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Vanaf maandag 29 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 57e editie van KVW zal zich afspelen rondom dino’s en 
tijdreizen! Hebben jullie de YouTube filmpjes al gezien op onze website, Facebook 
of ons YouTube kanaal? Zal de teletijdmachine ook in zwart-wit werken, of zal 
Dino Leo toch zijn rol mogen spelen? We zullen het de komende dagen ervaren. 
Een ding is zeker: KVW gaat door! En we gaan er een groot feest van maken met 
de teletijdmachine! Hierbij het programma voor onze 57e editie van #kvwbree

Belangrijk
e informatie  

voor de o
uders 

 
•  De hoofdleiding van KVW is de hele  

week te bereiken van 08:00u tot  

20:00u in het Mafcentrum via  

telefoonnummer: 077-4653021. 

•  Tijdens het afroepen van de groepen op maandagmorgen in de 

kerk 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 zonnebrandcrème, 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 opge-

lopen. 

•  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. 

Dino’s oeët un tieëdmeschieën, wie 

moeilijk kin det nouw zien?!

KVW presenteert:

Scan deze code en bekijk 

het introductiefilmpje 
voor KVW 2019!



  staan de uitstapjes op het programma.  

Waar brengt de teletijdmachine ons naartoe? 

Zal het lang reizen zijn en hoe is het weer daar? We stellen de teletijdmachine in op 

een locatie waar we kunnen spelen en zwemmen. Hopelijk brengt hij ons naar de 

juiste plek. Vergeet zeker niet je zwemkleding en zonnebrandcrème mee te nemen.

Woensdag 

  de groepen 2 en 3 komen op bezoek bij de dinosaurussen Tirex en Odorex, Wat gezellig!! Maar een probleempje, nadat ze door de teletijdmachine zijn geweest zitten ze ineens aan elkaar vast en zijn ze samen een Tidorex. Om weer 2 dinosaurussen terug te krijgen, moeten jullie ons helpen met reusachtige spellen. Gaat dit jullie lukken? Laat jullie spierballen maar eens zien! De groepen 4-5-6* gaan vandaag verder op zoek. Na een nachtje geslapen te hebben is die mooie vos alweer zijn staart kwijtgeraakt. Hoe is het toch mogelijk dat dit twee keer gebeurt in twee dagen. Helpen jullie de vos die op zoek is naar zijn staart, zijn staart weer te vinden? Maar pas op er lopen nog steeds meerdere mensen rond in de straten van ons dorpje.  Terwijl de groepen 6-7-8** zich verschänsen bij het Vikingerverkansiewerk. Bij Ødin! Öök het recept vän de Zweedse Gehäktbålletjes is zøek. Bålen! Gelukkig zetten de ‘Britse Kinger’ ålles öp ålles öm de Runenstenen øp te spøren. Het recept zit in deze keien gekerfd en is zeer belångrijk vøør het vöörtbeståån vän de Vikingen en een blåuw-gele möbelgigånt. Zet je vettigste vikinggezicht øp in dit wøeste åvøntuur. ÅHØE! 

Dinsdag 

  is de rust hopelijk 
wedergekeerd en is alles weer zoals het was: tijd om met alle groepen een groot feest te bouwen op de Vlasbemt! Wederom zal hier weer veel te beleven zijn voor jong en oud, op de bekende krioelende KVW minikermis! Wil jij weten wat er hier allemaal te beleven is, kom dan vrijdag snel kijken! Heel Maasbree is welkom.

Vrijdag 

        gaan de groepen 2 t/m 4 terug naar de prehistorie. De neander- 
thalers hebben iets bijzonders gevonden: een dino ei. En dat terwijl 

de dino’ s al miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven! Het zeldzame ei moet natuurlijk 
goed beschermd worden, maar er zijn meer figuren in het bos… De neanderthalers 
kunnen dus wel wat hulp gebruiken. Gaat het ze lukken het dino ei te beschermen?  De 
groepen 5,6,7 en 8 gaan op een geheime missie. Top secret! De Enigma codeermachine 
is door de teletijdmachine verplaatst naar het heden. Er is 1 belangrijk document in de 
Enigma blijven zitten. Professor Breestein heeft deze digitaal beveiligd voor mensen 
die kwaadwillend zijn. Lukt het de Maasbreese kinderen de code te kraken?

