen risico.
Het Team KVW houdt zich het recht voor om deelnemers, voorafgaand of tijdens de
kampweek, van deelname uit te sluiten.

Voornaam:
…………………………………………………………………………………… Jongen/Meisje *
Achternaam:
……………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………
Groep: …………………………………………
Telefoon thuis: ……………………………
Email: …………………………………………………………..
GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Zwemdiploma: Ja / Nee
MEDICIJNEN / DIEET / ANDERS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is Uw kind in staat om de medicijnen zelf te beheren en in te nemen. Ja
Wij wensen een persoonlijk gesprek voorafgaand aan de kampweek. Ja

/ Nee*
/ Nee*

Handtekening Ouder/Verzorger ………………………………………
Kinderen die geen lid zijn van de oudervereniging betalen € 6,= extra.
Bij inschrijving de lidmaatschapskaart van de oudervereniging meebrengen.
Tevens een kopie van het ID inleveren bij inschrijving!!!
Er bestaan mogelijkheden om via het WMO-loket bij de gemeente Simpelveld een
bijdrage te krijgen in de onkosten. U dient dit zelf aan te vragen. Voor meer informatie
kunt u zich tot teamleden wenden
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Int. Meu-

Informeer vrijblijvend
naar de mogelijkheden
tel: 045-5442759

Opslag inboedels
Meubeltransport
Keukendistributi
e
Verhuizin14

Beste ouders,

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!!!

Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek naar helpende handen in o.a. 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 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 ouders.
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.
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:……………………………………
Email:…………………………………….
Keuken:
Ochtend=8 tot 12 uur
Avond=16.30 tot 19.30 uur
¨
zaterdag opbouwen
¨
maandag-ochtend
¨
maandag-avond
¨
dinsdag-ochtend
¨
dinsdag-avond
¨
woensdag-ochtend
¨
woensdag-avond
¨
donderdag-ochtend
¨
donderdag-avond
¨
vrijdag-ochtend
¨
vrijdag afwas BBQ
Spellen:
¨
maandagavond
¨
dinsdagavond
¨
woensdag van 9.00 uur tot 18 uur

Kampweide Opbouwen:
¨
vrijdag 21 augustus
¨
zaterdag 22 augustus

Kampweide Afbreken:
¨
vrijdag 28 augustus vanaf 10.30 uur
¨
zaterdag 29 augustus

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 (www.kvwbocholtz.nl) door te klikken op het
kopje “hulp aanbieden”.
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Voor vrijblijvende offertes en advies:
Hinsbrig 2 6351 GX Bocholtz
Tel. 045-5443806 / Fax. 045-5443851/
E- mail: info@mullendersdakopbouw.nl
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BARBECUE AVOND KVW
Traditiegetrouw wordt de kampweek afgesloten met een familie- en vriendenbarbecue, welke gehouden zal worden op vrijdag 28 augustus 2015.
Aanvang: 17.30 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

€. 1,25

x

……………

Grillworst

à

€. 1,80

x

……………

Karbonade à

€ 2,20

x

……………

Broodje
Hamburger à

€ 2,00

x

……………

Speklap

€ 1,60

x

………………

€ 2,00

x

………………

à

Vegetarische snack à

________________ +
TOTAAL TE BETALEN €…………..……..
Alles is inclusief salades, sauzen en stokbrood, zolang de voorraad strekt!
Iedereen kan op zondag tussen 12.00 en 14.00 uur en op woensdag
tijdens het bezoekuur zijn barbecuebonnen kopen.

De BBQ wordt opgeluisterd
door een Disc Jockey
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