
Kijk ook op www.kvwbree.nl

Vanaf maandag 26 juli staat  Maasbree weer een hele week in het  teken van “Kinger Verkansie Werk”.  Het KVW-spektakel gaat weer  losbarsten! Ook dit jaar zullen ongeveer  500 kinderen getrakteerd worden op een  week vol activiteiten, spellen en uitdaging. 
Deze 59e editie van KVW zal zich  afspelen rondom alles waar we het  afgelopen jaar van gedroomd hebben!  Klaas Vaak neemt ons mee in onze  dromen en in het echt.

Heb je gezien in het filmpje wat Klaas Vaak allemaal heeft 
meegemaakt? Voor de pappa’s en mamma’s volg ons de 
hele week op de social media want helaas mogen jullie 
alleen maar dromen van een KVW. De kinderen mogen  
wel bij Klaas Vaak op bezoek komen.

Belangrijke informatie voor de ouders
 
•  De hoofdleiding van KVW is de hele week te bereiken van 08:00u tot 

20:00u in het Mafcentrum via telefoonnummer: 077-4653021. 

•  Wij hebben uw hulp nodig, ook tijdens de KVW week gelden diverse 

coronamaatregelen. Hierover bent u per e-mail geïnformeerd en deze 

staan ook op onze website. Bespreek deze ook met de kinderen en volg 

deze na. 
•  Ouders en andere bezoekers mogen dit jaar tijdens KVW helaas nergens 

komen kijken. Alleen tijdens de groepsindeling op maandagmorgen 

mogen beperkt ouders aanwezig zijn.

•  Omdat wij zoveel mogelijk groepsvorming willen voorkomen zijn de 

dagopeningen en dagafsluitingen dit jaar verdeeld over meerdere 

locaties en tijdstippen. Om jullie toch te informeren over hoe laat de 

groepen klaar zijn (en evt. opgehaald mogen worden). Gaan wij per 

bassischoolgroep een whatsappgroep inzetten. Hiervoor mogen jullie 

je vrijwillig aanmelden. Meer info hierover staat in de ontvangen e-mail.

•   Alle vragen/opmerkingen rondom Corona (maatregelen) graag sturen 

naar corona@kvw-maasbree.nl of bij dringende zaken via 077-4653021 

(tijdens de KVW week).

•   Tijdens het afroepen van de groepen op maandagmorgen hebben wij 

helaas geen tijd om vragen te beantwoorden. Heeft u vragen, kom dan 

na 10:00u naar het Mafcentrum. Daar zullen wij deze vragen graag 

beantwoorden. 
•   Geef uw kind dagelijks een lunchpakket, badkleding, waterschoenen, 

reservekleding en een handdoek mee. Denk bij mooi weer ook aan een 

pet, zonnebril en zeker goede zonnebrand-crème, want KVW is buiten 

spelen! Denk ook aan een muggenstift.

•  Laat mobiele telefoons van de kinderen thuis.

•   Kinderen zitten tijdens de KVW-week een aantal keren in het bos. 

Controleer bij thuiskomst altijd of zij geen teken hebben opgelopen. 

•   Heeft uw kind medicijnen of extra bescherming nodig, geef dit dan tijdig 

door aan de hoofdleiding. De hoofdleiding zorgt ervoor dat de informatie 

bij de leiding komt.

•  Niet alleen voor ouders, maar voor iedereen in Bree:  

!! VEEL KINDEREN OP STRAAT, DUS MATIG UW SNELHEID !! 

•   Als iedereen rekening houdt met elkaar, zal het weer een geweldig  

en veilig KVW worden voor ons allemaal. 



 vanaf 09:00 uur beginnen we met groepsindeling. Geen grote  
 opening in de kerk dit jaar. Helaas weet Klaas Vaak nog niet of hij met 
KVW volledig gevaccineerd is en fysiek aanwezig kan zijn. Maar online zal hij zeker alles 
blijven volgen! We zullen minder met alle KVW kinderen bij elkaar zitten, en dat begint 
op maandagmorgen al tijdens de indeling. Na de indelingen gaan de groepen 2 en 3 
samen met sneeuwwitje en een dwerg op zoek naar de andere zes dwergen en hun 
thuis. Helpen jullie haar de weg terugvinden? De groepen 4, 5 en 6 gaan op zoek naar 
de staart van de vos. Alweer? Het zit zo: De (slodder)vos wilde gaan slapen en heeft 
daar natuurlijk enkele dromenvangers hangen. Ook heeft hij een mooie klamboe 
om zijn bedje. De vos doet altijd de klamboe netjes dicht om de muggen, maar ook 
om de dromenvangersvangers buiten te houden. Op een warme zomerse nacht was 
de (slodder)vos dit vergeten. De dromenvangervangers hebben alle mooie dromen 
van de (slodder)vos meegenomen. Helpen jullie de (slodder)vos mee, zodat hij weer 
mooie dromen kan hebben? De groepen 7 en 8 vieren vakantie op het Griekse eiland 
Zankynthos. Aldaar belanden ze in het zanklaboratorium van professor Griek Titulaer. 
Deze knappe knaap is daar in opdracht van Klaas Vaak (a.k.a. Klaas Dök) op zoek naar 
het perfecte druimzank. Ga op all-inclusive zankzeuktrip door quasi-hellenistische 
sferen en ontmoet de gewiekste halfvolle God Herk-ules, leer tzatziskiën en krijg de 
kriebels van het gelukkig niet aanwezige Sunweb-animatieteam. τα ελληνικά που 
είναι κομψά. Zankynthos: ’t is toch om te gieros! 

