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Zomervakantie programma VTB  2022 
 

Hier is het zomervakantie-programma van 2022. Hieronder staan de activiteiten 

beschreven die vanuit de VTB georganiseerd worden. 

 

In deze 6 weken zomervakantie: 

- Organiseren we 4 weken vakantie activiteiten 

- Geven we Tips voor gratis uitstapjes in de regio. 

In de inhoudsopgaven kan je zien wat we organiseren en wanneer dit plaatsvindt. 

Zomervakantieprogramma 

- We hebben op verschillende dagen vakantieactiviteiten. 

- We hebben ’s ochtends , ’s middags en / of ’s avonds een activiteit . 

Dit kan per dag verschillen. 

 

Iedereen alvast een fijne vakantie en tot ziens!    

                                                                                        Team VTB   
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Week 30                                                                  

DINSDAG 26 jULI                          Tip van de VTB!!!!!! 

 

Tilburgse Kermis     

                                                                  

De Kermis in Tilburg is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. De Tilburgse Kermis is 

van 22 t/m 31 juli. Elk jaar kunnen onze jongeren gratis deelnemen aan 

diverse attracties op een middag speciaal georganiseerd voor mensen met een 

beperking. Dit jaar valt die middag op dinsdag 26 juli. Er wordt door de 

kermisexploitanten rekening houden met mensen met een lichamelijke of geestelijke 

beperking. Dus meer tijd om in te stappen, niet volledige snelheid e.d.   

 

Week 31 

MAANDAG 1 AUGUSTUS 

 

Paardrijden            

avond:    Yvette                                                                                 

Tijd: 18.00-21.00 uur 

Locatie: Zorgboerderij Het Scheiend. www.hetscheiend.nl . 

 

Op maandag 1 augustus en maandag 8 augustus kunnen jullie paardrijden op de 

zorgboerderij Het Scheiend. Yvette is aanwezig. Je kunt je inschrijven voor de 

volgende tijden: van 18.00-18.45 uur, van 18.45-19.30 uur, van 19.30-20.15 uur en bij 

genoeg inschrijvingen ook van 20.15-21.00 uur. 

Let erop dat iedereen een lange broek en laarzen aan heeft. 

 

 

 

Zorg voor eigen vervoer!  

DINSDAG 02 AUGUSTUS   
 

Inloopochtend  

Ochtend: Joep     

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Locatie: VTB 

 

Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen in week 31 en 32 zijn de huiskamer 

en de game-kamer open. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom. Je 

hoeft je niet op te geven. We kunnen spelletjes doen, biljarten, poolen, gamen, 

kletsen, elkaar ontmoeten, binnen of op het terras. 

We schenken koffie, thee en ranja. 

 

Deze week kun je ook de spellen (Ticket to Ride en Carcassonne) leren spelen of 

oefenen die we donderdag in het Spellentoernooi spelen. 

 

Tot dan bij de ochtendinloop! 

http://www.hetscheiend.nl/
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Vissen            

Middag en avond:    Joep  

Tijd: 13.30 -20.00 uur 

Locatie: de Schutskuil te Oirschot.  

 

Forellen-Forellen-Forellen 

 

Zoals ieder jaar is er een visdag op de forellenvijver “De Schutskuil”. 

Op de kleine vijver worden er voor ons vissen uitgezet. 

Voor aas zorgen wij of je moet je eigen geheime aas gemaakt hebben. 

 

- Van 13.30-17.30 uur is Joep van de VTB aanwezig.  

- Van 17.30 -20.00 uur is er geen VTB’er aanwezig. 

 

Van De La Salle rijd je richting Eindhoven. Bij de rotonde 

Eindhoven/Liempde/Industrieterrein ga je rechtsaf richting Industrieterrein/Oirschot. 

Eerste weg links richting Oirschot. Na een aantal kilometers zie je links restaurant de 

Schutskuil. Sla linksaf. Achter het restaurant kun je parkeren. Zie voor meer informatie 

www.schutskuil.nl  

Voor ongeveer 5 euro kun je een eenvoudige hengel kopen bij de visvijver. 

