
Inschrijven 

 

Let op: Sinds twee jaar is voorinschrijving vóór 
de zomervakantie noodzakelijk bij deelname 
aan de hele spelweek, dit i.v.m. het regelen 
van voldoende vervoer voor het dagje uit. 
 
De voorinschrijving voor de KVA week en de 
avondvierdaagse is op donderdag 2 en vrijdag 
3 juli, van 8.20 uur tot 9 uur ’s ochtends op 
basisschool ’t Bijenveld. 
 

Ook voorinschrijving voor de avondvierdaagse 
is gewenst maar inschrijven kan ook nog 
steeds in de kindervakantieweek zelf. 
 

Voor het dagje uit geldt dat alleen de kinderen 
mee kunnen die zich voor de hele week 
inschrijven. 
 

Avondvierdaagse 

De avondvierdaagse is wederom van maandag 
t/m vrijdag, met uitzondering van de 
donderdagavond. 
 
We lopen 5 of 10 km. De 10 km start bij VVLK 
en de 5 km sluit halverwege aan.  
Voor starttijden en startlocaties 5 km zie 
hiernaast bij Programma in ’t kort. 
 
 
 
 
 

Vrijdag grote intocht, 
Aansluitend afsluiting in  

“De VVLK tent” 

Programma in ’t 
kort: 

 
Maandag 24 augustus 
Speldag 10:00-15:00u 
Inschrijven avondvierdaagse 17:30u 
Start 10 km bij VVLK 18:00u 
Start 5 km Erlecom    19:00u 

 

Dinsdag 25 augustus 
Speldag 10:00-15:00u 
Start 10 km bij VVLK  18:00u 
Start 5 km Kekerdom                 19:00u 

 

Woensdag 26 augustus 
Speldag 10:00-15:00u 
Activiteit groep 7+8 10:00-15:00u 
Start 10 km bij VVLK 18:00u 
Start 5 km Ooij                            19:00u 
Let op: start 5km bij boerderij 
Stappershoef=500m verderop dan 
voorheen 

 

Donderdag 27 augustus 
Dagje uit 09:00-17:00u 
Overnachting groep 7+8 vanaf  20:00u 

 

Vrijdag 28 augustus 
Start 10 km bij VVLK      17:30u 
Start 5 km Kekerdom De Beijer     18:30u 
Intocht avondvierdaagse              19:15u  
aansluitend Bonte avond              20.00u 
 
 
Neem eens een kijkje op  

www.kva-leuth.nl 
of check facebook: 
https://www.facebook.com/KVALeuth 

KVA LEUTH 

 
Kindervakantieweek en  

Avondvierdaagse 
 

Middeleeuwen 
 

 
 
 

 
 

43 ste keer 

                     
  
 
Voor alle kinderen van de basisschool, 

van 24 t/m 28 augustus 2015. 

http://www.kva-leuth.nl/
https://www.facebook.com/KVALeuth


Programma 

 
 

Maandag 24 augustus 
Van 10:00 tot 15:00 uur 
Opening en hutten bouwen 

Zelf meenemen: 
Een hamer, oude lappen en gordijnen 

 
Dinsdag 25 augustus 

Van 10:00 tot 15:00 uur 
Spectaculaire spellendag 
 

Woensdag 26 augustus 
Van 10:00 tot 15:00 uur 

Knutselen en vossenjacht (jong) 
Actiedag voor groep 7+8 (fietsen mee) 
Let op: groep 7+8 zijn ca. 15:30u terug! 

 
Donderdag 27 augustus 

Verzamelen 8:30u, vertrek 09:00 rond 
17:00 uur weer terug bij VVLK 
Dagje uit naar Schateiland in Zeumeren 

Let op: verzamelen voor vertrek en 
aankomst bij VVLK. 

 
’s Avonds groep 7+8 overnachting!  
 

 
Vrijdag 28 augustus 

Intocht vierdaagse ca. 19:00u met 
aansluitend vanaf 20:00 uur in “De VVLK 
tent” ter afsluiting: bonte avond met 

prijzen! 

 
 
 

Exclusief voor de kinderen 

van groep 7+8  
(schooljaar 2014-2015) 
 

Opnieuw weer een 
actiedag en een 
overnachting! 

 
Ben jij: 
Een enthousiastelingen die het leuk vindt 
een eigen keet te bouwen;  
Niet bang voor: een stormbaan, 
behendigheidsspellen, een nat pak of een 
zelfgebouwd kampvuur? 
 

Zorg dan dat je erbij bent! 
 
Woensdag actiedag en donderdag ná het 
dagje uit eerst thuis eten en je slaapspullen 
halen. 20:00u verzamelen, vrijdagochtend 
10:00u naar huis. 
Wel inschrijven voor de hele week! 

 

 

 

 
 

   
 

 

    

 
 

In de KVA week zijn we telefonisch 
bereikbaar op 06-508 025 16. 

  Kosten 

 

 

  Voorinschrijving voor de hele week € 22,50 

(Kan alleen op do. 2 en vr. 3 juli) 

Dagkaart (niet mogelijk v dagje uit) € 8,- 

Avondvierdaagse kinderen+medaille € 5,- 

Avondvierdaagse ouders € 5,- 

Avondvierdaagse ouders+medaille € 7,- 

Extra kosten i.v.m. overnachting € 5,- 
 

Bij deelname aan de hele spelweek is 
voorinschrijving vóór de zomervakantie 
noodzakelijk. 
 
 

 

Voorinschrijving: donderdag 2 en vrijdag 3 
juli, van 8.20 tot 9 uur op basisschool ’t 
Bijenveld. 

 

 

 

 
Kinderen die niet in Leuth op school zitten      
kunnen zich vóór 17 juli 2015 opgeven bij 
Jolanda v/d  Hoeff, Haafakker 98 
tel. 024-663 29 50 

 

 