Maandag  zijn dit jaar even wat   anders dan “normaal”. Waarbij traditioneel de bosdag alleen op donderdag is zal deze dit jaar uit 2 dagen bestaan. De groepen 2 en 3 (donderdag) en groep 4 (vrijdag) gaan op bezoek bij Klaas Vaak en zijn vrouw Klazien Duk. Klaas Vaak en Klazien zorgen iedere avond voor sweet dreams zodat de kinderen van Maasbree lekker kunnen dromen. Maar Klaas en Klazien zijn inmiddels best oud en daardoor ook vergeetachtig geworden. Hopelijk kunnen de kinderen helpen om de letters en kleuren voor de sweet dreams te beschermen tegen de nachtmerries… De groepen 5, 6 (donderdag) en groep 7,8 (vrijdag) zijn van harte welkom bij de grote droomshow van de GVR. Hier ontmoeten ze de twee teamcaptains, namelijk de kleine zeikende dwerg en de muuge herder! Zijn de kinderen van Bree in staat om voldoende koffiebonen te verzamelen om ervoor te zorgen dat de muuge herder de droomshow wint? Zodat iedereen wakker blijft? En nóg veel meer mooie dromen kan hebben over KVW? Komt het zien, komt het zien bij de grote droomshow van de GVR. Terwijl er in de bossen, groot en klein naar Klaas Vaak en zijn dromen wordt gezocht, is het op donderdag en vrijdag voor de andere groepen tijd om jezelf een breuk te lachen op de heide. Alle klassieke KVW-spellen hebben een plek in het spellencircuit, waarbij “teamwork” erg belangrijk is. Sportief, behendig of diep nadenken, alle eigenschappen moeten benut worden! Zorg ervoor dat Klaas Vaak jou niet te slaap wekt, want iedereen zijn inzet is nodig! 

DONDERDAG & VRIJDAG  

Coronaregels
corona@kvw-maasbree.nl

       Geen ouders/ 
       bezoekers
    
    Handen wassen
    
                         Afstand
    
                Bij klachten
                testen

Heeft u nog vragen? Bel ons!
In de voorbereiding zijn wij te bereiken via de telefoonnummers  
te vinden op onze website. Tijdens de KVW week zijn wij  
bereikbaar van 08:00u tot 20:00u in het Mafcentrum via 
telefoonnummer: 077-4653021

Tijdens de KVW-week worden weer elke dag foto’s  
van de activiteiten gemaakt. Deze zijn te bekijken  
op www.kvwbree.nl. Wilt u van al het laatste  
nieuws op de hoogte blijven, abonneer dan op  
onze social media kanalen.

 de groepen 2 en 3 moeten aan de slag   om Klaas Vaak te helpen. Hij heeft het verkeerde slaapzand gekregen. Helpen jullie hem om het goede zand weer terug te vinden? De groepen 4, 5 en 6 stuiven per fietstuig naar het prachtige Zankynthos, waar nog steeds Code Geel is afgegeven. Professor Griek Titulaer zit met z’n handen in z’n baard: het definitieve druimzank is nog steeds niet gevonden. Nóg een dag druimzank zoeken… Ouzo niet? Ga voor Olympisch goud, gooi borden als een echte Griek en dans de sirtaki in je…. met kleren aanki. Laat je trouwens niet knock-out slaan bij Bree’s GOD Talent, de zinderende zoektocht naar vers goddelijk gepeupel. οι δώδεκα βαθμοί μας πηγαίνουν στην Ελλάδα. Zankynthos: feta dan vet! En de kinderen van de groepen 7 en 8 zijn aan de beurt om de (slodder)vos te helpen met het terugkrijgen van zijn dromen. Vissen zij achter het net? Zal het ze net lukken of net niet? Werkt de klamboe nog wel tegen de dromenvangers? Hopelijk zijn de oudste groepen sterk en dapper genoeg om de dromen te kunnen vangen. Het venijn zit ‘m in de staart.

dinsdag 

  gaan we weer op uitstapjes. Waar gaan we naartoe? Gaan we Klaas 
Vaak opzoeken in Bosrijk of staat er toch wat anders op de planning?

