
Negen soorten intelligentie

De inschrijving voor deelname

aan de kindervakantieweek

verloopt online op onze website

www.vovh.nl

De inschrijving opent op de

website op dinsdag 7 juni 2022

om 20.00 uur. 

Het aantal inschrijfplekken is

mede afhankelijk van het aantal

leiding en op dit moment hebben

wij niet voldoende leiding om het

maximaal aantal kinderen mee te

laten doen. Wij hopen dat er in

de tussentijd meer leiding zich

opgeeft. Hierdoor zijn wij helaas

genoodzaakt aanmeldingen op

een reservelijst te plaatsen 

als we het aantal beschikbare

plekken hebben bereikt. 

Wij zullen dit na de inschrijving 

per email laten weten. 

 

Het inschrijfgeld voor deelname

aan de kindervakantieweek

bedraagt 38,00 euro per kind.

Als minimum leeftijd voor de

kinderen geldt dat ze voor 31

december 2022 6 jaar zijn

geworden.

Per persoon kunnen er max. 4

kinderen opgegeven worden.

Er kunnen max. 3 namen worden

opgegeven waar je

kind/kinderen mee in een

groepje willen. Wij proberen hier

rekening mee te houden bij de

groepenindeling.

1980

Hallo allemaal!

Wij zijn alweer druk bezig met de

voorbereiding van de kindervakantieweek

Vleuten - Haarzuilens 2022!

Omdat we verleden jaar ons 60-jarige

bestaan niet hebben kunnen vieren doen

we dat gewoon dit jaar! Feest jij met ons

mee?!

Het thema dit jaar is:  60 jaar 2.0

Het belooft weer een geweldige week te

worden vol met spelletjes, rommelmarkt,

waterspel, sport, knutselen en natuurlijk

het dagje uit! 

De kindervakantieweek wordt al 61 jaar

professioneel georganiseerd door een

vaste groep enthousiaste vrijwilligers vóór

de jeugd van Vleuten en Haarzuilens.

Een mooie traditie in Vleuten en

Haarzuilens waar we trots op zijn.

Wij kijken ernaar uit jullie weer te zien in

de zomer!

Het inschrijfformulier wordt direct en

automatisch verwerkt. Als het

inschrijvingsformulier goed is

ingevuld en verwerkt ontvang je een

email dat wij de inschrijving hebben

ontvangen. Let op:

Wij bevestigen binnen 24 uur per

email of je mee kan doen.  

In de bevestiging email staan de

betaal instructies voor het betalen

van het inschrijfgeld via

bankoverschrijving. 

Na de betaling wordt de inschrijving

definitief. 

Wie het eerst komt wie het eerst

maalt en vol is ook echt vol.

Wij attenderen je erop dat het geen

zin heeft om contact op te nemen

met Stichting VOVH voor eventuele

extra plaatsen.

Het is niet mogelijk kinderen voor

losse dagdelen in te schrijven

De spelregels en uitleg over het

elektronische inschrijven vind je op

onze website www.vovh.nl.
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DE LEUKSTE AFSLUITING VAN DE ZOMERVAKANTIE !  

Kindervakantieweek Vleuten Haarzuilens

maandag 15 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2022

SINDS 1961  

Inschrijven Kindervakantieweek 



Informatie

Als de inschrijving is afgerond verneem je pas weer van de VOVH op het moment dat de leiding

in het weekeinde vóór de kindervakantieweek begint zich bij je thuis komt voorstellen.

Je ontvangt dan een groepsnummer met het VOVH-logo die de hele week zichtbaar op de

kleding gedragen moet worden. Ook ontvang je het definitieve programma met de tijden,

plaatsen en verdere informatie over de kindervakantieweek. 

Ben je niet thuis? Geen probleem, de leiding stopt dan alle informatie bij je door de brievenbus.

Mocht je zondagavond nog niemand hebben gezien of geen spullen hebben ontvangen neem

dan pas contact met ons op.

De kinderen worden ingedeeld in groepjes. Elke leeftijd heeft een eigen kleur: Geel: 5-6 jaar,

Groen 7-8 jaar, Blauw 9-10 jaar, Rood 11-12 jaar. De groepen zijn niet gemengd, er zijn dus alleen

jongens en meisjes groepen.

Kijk voor meer informatie op onze website!

Tijden dagdelen 

Maandag:

Ochtend: 9.00 - 12.00

Middag: 13.30 - 16.00 

Dinsdag:

Ochtend 9.00 - 12.00

Middag: 13.30 - 16.00

Woensdag:

Ochtend 9.00 -12.00

Middag: Vrij (of iom leiding voorbereiding optocht)

Avond: 18.30 - ±20.15 (optocht)

Donderdag:

Ochtend: 9.00 - 12.00

Middag: 14.00 - 16.00

Vrijdag: 9.00 - ±16.00 (dag uit naar speeltuin)

NB. De kinderen gaan tussen de middag 

naar huis m.u.v. de vrijdag.

Leiding gezocht

Wij zijn dringend op zoek naar meer leiding! Het aantal

inschrijfplekken is mede afhankelijk van het aantal leiding,

dus hoe meer leiding hoe meer kinderen er mee kunnen

doen! 

Ken jij iemand vanaf 14 jaar, die zin heeft in een week vol

gezelligheid met leeftijdsgenoten uit Vleuten e.o., leuke

leidingavonden en super eindfeest met DJ?! Laat ze

inschrijven via www.vovh.nl

Organisatie

Bestuur: Marjoleine Gondelach, Gerrit van

Doorn, Gerard Norbruis. 

Stafleden: Jaap Goudkamp, Irene de Rooij,

Erwin struik, Gemma van Doorn, Maaike Bos,

Thijs van de Beek, Jason Tijmensen, Sjur

Wolswijk, Ferry de Groot, Frank van Es,

Dominique Bosman, Cora Kegel, Leonie

Bakker, Jeffrey Bosman, Ruud Ashman,

Kimberley Dijksterhuis,Timo van Dijk, Fons

Nieuwenhuizen, Bart Nieuwenhuizen, Robin

Dijksterhuis, Anna van de Bovenkamp, Laura

Voordouw, Lotte Börger, Maik de Groot,

Luuk Heijblom, Joep Börger, Bas Rijnbergen,

Freek van Andel, Dinja van der Knaap en

Sera Grevenstuk.
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Meer weten over de VOVH? Bezoek onze website:

www.vovh.nl of mail ons: info@vovh.nl

Niets missen? Volg ons dan op Facebook: StichtingVOVH

Instagram: stichting_vovh of Twitter: @stichtingvovh

K I N D E R V A K A N T I E W E E K  V L E U T E N  H A A R Z U I L E N S  
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