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Het Team; een groep vrijwilligers die jaarlijks met veel
plezier het kamp mogelijk maakt!

Antoine Schokker

Jill Jongen

Diana van den Berg

Margot Born

Natacha Essers

Mirjam Reijnders

Astrid Hendriks

Henk Hocks

Jim Hendriks

Math Dautzenberg

Tanja Koken

Jo Wijnsema

Olaf Steinbusch

bedankt voor het gebruik van jullie terreinen op het sportcomplex Bocholtzerhede.
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Voorwoord EXPEDITIELEIDER
De glimlach van een kind
Beste allemaal,
Sinds dit jaar ben ik voorzitter van KVW Bocholtz. Met veel plezier heb ik het stokje overgenomen van Jo Wijnsema.
Kindervakantiewerk Bocholtz kenmerkt zich door de fantastische inzet van de vele vrijwilligers die elke jaar de kampweek tot een feest maken voor alle kinderen van de basisschool Bocholtz.
Wie zijn die vrijwilligers?
•
Het centrale team dat de coördinatie, het regelwerk en de verantwoordelijkheid op zich neemt.
•
De Spellencie
•
Een team bestaande uit Bocheser jeugd die als jeugdleiding de groepen kinderen begeleiden.
•
Oud gediende die een helpende hand toesteken.
•
Ouders die hand- en spandiensten aanbieden.
De groep vrijwilligers van het centrale team organiseert deze jaarlijkse kampweek al meer dan 40 jaar met veel plezier
en toewijding. Tijdens deze kampweek worden de deelnemende kinderen die meegaan, 5 dagen en 4 nachten vermaakt,
begeleid en verzorgd. Uiteraard zorgen we voor genoeg krachtvoer met drie mooie maaltijden per dag en een veilige
slaapplaats. We zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld is, het kampterrein wordt ingericht, activiteiten worden georganiseerd en spullen besteld. Ieder jaar vinden we weer een grote groep sponsoren bereid om iets bij te dragen
waardoor het bedrag voor deelname aan de vakantieweek relatief laag kan blijven.
Buiten de voorbereidingen die gedurende het jaar getroffen worden, wordt het meeste werk een aantal dagen voor de
kampweek, de zaterdag voor de kampweek en de zaterdag na de kampweek verzet. We bouwen (en breken weer na afloop af) op die dagen 25 slaaptenten, De keukentent, De grote tent met vloer. We sluiten elektravoorzieningen, verlichting, riolering en wateraanvoer aan. We maken toiletwagens en kooktoestellen operationeel. En we treffen uiteraard
alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
Helaas moeten ook wij constateren, dat de helpende hand van de ouders elk jaar minder wordt. Om het allemaal betaalbaar te houden, is de helpende hand absoluut noodzakelijk. Dit jaar proberen we op een andere manier de ouders te
vragen ons te helpen. Houd uw brievenbus in de gaten!!!
Het samenspel van de deelnemers (ong. 170 kinderen), het team (15 personen), spellencommissie (7 personen), de
jeugdleiding (55 jongvolwassenen) en de vrijwilligers is het elk jaar weer een genot om te zien en mee te maken, hoe de
gezamenlijke inspanningen tot een geweldige kampweek leiden.
De glimlach van de kinderen als ze s ’morgensvroeg opstaan, met een spel bezig zijn, een T-shirt beschilderen, zwemmen of spelen is goud waard en daar doen we het met z’n allen voor.
Tot KVW,

Antoine Schokker

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

De ExpeditieVOERDERS

Marco Sporck

Mick Grooten
Holly van Nunspeet

Baukje Prickarts

cherryda reuleaux

Bart lux

Milou Mehlkop

Kijk ook op

www.facebook.com/Kvwspellencie
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Hallo expeditieleden,
Ik ben professor Archimedes Q. Porter. Ik ben een
onderzoeker naar oude voorwerpen en schatten.
Samen met mijn onderzoeksteam Zetje Zebra en Flip