In elk geval gaan we met de bus maar de rest blijft een verrassing. 
woensdag 

 is Klaas Vaak alweer terug naar zijn zandkasteel. Hij komt vrijdag- 
 avond wel nog bij alle kinderen in Maasbree langs zodat jullie 
mooi over de KVW week kunnen dromen en lekker kunnen uitslapen. De rest van 
het zaterdagprogramma is voor de ouders. 

zaterdag 



Programma KVW 2021Wanneer   Groep  Wat  
Waar verzamelenMaandag 

09:00 uur  2 en 3  Groepsindeling (waterschoenen mee) Clockenslagh (ouders beperkt welkom)

09:00 uur 7 en 8 Groepsindeling 
Speeltuin Rutgerstraat (per fiets)

10:30 uur 4,5 en 6 Groepsindeling 
Clockenslagh (ouders beperkt welkom)   

-  Allen Activiteiten alleen voor deelnemers -
15:45 uur  2 en 3  Ophaalmoment ouders Speeltuin Herikstraat
16:15 uur 4, 5 en 6 Einde programma 

Wilgenhof 
16:00 uur 7 en 8 Einde programma 

Speeltuin RutgerstraatDinsdag 
09:00 uur  2 en 3 Dagopening (waterschoenen mee) Parkeerplaats tussen scholen

09:00 uur 7 en 8 Dagopening 
Speeltuin Rutgerstraat

09:30 uur 4, 5 en 6 Dagopening 
Clockenslagh (per fiets)

-  Allen Activiteiten alleen voor deelnemers -
15:45 uur  2 en 3  Ophaalmoment ouders Speeltuin Tommelvaeren

16:15 uur 4, 5 en 6 Einde programma 
Clockenslag

16:00 uur 7 en 8 Einde programma 
WilgenhofWoensdag 

09:30 2 en 3 Dagopening 
Parkeerplaats tussen de Scholen

09:00 4 en 5 Dagopening 
Clockenslagh

09:00 6, 7 en 8 Dagopening 
Speeltuin Rutgerstraat

-  Allen Activiteiten alleen voor deelnemers -
15:45 2 en 3 Einde programma 

Parkeerplaats tussen de Scholen

16:15 4 en 5 Einde programma 
Clockenslagh

16:00 6, 7 en 8 Einde programma 
Speeltuin Rutgerstraat

Donderdag 
09:00 uur  2 en 3 Dagopening  

Parkeerplaats tussen scholen

09:00 uur 7 en 8 Dagopening 
Speeltuin Rutgerstraat

09:30 uur 4, 5 en 6 Dagopening 
Clockenslagh (5 & 6 per fiets)

-  Allen Activiteiten alleen voor deelnemers -
15:45 uur  2 en 3  Ophaalmoment ouders Parkeerplaats tussen scholen

16:15 uur 4, 5 en 6 Einde programma 
Clockenslag

16:00 uur 7 en 8 Einde programma 
Speeltuin RutgerstraatVrijdag 

09:00 uur  2 en 3 Dagopening 
Parkeerplaats tussen scholen 

09:00 uur 7 en 8 Dagopening 
Speeltuin Rutgerstraat  (per fiets)

09:30 uur 4, 5 en 6 Dagopening 
Clockenslagh

-  Allen Activiteiten alleen voor deelnemers -
15:45 uur  2 en 3  Ophaalmoment ouders Parkeerplaats tussen scholen 

16:15 uur 4, 5 en 6 Einde programma 
Clockenslag

16:00 uur 7 en 8 Einde programma 
Speeltuin Rutgerstraat

    
     

KVW-Maasbree wordt mede 
mogelijk gemaakt door


Alles Paletti EHBO-BHV Opleidingen

BOEZst
Café-Restaurant Boszicht
Gebr. Hermans Loon-, Grondwerk  

en spuitbedrijf
HMB bv
Hoveniersbedrijf Herman Vaessen/ 

Groenrijk
Mafcentrum
Ossefeesten - Fanfare St. Aldegondis

Otos LMR Systems
Timmerbedrijf Wijnen
Van den Broek Hoveniersbedrijf

Zwinkels Uitvoering en Verhuur


ArboZorg Nederland BV
Box Cleaning Service
cazOOm BV Import & Export

MIFA
P. Daemen bv
Pure Ingredients
Rabobank Peel, Maas en Leudal

Return Trading
RL-Design

 

Anke van Horne studio
Bouw- en Timmerbedrijf Leo Janssen

BTC Trialclub
Coop Maasbree
De Vermaekerij
LR & PC De Cowboys
Theelen Auto’s
 
Behalve de sponsors is er nog een groot  

aantal bedrijven dat met geld, materialen  

of diensten een geweldige bijdrage levert  

aan KVW 2016. Alle sponsors zullen  

enkele weken na KVW nog een keer worden 

genoemd in het huis aan huis blad.

Scan deze code
en bekijk het  
introductiefilmpje 
voor KVW 2021!