  

http://www.schutskuil.nl/
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WOENSAG 03 AUGUSTUS  

 

inloopactiviteit            

ochtend:    Joep                                                                                 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Locatie:  VTB 

 

Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen in week 31 en 32 zijn de huiskamer 

en de game-kamer open. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom. Je 

hoeft je niet op te geven. We kunnen spelletjes doen, biljarten, poolen, gamen, 

kletsen, elkaar ontmoeten, binnen of op het terras. 

We schenken koffie, thee en ranja. 

 

Deze week kun je ook de spellen (Ticket to Ride en Carcassonne) leren spelen of 

oefenen die we donderdag in het Spellentoernooi spelen. 

 

Tot dan bij de ochtendinloop! 

 

 

 

Film   

         

Middag :    Joep                                                                                 

Tijd: 13.30 – 15.15 uur 

       15.30 – 17.15 uur  

Locatie: De Dishoek 

Vanmiddag worden er 2 films vertoond in de Dishoek.  

 

De eerste film zal Nederlands gesproken zijn en is geschikt voor alle leeftijden (AL).  

De tweede film is voor de wat oudere jongeren en is geschikt voor 12 jaar en ouder.  

Welke films het worden wordt een week van tevoren bekend gemaakt. 
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DONDERDAG 04 AUGUSTUS  

 

inloopactiviteit            

ochtend:    Joep                                                                                 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Locatie:  VTB 

 

Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen in week 31 en 32 zijn de huiskamer 

en de game-kamer open. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom. Je 

hoeft je niet op te geven. We kunnen spelletjes doen, biljarten, poolen, gamen, 

kletsen, elkaar ontmoeten, binnen of op het terras. 

We schenken koffie, thee en ranja. 

 

Deze week kun je ook de spellen (Ticket to Ride en Carcassonne) leren spelen of 

oefenen die we donderdag in het Spellentoernooi spelen. 

 

Tot dan bij de ochtendinloop! 

                                                                                                                                                                                           

 

Het grote Spellentoernooi 

Middag:     Joep                                                                                 

Tijd: 14.00 - 17.00 uur 

Locatie:  VTB 

Dinsdag en woensdag en vanochtend hebben jullie kunnen oefenen met bepaalde 

spelletjes.  

 

Vandaag spelen we Het Grote Spellentoernooi. 

Je kunt je opgeven voor één van de volgende gezelschapspelletjes. Waarin ben jij 

goed? 

 

UNO, Pesten, Jenga, Sjoelen of Carcassonne  

(leren en oefenen op de ochtendinloop op 2,3 en 4 augustus augustus) 

Ticket to Ride (leren en oefenen op de ochtendinloop op 2,3 en 4 augustus 

augustus) 

 

                                            Voor de winnaar per spel is er een medaille. 

 

Poolbiljart en Darts avond  

Avond:     Joep                                                                                 

Tijd: 18.00 - 20.00 uur 

Locatie:  VTB 

Vanavond gezellig met elkaar darten en poolbiljarten. We spelen volgens de 

laddercompetitieregels. Je daagt elkaar uit en stijgt op het scorebord als je wint. Wie 

staat op het eind van de avond bovenaan? 

 

Voor de winnaar per spel is er een medaille. 
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ZONDAG  07 AUGUSTUS  

                                     Tip van de VTB!!!!!! 

 

Oogstfeest Hoeve Strobol  

(gratis entree en parkeren) 

Tijd: 11.00 -17.00 uur               

Locatie: Hoeve Strobol, Heidesteeg 10 te Nijnsel,                        

https://www.hoevestrobol.nl 

 

 

Zondag 7 augustus van 11.00 -17.00 uur kunnen oud en jong nog beleven hoe het 

vroegere boerenleven in de oogsttijd was. 

