
 
1. De Kivada wordt gehouden bij ’t Dorpshuus.  
2.  De kosten zijn €5,- per kind per dag. Komt uw kind de hele week, dan 
    betaalt u €20,-. Dit bedrag graag digitaal overmaken bij het opgeven via  
    www.varsselderveldhunten.nl.  
3.  Uw kind is niet extra verzekerd. 
4.  Blijf je maandagnacht slapen?  
     Neem dan je slaapspullen maandag om 13.00 uur al mee.  
    De spullen graag dinsdag voor 11.30 uur weer ophalen. 
5.  Kinderen vanaf 4 jaar zijn tegen betaling van harte welkom.  
6. Mochten er kinderen zijn die zich niet aan de regels houden, dan zullen we als leiding  
    genoodzaakt zijn om die kinderen naar huis te sturen.  
7.  Tijdens het overnachten in de sporthal is er geen drank en snoep toegestaan, deze 
    wordt jullie afgenomen. Chips is toegestaan in ’t Dorpshuus. 
8.  Ook dit jaar zijn vriendjes en vriendinnetjes weer welkom. Mocht je een vriendje of  
     vriendinnetje mee willen nemen geef hem of haar dan op via het inschrijfformulier. 
9.  Mag uw kind zelf naar huis als het afgelopen is? Geef dit dan aan via het  
     inschrijfformulier.                                                                                          
10. Heeft uw kind last van allergieën of gebruikt hij of zij medicijnen waarvan wij op de  
     hoogte moeten zijn, geef dit dan door op het inschrijfformulier.  
11. Tijdens de Kivada worden er foto’s gemaakt, als u bezwaar heeft tegen het  
     fotograferen van uw kinderen dan kunt u dit bij het inschrijfformulier aangeven.  
12. Wilt u tijdens de Kivada helpen als vrijwilliger? Wilt u tijdens de Kivada helpen als 
                       vrijwilliger? Geef dit dan door via kivadavv@outlook.com 
 
 

Opgeven vóór woensdag 8 juni 2022 



Zaterdag 9 juli 2022 

Tijd: 12.00 uur – 17.00 uur 
Bouwen, knutselen 
Ouders van harte welkom om te 
komen helpen! Zorg dat uw kind van 
te voren geluncht heeft. 

Zondag 10 juli 2022 

Tijd: 10.00 uur – 15.00 uur 

Bouwen, verven en activiteiten: Friet, 

knakworsten 

Maandag 11 juli 2022 

Tijd: 13.00 uur – 19.00 uur 
Spelletjes en avontuur 
Diner: Genieten van een overheerlijke pannenkoek! 
Aansluitend de Dolle Avond  

Tijd: 19.00 uur – 21.00 uur 
Diverse activiteiten en een grote disco! 
Voor de ouders is het terras van ‘t Dorpshuus geopend! 
 

Om 21.30 uur gaan de jongste kinderen naar de 
sporthal om te overnachten.  
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

9, 10, 11 en 12 Juli 2022

Maandag: 

Nachtspel voor de echte 

stoere kinderen 

Dinsdag 12 juli 2022 

Tijd: 8.30 uur 
Gezamenlijk ontbijt, ook 
voor diegenen die niet heb-
ben overnacht in de sport-
hal.  
Daarna is het alweer het 
einde van de KiVaDa. 
 
19.00 uur 

De brandweer!


