Organiseer met je afdeling ‘Vakantie in mijn tuin’!
Optie 1: maak als afdeling een volledig programma waar deelnemers kunnen voor inschrijven.
Aan de start krijgen ze een ‘vakantiedoos’ met daarin alle materialen en mogelijkheden voor een
vakantie in hun eigen tuin.
Mensen warm maken voor je initiatief kan met een brief als deze:
Beste kwb-lid,
Onze reguliere kwb-werking is grondig verstoord geweest dit jaar, maar deze periode van verplichte
rust heeft onze creativiteit geprikkeld. Daarom willen we jullie uitnodigen voor onze activiteit ‘Vakantie
in mijn tuin’. We gaan op vakantie en doen kwb-activiteiten, maar iedereen blijft in zijn eigen huis/tuin
en zijn eigen bubbel. Het is niet de bedoeling om bij elkaar op bezoek te gaan. We zullen enkele foto’s
van onze vakantie online delen, en online animatie voorzien.
De vakantie vindt plaats van [dag] [datum] tot [dag] [datum]. Op vrijdag in de voor- of namiddag
ontvang je van kwb een reisbox met het animatieschema van de vakantie en wat materiaal.
Slaapgerief zit niet in de box; dat moet je zelf te voorzien.
Zin om mee te doen? Mail dan de volgende gegevens naar [mailadres].
Naam van de familie:
Aantal deelnemers:
Adres waar de vakantie zal doorgaan:
Aantal cocktails/mocktails:
Aantal ontbijtpakketten voor zaterdag (X euro per pakket):
Aantal ontbijtpakketten voor zondag (X euro per pakket):
Neemt deel aan bingo: ja/nee.
Neemt deel aan stoepkrijttekenen: ja/nee.
Neemt deel aan fietstocht om [uur]: ja/nee.
Neemt deel aan de familiequiz: ja/nee.
Keuze gerecht zaterdag: [optie 1], [optie 2] of [optie 3]. (Allemaal 10 euro per persoon.)
Vele groeten, het kwb-bestuur
Als afdeling zorg je voor elke deelnemer voor een pakket dat aan huis geleverd wordt met volgende
elementen:
•
•
•
•
•

Gedetailleerd animatieoverzicht in de vorm van een brief (zie onder)
Bestel- of afhaalbonnen voor de ontbijtpakketten en de maaltijd op zaterdagavond
Stoepkrijt
Aandenken of iets om aan de deur te hangen
Aankondigingen en reglementen van online activiteiten

Beste reizigers, welkom op deze mooie bestemming. Hopelijk hebben jullie een goede reis gehad. In
deze reisbox vinden jullie alles wat van deze vakantie een topvakantie zal maken. Vakantie in je tuin
kan nu beginnen.

Dag 1
Vandaag mogen jullie het vakantieplekje inrichten. Neem je stoelen erbij, zet de parasol klaar, en maak
een leuk vakantieplekje maken in de tuin. Wie houdt van kamperen kan een tent zetten of een
slaapplek in openlucht te voorzien. Maak een foto van jullie vakantieplek en post ze in [vb.
Facebookgroep of Whatsappgroep].
Als je geïnstalleerd bent, heb je misschien wel zin in een lekker drankje. Kijk maar in je box! Om 19u zal
onze voorzitter iedereen welkom heten.
Om 20 u mag iedereen deelnemen aan onze online bingo. We voorzien enkele leuke prijzen.
We wensen iedereen een goede nacht. Morgenvroeg tussen 8 en 9u30 wordt jullie ontbijtmand
geleverd.
Dag 2
We hopen dat jullie een goede nacht gehad hebben en dat jullie genoten hebben van jullie ontbijt. In de
voormiddag krijgt iedereen de kans om de mooiste tekening van het dorp te maken op zijn oprit. Om
12u komen de juryleden langs om te kijken welke kunstwerkjes het mooist waren.
In de namiddag kan je deelnemen aan een gezonde, coronaproof fietstocht. In groepjes van 20 fietsers
leren we de kindvriendelijke wegen van onze gemeente kennen.
Om 17 u zijn we zeker allemaal terug op onze tuincamping, want dan wordt het avondeten geleverd.
Zet je tafel en eetgerief al maar klaar voor al dat lekkers.
Heb je er nog geen genoeg van, doe dan zeker mee met onze gezinsquiz. Om 20u gaan we van start
voor een goede twee uur hersenbrekers voor jong en oud.
Dag 3
Beste reizigers, vandaag zijn we al aan onze laatste vakantiedag gekomen. Hopelijk hebben jullie nog
geen slaaptekort. Geniet van ons wederom lekkere ontbijtmand alvorens jammer genoeg de tenten op
te breken en terug te gaan naar het gewone leven.
Hopelijk hebben jullie er van genoten! We wensen jullie nog een prettige dag en een goede reis.
Het kwb bestuur
Optie 2: een ‘Vakantie in mijn tuin’-box
Als afdeling laat je de mensen vrij om te kiezen wat ze doen, maar geef je hun een vakantiedoos met
daarin heel wat materialen en mogelijkheden.
Mensen uitnodigingen voor die optie kan met een brief als deze:

Beste kwb-lid,
Onze reguliere kwb-werking is grondig verstoord geweest dit jaar, maar deze periode van verplichte
rust heeft onze creativiteit geprikkeld. Daarom willen we jullie uitnodigen voor onze activiteit ‘Vakantie
in mijn tuin’. We gaan op vakantie en doen kwb-activiteiten, maar iedereen blijft in zijn eigen huis/tuin
en zijn eigen bubbel. Het is niet de bedoeling om bij elkaar op bezoek te gaan. We zullen enkele foto’s
van onze vakantie online delen.
De vakantie vindt plaats van [dag] [datum] tot [dag] [datum]. Op vrijdag in de voor- of namiddag

ontvang je van kwb een reisbox met uitleg, ideeën en materiaal om er een topvakantie van te maken.
Slaapgerief zit niet in de box; dat moet je zelf te voorzien.
Zin om mee te doen? Mail dan de volgende gegevens naar [mailadres].
Naam van de familie:
Aantal deelnemers:
Adres waar de vakantie zal doorgaan:
Aantal ontbijtpakketten voor zaterdag (X euro per pakket):
Aantal ontbijtpakketten voor zondag (X euro per pakket):
Neemt deel aan bingo: ja/nee.
Neemt deel aan stoepkrijttekenen: ja/nee.
Neemt deel aan fietstocht om [uur]: ja/nee.
Neemt deel aan de familiequiz: ja/nee.
Keuze gerecht zaterdag: [optie 1], [optie 2] of [optie 3]. (Allemaal 10 euro per persoon.)
Hieronder vind je een voorbeeld van de brief die je in deze reisbox kan steken:
Beste reizigers, welkom op deze mooie bestemming. Hopelijk hebben jullie een goede reis gehad. In
deze reisbox vinden jullie alles wat van deze vakantie een topvakantie zal maken. Vakantie in je tuin
kan nu beginnen.
Dag 1
Vandaag mogen jullie het vakantieplekje inrichten. Neem je stoelen erbij, zet de parasol klaar , en
maak een leuk vakantieplekje in de tuin. Wie houdt van kamperen kan een tent zetten of een slaapplek
in openlucht te voorzien. Maak een foto van jullie vakantieplek en post ze in [vb. Facebookgroep of
Whatsappgroep].
Als je geïnstalleerd bent heb je misschien wel zin in een lekker drankje. In de box vind je een recept voor
een cocktail en mocktail. Maak er een foto van en zet ze in [vb. Facebookgroep of Whatsappgroep].
We wensen iedereen een goede nacht. Morgenvroeg tussen 8 en 9u30 wordt jullie ontbijtmand
geleverd.
Dag 2
We hopen dat jullie een goede nacht gehad hebben en dat jullie genoten hebben van jullie ontbijt.
Vandaag hebben we enkele spelletjes voor jullie in petto. In Share-a-box 1 vinden jullie een
gezelschapsspel en knutselmateriaal. Leef jullie maar eens goed uit en vergeet geen foto te posten van
jullie activiteiten in [vb. Facebookgroep of Whatsappgroep].
Als avondeten kunnen jullie een eigen lekker recept bereiden, bijvoorbeeld spaghetti, zelfgemaakte
frietjes, BBQ … Vergeet geen foto te maken van jullie heerlijke creatie en hem te delen in [vb.
Facebookgroep of Whatsappgroep].
‘s Avonds hebben we een kwb-quiz op het programma staan. In de box vinden jullie een envelop met de
quizvragen. Nadat jullie de vragen hebben opgelost, kunnen jullie de antwoorden vinden in de envelop
‘antwoorden’. Bedenk zelf een leuke prijs voor elke deelnemer.
Dag 3
Beste reizigers, vandaag zijn we al aan onze laatste vakantiedag gekomen. Hopelijk hebben jullie nog
geen slaaptekort. In Share-a-box 2 vinden jullie materiaal om reuzebellen te blazen en om een mooie

tekening te maken met stoepkrijt. Maak een foto van jullie tekening en deel hem in [vb. Facebookgroep
of Whatsappgroep].
Vanaf 13u kunnen jullie deelnemen aan een kleine wandelzoektocht. Het vertrek en de aankomst is
voorzien aan de kerk. De tocht is 2 km.
Deze avond kunnen jullie smullen van het gerecht dat jullie bestelde.
We wensen jullie nog een prettige dag en een goede reis!