Flamingo trek ik binnenkort de Jungle in.
De afgelopen maanden heb ik verschillende aanwijzingen gevonden dat er diep in de jungle van
Bocholtz een schat verborgen ligt. Je begrijpt vast wel
dat ik die heel graag wil vinden!
Helaas kunnen Zetje, Flip en ik deze zoektocht niet
alleen volbrengen. Daarom heb ik de inwoners van
Bocholtz gevraagd om een aantal extra expeditiele-

den te sturen ,ga jij ook mee?
Zetje, Flip en ik gaan alvast op onderzoek uit en zullen het tentenkamp in de jungle vast voorbereiden.
We moeten onze laatste spullen nog inpakken voordat we in het vliegtuig stappen op naar de jungle en
de schat! Zetje, Flip en ik vinden het erg spannend,
we hopen dat alles goed zal verlopen. We hebben er
enorm veel zin in….Op naar het avontuur!
Tot snel!
Groetjes van jullie expeditie leiders;
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Hoe
overleef ik
de jungle
Handige tips en trucjes van Professor Q. Porter
Tip 1: in de jungle zitten heel veel vliegjes, trek iedere dag een schone onderbroek aan zodat de vliegen niet op je afkomen!
Tip 2: Tarzan is opgegroeid in de jungle, oefen alvast je brul om de wilde dieren mee af te schrikken.
Tip 3: Net als in Nederland kan het in de jungle zomaar gaan regenen, neem een regenjas, poncho of extra vuilniszak mee!
Tip 4: bang in de jungle? Neem wat koekjes mee goulash de kamphond is er gek op, misschien wilt hij dan bij je tent komen waken
Tip 5: kom je bij een rivier met krokodillen? Duw je leider eerst in het water dan kun je daarna snel en veilig naar de overkant.

Tellen maar!
Hoeveel bananen staan er in het KVW boekje?
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Maandag 13 augustus
09.30 uur

De expeditie gaat beginnen! We verzamelen bij de sporthal aan de Wijngracht.
Hutkoffers gepakt? Verrekijkers klaar? Instappen maar en op naar de jungle van Bocholtz.

10.00 uur

Professor Q. Porter heeft het cargovliegtuig van Martin Slangen geregeld, die zal ook dit
jaar weer onze safaribenodigdheden en rugzakken naar het kamp brengen.

12.00 uur

Hebben jullie boterhammen, bananen en voldoende water
ingepakt? Tijd voor de eigen lunch!

13:00 uur

Er staat een verassende middag op jullie te wachten die ons
gaat helpen bij het voorbereiden op de zoektocht naar de schat!
Natuurlijk zal ook de befaamde fotograaf Kaldenbach langs komen om een foto te maken van het expeditie team. Zorg dat het
kamp is opgebouwd en de tenten zijn versierd.

17:00 uur

Alvorens jullie eerste avontuur gaat beginnen moet er goed gegeten worden, Snackpoint Bocholtz heeft voor jullie een heerlijke maaltijd verzorgd.
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dinsdag 14 augustus
08:00 uur

Professor Q. Porter stuurt jullie vandaag opnieuw de jungle
in om op zoek te gaan naar de schat, zijn alle aanwijzingen
al gevonden?

09:30 uur

De jeeps van taxibedrijf van Meurs zullen ons vandaag op
weg helpen naar ons nieuwe avontuur.
Ze brengen ons naar de waterpoel waar we op zoek gaan
naar nieuwe aanwijzingen. Pas wel op dat de nijlpaarden
jullie niet te pakken krijgen.

18:00 uur

Na zoveel inspanning zullen jullie wel honger hebben! ER is
een heerlijk maaltijd voorbereid dus zet je voerderbak
maar klaar, eens kijken welk team het beste gescoord heeft
vandaag!

20:00 uur

Niet alleen jullie gevoel voor avontuur wordt deze week
getest maar ook de parate kennis over het dierenrijk. De
expeditie voerders gaan jullie eens flink aan de tand voelen.
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Woensdag 15 augustus
08:00 uur

Sla genoeg rantsoen in, vandaag staat een lange expeditie op het programma.

10:30 uur

professor Q. Porter gaat testen of jullie het in je hebben om in een echte jungle te overleven.

17:00 uur

Welk expeditie team heeft de meeste punten gescoord? We komen erachter tijdens het eten!

19:00 uur

Zorg dat de tent is opgeruimd en het hutkoffer er netjes bij ligt. Ook papa, mama en andere familieleden mogen de jungle betreden om te kijken hoe het met jullie zoektocht gaat.

21:00 uur

Befaamd bakker Dreessen heeft voor iets lekkers gezorgd tijdens deze rustige avond op het kamp.

Bezoekuur 19:00 - 21:00
Professor Q. Porter is gek op
G o r i l l a ’s m a a r h e t l i j k t o n s b e t e r
als we de giraffen, olifanten,
luipaarden en andere huisdieren
buiten het expeditie kamp houden.
Op het kamp zorgt de spellencie al
voor een dolle boel!
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Donderdag 16 augustus
08:00 uur

De luidruchtig apen maken jullie wakker. Verrekijkers paraat? Rugzak gepakt? We gaan op verkenning in de aachener zoo.