Bezoekers zien hoe enthousiaste boeren, bakkers en auteurs het hardwerkende 

boerenbestaan en het slimme inzicht van de boeren in beeld brengen. Oude 

machines en ook een paard doen het maaien en dorsen. De bakkers bakken en 

verkopen hun ambachtelijk brood. Er is een strovlechtmachine. 

Er is verder veel creativiteit met veel oude ambachten, muziek, kinderspelen uit de 

oude tijd en handboogschieten. 

 

Laat dit leuke festijn niet aan jullie jongeren voorbij gaan. Hier is geen VTB 

begeleiding bij aanwezig en jullie komen met eigen vervoer. 

 

Veel Plezier! 
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Week 32 

MAANDAG 08 AUGUSTUS  

 

Paardrijden            

avond:    Yvette                                                                                 

Tijd: 18.00-21.00 uur 

Locatie: Zorgboerderij Het Scheiend. www.hetscheiend.nl . 

 

Op maandag 1 augustus en maandag 8 augustus kunnen jullie paardrijden op de 

zorgboerderij Het Scheiend. Yvette is aanwezig. Je kunt je inschrijven voor de 

volgende tijden: van 18.00-18.45 uur, van 18.45-19.30 uur, van 19.30-20.15 uur en bij 

genoeg inschrijvingen ook van 20.15-21.00 uur. 

Let erop dat iedereen een lange broek en laarzen aan heeft. 

 

 

DINSDAG 09 AUGUSTUS  

 

inloopactiviteit            

ochtend:    Joep                                                                                 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Locatie:  VTB 

 

Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen in week 31 en 32 zijn de huiskamer 

en de game-kamer open. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom. Je 

hoeft je niet op te geven. We kunnen spelletjes doen, biljarten, poolen, gamen, 

kletsen, elkaar ontmoeten, binnen of op het terras. 

We schenken koffie, thee en ranja. 

 

Tot dan bij de ochtendinloop! 

                                                                                                                                                                                           

Vliegers Pimpen            

Middag:    Joep                                                                                 

Tijd: 14.00 - 17.00 uur 

Locatie:  VTB 

 

Vanmiddag gaan we kant en klare vliegers schilderen of kleuren met stiften. Kies of 

maak zelf een ontwerp en maak je vlieger zoals jij hem wilt hebben. 

Laat je creativiteit de vrije loop.  

 

Geef je op voor deze relaxte activiteit en je bent gelijk een vlieger rijker. 

 

  

http://www.hetscheiend.nl/
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WOENSAG 10 AUGUSTUS  

 

inloopactiviteit            

ochtend:    Joep                                                                                 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Locatie:  VTB 

 

Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen in week 31 en 32 is de huiskamer 

en de game-kamer open. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom. Je 

hoeft je niet op te geven. We kunnen spelletjes doen, biljarten, poolen, gamen, 

kletsen, elkaar ontmoeten, binnen of op het terras. 

We schenken koffie, thee en ranja. 

 

Tot dan bij de ochtendinloop! 

 

 

DLS voetbaltoernooi met extra: zeepglijbaan  

middag:    Joep  en Soufiane                                                                             

Tijd: 14.00 - 16.00 uur 

Locatie:  Cruijff Court  

  

Vandaag gaan we een voetbaltoernooi spelen op het Cruijffcourt. Daarnaast is er 

de mogelijkheid om op een zeepglijbaan te glijden (voor als je niet van voetbal 

houdt) 

 

Voor het voetbaltoernooi moet je je opgeven via het opgavenformulier. 

 

De zeepglijbaan ligt tijdens het toernooi bij het Cruijffcourt en daar kun je gewoon 

gebruik van maken. Hier hoef je je niet voor op te geven, maar zet het wel als 

herinnering in jullie agenda als jullie jongeren daar gebruik van willen maken. 
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DONDERDAG 11 AUGUSTUS  

 

 

inloopactiviteit            

ochtend:    Joep                                                                                 

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Locatie:  VTB 

 

Op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen in week 31 en 32 is de huiskamer 

en de game-kamer open. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom. Je 

hoeft je niet op te geven. We kunnen spelletjes doen, biljarten, poolen, gamen, 

kletsen, elkaar ontmoeten, binnen of op het terras. 

