
 
 

Hoi! 
 
🥳 Hoera! Je gaat mee op IKVW en dat begint op 11 juli! Lekker een weekje in het bos vol 
met spel, sport, plezier, chillen, relaxen, muziek en lol!!! 
 
📝 Hier is een belangrijke brief voor jou en je ouders.  
👀 Lees de brief samen door, dan weet je alles wat je moet weten! 
🧳 Ook zit er een mooie lijst bij voor je bagage, zorg dat overal je naam op staat! 
 
Let op… 
📵 Wij hebben een telefoon en we bellen altijd als er iets is, je mobiel mag je niet 
meenemen. 
🍿 Wij zorgen bij aankomst voor lunch en de rest van de week voor maaltijden, fruit, 
drinken, snoep en snacks. 
🐭 Neem ook niet stiekem eten mee in je tas, we zitten in het bos en je wil echt geen dieren 
in je tent die op zoek zijn naar jouw snackie! 
 
Voor de ouders 
 
📲 Als u vragen heeft of als er iets aan de hand, kunt u tijdens de week whatsappen met de 
leiding van IKVW, we appen of bellen zsm terug.  
💻 Het nummer staat straks op www.ikvw.nl/contact 
🆘Alleen in geval van NOOD mag u het kamphuis bellen via www.ikvw.nl/contact 
 
🚌 We verzamelen op 11 juli om 9:45 op Bus- en Metrostation Capelsebrug.  
🚍 Op zaterdag 16 juli om 13:00u komen we weer aan op Capelsebrug.  
📲 Volg ons op Facebook en Instagram om te zien hoe laat we precies terugkomen. 
 
💸 Als u nog niet heeft betaald, wilt u dat dan nog doen via https://www.ikvw.nl/betalen/  
 
Volg ons!? 
Ook als u geen facebook hebt kunt u elke dag meegenieten via 
www.facebook.com/meemetikvw. We zullen foto’s en filmpjes posten en live-streamen! Of 
volg ons op Instagram via @meemetikvw 
 
 
We zien u graag op 11 juli! Kijk op onze website als u nog vragen heeft of ons een bericht 
wil sturen. 

WWW.IKVW.NL 
Wij hebben er heel veel zin in! 
Tot snel! 
 

Team ikvw Go 2022! 
  



 
 

Bagagelijst 
 
WAT MOET IK MEENEMEN NAAR IKVW GO 2022? 
Wilt u bagage zoveel mogelijk in één koffer/tas stoppen en geen losse (vuilnis)zakken 
meegeven?  
Zorg dat overal een naam op staat! 
 
👕 KLEDING VOOR ZES DAGEN: 
HOU ER REKENING MEE DAT ALLES VIES KAN WORDEN. GEEN NIEUWE KLEREN. 

• een jas 
• een trui 
• t-shirts 
• lange broek 
• korte broeken 
• ondergoed 
• sokken 
• makkelijke schoenen (waarmee je lekker door het bos kunt rennen!) 
• een plastic zak voor je vieze kleren 
• Bekijk van tevoren even het weer in Hierden? 

Als er regen wordt verwacht zijn een regenjas, een poncho en een extra paar schoenen 
handig om ook mee te nemen! 
 
💤 OM TE SLAPEN: 

• een slaapzak 
• een kussen!!! 
• een kussensloop 
• een hoeslaken voor om het matras 
• een zaklamp 

 
🧼 OM LEKKER FRIS EN SCHOON TE ZIJN: 

• twee handdoeken 
• een tandenborstel 
• tandpasta 
• shampoo 
• zeep 
• spullen voor je haar (kam, gel, elastiekjes etc...) 
• slippers 

 
💊 MEDICIJNEN: 

Stop je medicijnen met een briefje mét je naam en wanneer je de medicijnen 
inneemt in een plastic zakje. Lever ze bij de kennismaking in bij je groepsleiding, dit 
hoeft nog niet bij de bus. (De groepsleiding zal erop letten dat de medicijnen op tijd 
ingenomen worden.) 

 
🏖 OM NAT TE WORDEN! 

• zwembroek of badpak 
• handdoek 

 



 
 

⛔ WAT LAAT JE THUIS?! ⛔ 
• Laat waardevolle spullen thuis, hier doen we echt niets mee. Je mobiele telefoon, 

tablet, mp3 speler, ...etc... kun je alleen maar kwijtraken, we hebben geen bereik 
en al helemaal geen tijd om hiermee te spelen. 
Als er iets met je is, kunnen wij met onze telefoon even naar huis bellen. 

• Neem geen geld mee (we komen niet eens in de buurt van een winkel) 
 

• Écht GEEN snoep, geen ETEN! (IKVW is ‘all-inclusive!’) 
We gaan bij aankomst meteen lunchen. 
En… je wil echt geen muizen of andere bosdieren in je tas op zoek naar jouw 
zakje chips of snoep 

 
 
🚨 Tot slot 
Stichting IKVW is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen van (waardevolle) 
spullen. 
 
Het gebeurt helaas elk jaar dat er kleding kwijtraakt doordat er geen naam in staat.  
 
Alle gevonden kleding wordt elke dag gepresenteerd aan de kinderen.  
1 week na de kindervakantieweek zullen wij alle gevonden voorwerpen aanbieden aan een 
goed doel. Als u kleren mist kunt u ons een bericht sturen via de website. 
 
Wij verzoeken u de kleding zoveel mogelijk te labelen met de naam van uw kind, dan 
vinden we kleren makkelijk terug. 

 
 

 