18:00 uur

aan tafel naar een lange dag! frituur Oranjeplein heeft voor Frietjes gezorgd!

19:00 uur

Overleven in de jungle is een ding, maar ontsnappen uit de jungle is
heel wat anders! Ben jij klaar voor Jumanji ??
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Vrijdag 17 augustus
09:00 uur

Lekker uitslapen, Na een inspannende week is dat wel op zijn plek. Na
een uitgebreid ontbijt met spek en ei moeten we eerst zorgen dat het
kamp is opgeruimd en we geen rotzooi achter laten in de jungle!

12:30 uur

Je gaat op pad voor de grote ontknoping, heb jij alle aanwijzingen
verzameld? Weet jij de schat op tijd te vinden? Professor Q. Porter
rekent op je!

Professor Q.

Porter verwacht
dat jullie het
kamp beter zullen
opruimen dan
deze beestenboel!
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Het ophalen van de Expeditieleden
U kunt uw kinder(en) ophalen bij het parkeerterrein aan de Aretsbosweg (Sportclub’25/WDZ/Tennisvereniging/
Ponyclub).

In verband met de welbekende chaos op de vrijdag, worden de kinderen per groep verzameld. De spullen worden ook per groep op de parkeerplaats bij elkaar klaar gezet, zodat het voor u ook overzichtelijker wordt
met ophalen.

De kinderen blijven achter het hek en worden PERSOONLIJK overgedragen aan de ouders. De jeugdleiding blijft
bij hun eigen groepen, totdat alle kinderen opgehaald zijn. Hierna kunnen ze zich afmelden bij het team, Tshirt inleveren en mogen ook zij naar huis gaan.

De groepen zijn als volgt ingedeeld:
Om 14:30 uur groep 8 en de brugklassers.
Om 15:00 uur groepen 6 en 7
Om 15:30 uur Groepen 4 en 5

Ouders die meerdere kinderen in verschillende groepen hebben, kunnen op de parkeerplaats wachten totdat ze
alle kroost compleet hebben.

Wij doen ons best om de chaos zoveel mogelijk in te dammen, daarbij is uw hulp noodzakelijk. Wij willen u
daarom vriendelijk vragen om het tijdframe van de groepen in acht te nemen.

Professor Q Porter als de
moppen tapper
1. Hoe krijg een olifant in de koelkast?
2. Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit?

Er loopt een man in de jungle plotseling ziet hij een tijger.
Natuurlijk rent hij er snel vandoor. De tijger haalt hem al
snel in en zegt: "Tikkie jij bent hem!"

Twee slangen komen elkaar tegen in het moeras. De ene slang zegt tegen de andere: “Ik hoop dat ik niet
giftig ben”. Vraagt de andere: “Waarom?” Zegt die ene weer: “Omdat ik net in mijn tong heb gebeten!”
1. maak de deur open en stop de olifant in de koelkast. 2. een waterlelie
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1,2,3,4 OPGELET!!!!

Belangrijke wijzigingen KVW 2018
Groepen 3 en de niet-slapers blijven dit jaar eten!!!
•

ontbijt + avondeten (denk aan bord en bestek)

Breng en ophaaltijden veranderen hierdoor ook:
•

Brengen: 08:00 en Ophalen: 19:00

Bezoekuur woensdagavond is verlengd!!!
•

Bezoektijden: 19:00 - 21:00

Vrijdagmiddag programma VERLENGD!!!

•

Zie pagina 12 & 13 voor meer informatie (programma + ophalen
van kinderen)

BBQ op vrijdag is VERVALLEN!!!
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Inschrijven
•
•
•

Dinsdag 3 juli van 15.00 - 16.00 uur (Bredeschool Bocholtz);
Dinsdag 3 juli van 19.00 - 20.30 uur (Café de Sporthal);
Woensdag 4 juli van 19.00 - 20.30 uur (Café de Sporthal).

Vergeet niet om een kopie van de ID bij het inschrijfformulier mee te leveren!