We schenken koffie, thee en ranja. 

 

Tot dan bij de ochtendinloop! 

 

 

 

 

 

Kegelen in Oirschot            

Middag:    Joep                                                                                 

Tijd: 14.00 - 17.00 uur 

Locatie:  D’n Oirschotse Kegel  

 

Vandaag gaan we kegelen bij D’n Oirschotse Kegel in Oirschot. 

Per groep krijg je  1 uur om te kegelen. Er zijn drie verschillende tijden waarop je kan 

intekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

Week 33        Geen vakantieactiviteiten  15-8 t/m 19-08 
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Week 34      

MAANDAG 22 AUGUSTUS  

 

Paardrijden             

Ochtend:   Karin                                                                                  

Tijd: 09.30 - 12.30 uur 

Locatie:  Zorgboerderij Het Scheiend, Nieuwedijk 51 te Oirschot(Spoordonk)  

  

Deze ochtend starten de eerste lessen om 09.30 uur op de Manege bij zorgboerderij 

Het Scheiend en de laatste les duurt tot ongeveer 12.30 uur.  

De indelingen met de tijden waarop jullie verwacht worden krijgen jullie uiterlijk 1 

week voor het begin van het vakantieprogramma per mail. 

Let erop dat iedereen een lange broek en laarzen aan heeft. 

 

Voor extra info zie www.hetscheiend.nl .  

 

Iedereen zorgt voor eigen vervoer 

 

Geef aan wat jullie voorkeur heeft:  

 

 

 

 

Jachtseizoen              

Middag :   Karin  en Sophie                                                                               

Tijd: vanaf 14.30 - 17.00 uur 

Locatie:  start vanaf de VTB en dan dorp Boxtel     

     

Deze middag gaan we het jachtseizoen spelen. Dit is een spel welke via je telefoon 

met de groep gespeeld kan worden. Het idee is hetzelfde als het programma wat je 

op televisie kan bekijken.  

De indeling van de groepen worden gemaakt voordat we beginnen met het spel.  

Instructies krijgt de grl. de dag ervoor via de mail toegezonden.   

 

  

http://www.hetscheiend.nl/
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DINSDAG 23 AUGUSTUS  

 

Kanoën bij de Hondsberg te Oisterwijk               

ochtend en Middag :   Karin                                                                                  

Tijd: vanaf 10.30  tot  16.30 uur 

Locatie:  De Hondsberg, Hondsberg 5, te Oisterwijk. 

  

                       

                      

DONDERDAG 25 AUGUSTUS  

 

Kreatief              

Ochtend :   Karin                                                                                  

Tijd: vanaf 10.00 - 12.00 uur 

Locatie:   VTB         

 

Ben jij creatief? Wil jij graag iets maken? 

Dan is Kreatief echt iets voor jou! Kom om je fantasie  

in de vrije loop te laten en leuke dingen te maken. 

Heb je iets wat je speciaal wilt maken, geef dit dan  

tijdig door, zodat we voor de materialen kunnen  

zorgen. 

 

 

  

Dierenfestijn            

Middag :   Karin                                                                                  

Tijd: vanaf 14.00 - 16.00 uur 

Locatie:   Dishoek 2                            

 

Deze middag kan je komen kijken naar verschillende soorten dieren, van groot tot 

klein. Zoals o.a. kippen, konijnen, schilpadden, reptielen, slangen e.d. 

Deze dieren mag je vast houden als je wilt, maar je kan ook gerust op afstand veilig 

kijken.   

Lijkt dit jou leuk? Kom vooral langs in de Dishoek! 

