
KinderVakantieDorp
Bergharen

OP DE BOERDERIJ 
23-27 augustus



KinderVakantieDorp Bergharen staat dit jaar
in het thema van tractors, dieren en het
boerenland! Van 23 tot en met 27 augustus
bevinden we ons op de KVD Boerderij. De
inschrijving start maandagochtend om 08:30
bij het oude vertrouwde KVD-veld aan de
Elzendweg bij de molen. Deelname aan KVD
kost €20 per kind voor de hele week. 

Dit jaar gaan de kinderen samen met de
leiding van KVD, maar zonder vaders,
moeders, opa's en oma's een geweldig
boerendorp bouwen. Trek je oude kleren aan
en neem op maandag je eigen gereedschap
(met naam) mee om jouw hutje te bouwen.
Dinsdag moet al het gereedschap weer mee
naar huis. KVD zorgt voor verf om het dorp
kleurrijk te maken, eigen verf is niet
toegestaan. 

De leiding komt op zaterdag 21 augustus
tussen 09:00 en 16:00 uur al het bruikbare
materiaal ophalen wat aan de straat staat.
Stichting KVD neemt geen onbruikbare
materialen mee! Hieronder vallen o.a.
matrassen, isolatie, kleine houtjes of andere
materialen die de leiding als onbruikbaar
beschouwd. 

Tijdens de week van KVD worden er foto's en
filmpjes gemaakt van alle activiteiten. Om dit
beeldmateriaal te mogen publiceren is het
verplicht om toestemming te vragen aan
ouders vanwege de privacywet. Foto's en
filmpjes worden tijdens en na de KVD week
op de Facebook en Instagram van KVD
Bergharen gezet. Ouders die hiervoor geen
toestemming geven mogen dat melden bij
het bestuur van KinderVakantieDorp.

Maandag     09:00-14:00
Dinsdag       09:00-14:00
Woensdag   09:00-12:00
Donderdag  09:00-14:00
Vrijdag         09:00-14:00

Programma KVD

We lunchen samen op het KVD-veld. Op
maandag, dinsdag en donderdag nemen
de kinderen hun eigen lunch mee, op
vrijdag regelen wij de lunch! De kinderen
moeten hun eigen drinkbeker meenemen. 

We weten nog niet zeker of we een
opening en afsluiting kunnen doen in
verband met de corona maatregelen op
dat moment. Houd onze Facebook in de
gaten voor de laatste  informatie en alle
updates @KinderVakantieDorpBergharen

Deelname aan KVD is op eigen risico. De
leiding zal er natuurlijk alles aan doen om
ongelukken te voorkomen, maar de
verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de
ouders! Omdat vorig jaar een aangepast
KVD was, mag groep 8 van afgelopen jaar
(nu eerstejaars) nog een keer meedoen.

Wij hebben er zin in, we hopen
jullie ook. Tot dan! 

Groetjes Kividi & de hoofdleiding 

Bram Hendriks
Isa van Dijk
Daniek Dinnissen
Mike van Beuningen
Jorn Tax
Jeroen Vos
Sacha Thomassen

0648760746 - Karin Hoogsteden 
0652613853  - Daan van den Hazenkamp

Pleun van Doornik
Nienke van Rhenen
Hannah Kocken
Jaap van Haren
Krijn van den Berk
Hanne Postma

Vragen of opmerkingen? 
Mail ons via kvdbergharen@hotmail.com of

stuur een berichtje via Facebook!