Niet-slapers en Groep 3 deelnemers
Alle Niet-slapers en Groep 3 deelnemers worden na het avondeten opgehaald door hun ouders/verzorgers, op 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 19:00 uur.
De keuze “Slapen” of “Niet slapen” dient aangegeven te worden op het
inschrijfformulier. Deze keuze is definitief. “Niet-slapen”, betekent ook “Niet-Slapen”, de keuze kan na inschrijving niet
meer gewijzigd worden. Als een deelne(e)m(st)er heimwee krijgt, wordt er naar huis gebeld door het team. Het kind kan
dan worden opgehaald. Bij een tweede maal naar huis gaan 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 geven.
Als je niet blijft slapen, word je elke dag tussen 09.00 en 09.30 uur verwacht bij de kleine poort van het sportcomplex
(Ingang Sportclub’25).

In het Kort
•

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

•

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

•

Traditioneel wordt de zondag gebruikt om de stretchers van de kinderen te brengen naar de kampweide.
De stretcher mag tussen 09:00 uur en 11.00 uur worden gebracht.

•

Men mag onder geen enkele voorwaarde met een auto het terrein op om spullen af te geven.

•

Houdt rekening met het éénrichtingsverkeer vanaf de 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.

•

Honden zijn niet toegestaan op de kampweide

•

op Woensdag is er bezoekuur, tussen 19:00 uur tot 21.00 uur. Alleen toegang via de ingang van Sportclub‘25

•

Energydranken zijn niet toegestaan tijdens de gehele kampweek en uitstapjes

•

Telefoons zijn niet verzekerd tegen schade, diefstal of verlies

•

Programmawijzigingen voorbehouden!

Alle medewerkers van de kampweek wensen je een fantastische week toe!
Tot ziens op maandag 13 augustus 2018!

15

Benodigdheden om te overleven in de jungle
Hieronder de checklist waar je beslist niets van mag vergeten. Z e t o v e r a l
naam
is

op

en

stop

niets

in

een plastic

zak;

een stevige

tas

duidelijk
of

je

een koffer

b e t e r . Vergeet niet om je te koffer te voorzien van het kofferlabel verderop in het boekje.

Spullen die na de kampweek overblijven, zijn tot 2 weken na de kampweek op te halen, na telefonische afspraak bij Olaf Steinbusch en Tanja Koken, Tel. 0651428251/0648584582

Slapen

Overdag



1 stretcher/vouwbed (geen tuinbed)



1 dikke slaapzak (volgens fabrikant –10 C)



pet



1 kussen



Zonnecrème



2 warme pyjama’s



voldoende bovenkleding,



2 warme truien



1 warme broek

o

voor zowel koud als warm weer

Verzorging



regenkleding



(regen) laarzen



voldoende sportbroeken



(sport) schoenen



tandpasta en tandenborstel



theedoeken



bestek (lepel, mes en vork )

Avond



bord, beker, soepkom



zaklantaarn

geen wegwerpartikelen of porselein



warme trui /vest



2 handdoeken



trainingspak



2 washandjes



zeep

Overig



voldoende ondergoed



boterhammentrommel



voldoende sokken



lunchpakket, inclusief drinken voor de maandag



kam/borstel



voldoende zakgeld



Vuilniszak voorzien van naam, voor vuile was



gebruik het kofferlabel verderop in dit boekje

Zwemmen

Jungle benodigdheden



2 badhanddoeken



verrekijker



zwemkleding



Muggennet



Slippers



Wilde dieren handboek

Niet Slapers

Indien uw kind enkel deelneemt aan het dagprogramma vragen wij de volgende spul-

len meet te geven: Een extra setje droge kleding, lunch, zakgeld, een regenjas bij slecht weer en zonnebrandcrème en een petje bij mooi weer. Graag op maandag een plastic bord, beker, soepkom en bestek meegeven voor
het ontbijt en avondeten (geen wegwerpartikelen of porselein).
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INSCHRIJFFORMULIER KAMPWEEK
Maandag 13 t/m Vrijdag 17 Augustus 2018
Tijdens de zomervakantie organiseert het KVW team de jaarlijkse een geweldige kampweek voor de basisschool
leerlingen groep 3 t/m 8 en brugklassers van Bocholtz (ook als je niet naar de bredeschool gaat). Deze gezellig week wordt ingevuld met leuke activiteiten zoals sport, spel en speurwerk.
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. Samen hopen we er een super week van te

maken dus schrijf je nu in!
Inschrijven :

-Dinsdag 3 juli van 15.00 - 16.00 uur (Bredeschool Bocholtz);
-Dinsdag 3 juli van 19.00 - 20.30 uur (Café de Sporthal);
-Woensdag 4 juli van 19.00 - 20.30 uur (Café de Sporthal).

