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SPRINKHAANKAMP

In de regio Zuidoost-Brabant worden er verschillende kampen
georganiseerd voor mensen met een verstandelijke
beperking. Het doel is hen een leuke en ontspannende
vakantie aan te bieden.

Elke zomervakantie zijn er drie vakantiekampen: Rood, Wit
en Blauw. De supergezellige weken worden gehouden op
vakantiehuis De Sprinkhaan. Dit verblijf ligt in een bosrijk
gebied tussen Best en Oirschot.

De vakantiekampen vinden plaats op verschillende locaties in
de regio én in verschillende weken van de zomervakantie.
Voor elke deelnemer is er wel een kamp dat bij hem of haar
past.

Het vakantieverblijf is bijzonder geschikt voor de doelgroep
mensen met een verstandelijke beperking. En kenmerkt zich
door de ruimte, het afgesloten terrein (veiligheid) en de
voorzieningen; het heeft een overdekt zwembad en een
speeltuin.

De vakantiekampen vinden plaats onder verantwoordelijkheid
van:
•
•

KansPlus/SIEN regio Eindhoven/Helmond
KansPlus Valkenswaard e.o.

De uitvoering ligt in handen van een groot aantal enthousiaste
vrijwilligers. Zij zorgen ieder jaar weer voor het welslagen van
de vakantiekampen !
Aanmelding
Meer informatie is terug te vinden op de website van de
afzonderlijke vakantiekampen.

Elke week wordt begeleid door een groep enthousiaste en
ervaren vrijwilligers. De verschillende weken hebben ieder een
eigen thema dat als een rode draad door de diverse
activiteiten loopt.
Wie mogen er mee?
Iedereen met een verstandelijke beperking. Voor alle weken
geldt dat de deelnemers goed te begeleiden moeten zijn door
de vrijwilligers. Week rood en blauw zijn voor iedereen vanaf
18 jaar; wit voor iedereen tot 20 jaar.
Wanneer
• Rood
• Wit
• Blauw

:
:
:

4 juli tot en met 10 juli 2020
11 juli tot en met 17 juli 2020
18 juli tot en met 24 juli 2020

Neem een kijkje op de website www.sprinkhaankamp.nl en
schrijf je in voor een van de drie vakantiekampen !
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VIVA VAKANTIEKAMP

JEUGD EN JONGERENKAMP

Een vakantiekamp voor mensen met een verstandelijke
beperking die in de regio Eindhoven en de Kempen wonen, én
die lid zijn of willen worden van KansPlus/SIEN regio
Eindhoven/Helmond.

Het Jeugd en Jongerenkamp is een jaarlijkse vakantieweek
voor mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd
van 16 tot en met 40 jaar.

Het ViVa Vakantiekamp duurt een week en wordt één keer per
jaar georganiseerd. Elk jaar is het kamp op een andere locatie.
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals het maken
van excursies in de omgeving.
Het ViVa Vakantiekamp is een vrij actieve vakantie met veel
vermaak en verrassingen. Het vindt plaats in de eerste week
van de zomervakantie.
Wie mogen er mee?
• Iedereen met een verstandelijke beperking ouder dan 18
jaar.
Wanneer en waar
• 11 juli tot en met 17 juli 2020
• Eigentijdserf in Westelbeers (Noord-Brabant)
Neem een kijkje op de website www.vivavakantiekamp.nl en
schrijf je in voor het ViVa Vakantiekamp !
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Tijdens deze week worden er allerlei toffe activiteiten
georganiseerd. Zo bezoek je een pretpark, is er een grote
playbackshow, zijn er quizavonden, spelletjesmiddagen,
knutselochtenden en nog veel meer! Ook wordt er een leuk
feestje gebouwd met bekende artiesten.
Wie mogen er mee?
• Deelnemers tussen de 16 en 40 jaar.
• Deelnemers die zich (grotendeels) zelf kunnen verzorgen
(denk aan toiletgebruik en douchen).
• Deelnemers die mobiel zijn (zeer beperkte mogelijkheid
voor deelnemers die gedeeltelijk of geheel afhankelijk zijn
van een rolstoel).
• Deelnemers die niet continu toezicht behoeven.
Wanneer en waar
• 25 juli tot en met 1 augustus 2020
• Groepsaccommodatie W ‘tjewel in Eersel (Noord-Brabant)
Neem een kijkje op de website www.jjkamp.nl en schrijf je in
voor het Jeugd en Jongerenkamp !
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PIROC ZOMERKAMP

KEMPENKAMP

Houd jij wel van een feestje? Dan is het Piroc Zomerkamp
echt is voor jou.

Houd jij wel van een feestje? Ben jij klaar voor de leukste en
gezelligste feestweek van het jaar? Meld je dan nu aan voor
het Kempenkamp 2020.

De hele week staat in het teken van een bepaald thema dat nu
nog even geheimgehouden wordt. Het programma kent
dagelijks drie groepsactiviteiten met tussendoor genoeg vrije
tijd. Sowieso ga je een dagje weg en op de laatste avond wordt
er een echt gala georganiseerd.
Afhankelijk van je leeftijd, interesse en niveau zit je in een
groep met vijf à zes andere kinderen en ± drie enthousiaste
vrijwilligers. Je slaapt samen met hen op een slaapzaal.

Een speciale week vol gekkigheid, leuke activiteiten, disco en
feesten. Het thema blijft nog even geheim.
Wanneer en waar
• 8 augustus tot en met 14 augustus 2020
• Landhoeve De Nieuwe Erf in Diessen (Noord-Brabant)
Meer weten? Mail dan naar kempenkamp@outlook.com of
bezoek de Facebookpagina www.facebook.com/kempenkamp.

Wie mogen er mee?
• Kinderen met een verstandelijke en eventueel een
lichamelijke beperking.
• Kinderen tot en met 19 jaar krijgen voorrang.
Wanneer en waar
• 8 augustus tot en met 14 augustus 2020
• Vakantiehuis De Sprinkhaan in Oirschot (Noord-Brabant)
Neem een kijkje op de website www.piroczomerkamp.nl of
word lid van de Facebookpagina. En schrijf je in voor het Piroc
Zomerkamp !
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