Familie is deze middag welkom om samen met de kind deel te nemen aan de 

activiteit. 
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Week 35  
 

MAANDAG 29 AUGUSTUS  

  

Paardrijden             

Ochtend:   Karin                                                                                  

Tijd: 09.30 - 12.30 uur 

Locatie:  Zorgboerderij Het Scheiend, Nieuwedijk 51 te Oirschot(Spoordonk)  

  

Deze ochtend starten de eerste lessen om 09.30 uur op de Manege bij zorgboerderij 

Het Scheiend en de laatste les duurt tot ongeveer 12.30 uur.  

De indelingen met de tijden waarop jullie verwacht worden krijgen jullie uiterlijk 1 

week voor het begin van het vakantieprogramma per mail. 

Let erop dat iedereen een lange broek en laarzen aan heeft. 

 

Voor extra info zie www.hetscheiend.nl .  

 

Iedereen zorgt voor eigen vervoer 

 

Geef aan wat jullie voorkeur heeft:  

 

 

  

Quiz middag             

Middag :   Karin                                                                                 

Tijd: vanaf 14.30. - 17.00 uur 

Locatie: Dishoek  

 

We spelen deze middag een interactieve quiz, die je samen met je groep speelt 

tegen andere groepen in de Dishoek. Op het scherm kan je meteen zien wie de 

vraag goed heeft en wie er aan kop staat.  

 

Je kan je de eigen groep ook nog opsplitsen in meerdere kleinere groepen. Bij elke 

groep is een groepsleiding aanwezig, die een mobiele telefoon bij zich heeft waar  

de quiz op kan worden gespeeld. De toegangscode krijg je voor aanvang van de 

quiz . De vragen zijn gevarieerd, zodat jong en oud mee kunnen doen. 

Laat jij zien dat jullie samen met je groep de slimste zijn van allemaal en geef je op. 

Familie is deze middag welkom uiteraard welkom. 

 

 

 

  

http://www.hetscheiend.nl/
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.  

DINSDAG 30 AUGUSTUS  

 

Buitenspelletjes     

         

Ochtend :   Karin                                                                                 

Tijd: vanaf 10.00  - 12.00 uur 

Locatie: VTB  

 

Deze ochtend kan je lekker verschillende buiten spelletjes spelen met andere 

jongeren! Geef je hiervoor op! 

 

 

 

Paardenkamp     

        

Middag :   Karin                                                                                 

Tijd: vanaf 14.00  - 17.30 uur 

Locatie: Zorgboerderij Het Scheiend, Nieuwedijk 51 te Oirschot(Spoordonk)   

 

Deze middag kunnen jongeren zich opgeven om een hele middag bezig te zijn met 

de paarden. Wil je lekker veel tijd doorbrengen met de paarden geef je dan op.  

De indeling wordt bepaald afhankelijk van de aanmeldingen en met de groepen 

afgestemd.  

 

Let erop dat iedereen een lange broek en laarzen aan heeft. 

 

Voor extra info zie www.hetscheiend.nl .  

 

 

 

 

  

http://www.hetscheiend.nl/
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DONDERDAG 01 SEPTEMBER  

 

  

Vakantie bingo     

Middag :   Karin                                                                                 

Tijd: vanaf 14.00  - 16.00 uur 

Locatie: Dishoek                   

 

Zwieren zwaaien…………laat die bingomolen maar draaien!!! 

Vanmiddag hebben is er een  vakantie bingo in de Dishoek. Hier zijn natuurlijk 

schitterende prijzen te verdienen. 

Winnen, winnen, winnen ……… laat de bingo maar beginnen!!! 

Familie is deze middag welkom uiteraard welkom. 

 

 

BBQ      

Middag :   Karin                                                                                 

Tijd: vanaf 17.30  - 20.00 uur 

Locatie: Dishoek                   

 

 

Dit is de laatste vakantieactiviteit. Om de vakantie goed af te sluiten, kan iedereen 

deelnemen aan de BBQ bij de Dishoek.  

Er staan voor alle groepen tafels klaar waar men met elkaar kunnen eten. 

 