De kosten van de kampweek zijn:
zonder overnachting
□

€ 42,50 per kind

met overnachting
□

(alleen groep 4 t/m 8 + brugklassers)

€ 55,00 per kind

De betaling kan op het moment van inschrijving per pin of contant voldaan worden. Bij annulering na inschrijving ontvang je de
helft van het inschrijfgeld retour.

Voornaam:

…………………………………Jongen/Meisje

Achternaam:…………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………… …
Geboortedatum:……………………………………

Groep:………………………………

Telefoon thuis:………………………………………Mobiel: ……………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………
Zwemdiploma: Ja / Nee
MEDICIJNEN/DIEET/ANDERS:

Ik als ouder geef toestemming voor het opslaan en verwerken
van deze Gegevens in de administratie van KVW Bocholtz.*

Ja / Nee

Ik als ouder geef toestemming voor het maken en plaatsen van foto/video
Materiaal Op social media en de website.

JA / Nee

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

Ja / Nee

IK wens een persoonlijk gesprek voorafgaand aan de kampweek.

Ja / Nee

Tevens een kopie van het ID inleveren bij inschrijving!!!*
Handtekening Ouder/Verzorger …

………………………………………
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.
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
* ALLE PERSOONLIJKE GEGEVENS en kopie ID WORDEN Niet gedeeld met derden en NA DE KVW WEEK VERNIETIGD.
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Professor Q Porter ZOEKT HULP ?!
Beste ouders,
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek naar helpende handen in o.a. de keuken, bij spellen en met op - en/of afbreken van het kamp. Op de zaterdag vooraf aan de kampweek zijn er bv.
mensen nodig om het keukengerei uit te pakken, af te wassen en een plekje te geven. Ook met het opzetten van de tenten en de faciliteiten op vrijdag en zaterdag (toiletvoorzieningen/verlichting etc.)
is extra hulp zeer welkom. Bij de keukenwerkzaamheden gedurende de week gaat het met name om het
uitdelen van het avondeten en na afloop het afwassen van de keukenspullen. Op de zaterdag na de
kampweek wordt alles weer afgebroken en netjes opgeruimd en ingepakt voor volgend jaar.

Komt u professor Q. Porter helpen??
De sfeer is altijd heel gezellig ongeacht de weersomstandigheden. Wij nodigen iedereen uit om samen met het team van KVW uw schouders eronder zetten en KVW ook dit jaar weer tot een succes te
maken! Wilt u ons uw helpende hand komen bieden, vul het onderstaande formulier in en lever het samen met het inschrijfformulier van uw kind in. Of ga naar onze website www.kvwbocholtz.nl en klik op de button: Hulp aanbieden
Naam:………………………………………………… Man/Vrouw
Adres:…………………………………………………
Postcode:

……………………

………Woonplaats:

Tel.nr:…………………………………………………
Email:………………………………………………….
Kampweide Opbouwen:

Kampweide Afbreken:

O vrijdag 10 augustus

O vrijdag 17 augustus vanaf 14:30 uur

O zaterdag 11 augustus

O zaterdag 18 augustus vanaf 09.00 uur

Naast 2 sterke handen kan ik helpen met: ________________________________ (bv. riolering/elektriciteit)

Keuken:

Ochtend = 8:00 t ot 12:0 0 uur

A vond = 16.30 t ot 19.30 uur

O

zaterdag opbouwen

O

maandagavond

O

dinsdagochtend

O

dinsdagavond

O

woensdagochtend

O

woensdagavond

O

donderdagochtend

O

donderdagavond

O

vrijdagochtend

O

Zaterdag afbreken

Activiteiten
O

Maandagmiddag tussen 12:30 en 16:00

O

maandagavond vanaf 19:30 uur

O

woensdag van 10.00 uur tot 18 :00 uur

O

vrijdagmiddag tussen 12:00 en 14:00 uur

U ontvangt nog een berichtje van ons zodra de exacte tijden bekend zijn.

Niet allen het team maar ook alle deelnemende kinderen stellen uw hulp zeer op prijs en
bedanken u alvast voor uw tijd en moeite !!
Team KVW Bocholtz
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ontvangen de eerste punten!

de best verkleede expeditieleden

kom als dier, professor of Tarzan

Het word een dolle beestenboel,

Vergeet je lunchpakketje niet!

Kofferlabel
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De Kilo’s aardappelen worden dit jaar gesponsord door Ellie en Wiel Jongen
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De jungle is Al in zicht

Jij gaat toch
ook mee
Kamptelefoon: 06-29297321
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