Donderdag   om 09:00 uur starten we traditiegetrouw in de kerk. Of de teletijd-
machine goed werkt zal dan blijken, komen jullie ook? Deze 57e editie

 zal zoals ieder jaar weer verrassend zijn. Voor de kinderen blijft het spannend totdat alle 
groepen bekend zijn gemaakt. De groepen 2 en 3 gaan naar de Duitse professors Gerda und 
Gonnie, deze zijn aan de teletijdmachine aan het sleutelen, maar dit gaat helemaal verkeerd. 
In plaats van terug in de tijd, gaat de teletijdmachine in een snel tempo vooruit in de tijd. 
Daardoor is iedereen heel snel oud geworden. Lukt het jullie om van deze 2 oude professors 
weer jonge bloemetjes te maken? Wij hopen van wel! De groepen 4-5-6* verkennen het 
Vikingerverkansiewerk. De Vikingen zijn in rep en røer: het vunzige völkje is nåmelijk het 
recept vøør Knäckebröd kwijtgerååkt! Zønder Knäckebröd zullen de Vikingen nåmelijk ål hun 
spierkråcht verliezen. Øm het recept, de Vikingen en de Scåndinåvische cuisine te redden 
dienen de kinderen de uiterst geheimzinnige Runenstenen te vinden en te öntcijferen vøør 
het te läät is… De groepen 6-7-8 gaan terug de tijd in…. terug naar de tijd van de jagers en 
verzamelaars, of zijn zij dan toch in onze tijd beland. De jagers en verzamelaars zijn op zoek naar 
de vos die ergens rondloopt in de straten van ons dorpje. Tijdens deze reis is de vos zijn staart 
kwijtgeraakt en wil deze graag terug. Helpen jullie de vos zijn staart terug te vinden? Maar pas 
op er lopen meerdere mensen rond in de straten van ons dorpje...

Maandag 

  gaan de groepen 2 t/m 4 op een korte reis door de teletijdmachine, 
bij wat voor artiest zullen ze terecht komen? De groepen 5 t/m 8 

nemen een andere afslag en skippen de tijdreis in de ochtend. ‘s middags gaan alle 
groepen zich klaarmaken voor de afsluitingsoptocht van KVW. Vanaf 13:30 uur zal de 
grote KVW-stoet aan kinderen, leiding, hoppers, bessemmers en iedereen die heeft 
meegeholpen weer door Bree trekken om weer een geweldige week af te sluiten.

Zaterdag 

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 
de KVW-website: www.kvw-maasbree.nl. 
Wilt u van al het laatste nieuws op de hoogte 
blijven, abonneer dan op onze social 
media kanalen en download dan 
de officiële KVW Maasbree app.



Programma KVW 2019

Wanneer:  Groep:  Wat:  
Waar verzamelen:

Maandag 
09:00 uur  Allen  Opening van KVW  

Kerk

10:00 uur  Allen  Eigen vermaak   
Home

12:00 uur  2 en 3  Met Gerda und Gonnie  Speeltuin Herikstraat

	 	 	 naar	de	steentijd		

11:45 uur  4,5 en 6* Vikingerverkansiewerk  Parallelweg  

	 	 	 (Dichte	schoenen	ver
plicht!)		 (per	fiets	***)     

12:00 uur  6,7 en 8** Jagers en verzamelaars Speeltuin Rutgerstraat

16:00	uur		 Allen		 Afsluiting		
In	den	Clockenslagh	

Dinsdag 
09:00	uur		 Allen		 Opening		

In	den	Clockenslagh

09:30	uur		 Allen		 Foto’s	maken			
In	den	Clockenslagh

   Eigen vermaak  
Home 

12:00	uur			 2	en	3		 Dino’s	in	de	tiëdmeschiën	
Beukenstraat	 	

12:00 uur  4,5 en 6* Jagers en verzamelaars Speeltuin Rutgerstraat 

11:45 uur  6,7 en 8** Vikingerverkansiewerk Parallelweg (per	fiets	***)	

   (Dichte schoenen verplicht!)

16:00	uur		 Allen		 Afsluiting		
Tent	

Woensdag 

09:00	uur	 Allen		 Opening		
Tent	

09:15	uur		 2	t/m	4	 Uitstapje?????			
???

09:15	uur	 5	t/m	8	 Uitstapje?????		
???	(per	fiets,	stallen

	WoZoCo)

   (water)schoenen verplicht   

16:00	uur		 Allen		 Afsluiting		
Tent	

Donderdag 
09:00	uur		 Allen	 Opening	

Tent

09:30	uur		 2	t/m	4		 De	Neanderstam	en	het	dino	ei	
Sprookjesbos	(Zandb

erg)

09:15	uur		 5	t/m	8						 Professor	Breestein		
Kesselse	Bergen	(per

	fiets***)    

	 	 	 en	de	codeermachine	
	

16:00	uur		 Allen		 Afsluiting		
Tent	

Vrijdag 
09:00	uur		 Allen		 Opening		

In	den	Clockenslagh

09:30 uur  Allen Eigen vermaak  
Home 

11:45	uur	 Allen	 verzamelen/uitleg		
Tommelvaeren

12:00	uur	 Allen	 Krioelen	op	de	KVW	Kermis	 Vlasbemt

16:00	uur		 Allen		 Afsluiting		
Vlasbemt

Zaterdag 
09:30	uur		 Allen	 Opening	

In	den	Clockenslagh	

10:00	uur	 2	t/m	4	 Op	reis	naar	een	vree
mde	wereld	 Speeltuin	Beukenstra

at

10:00 uur   5 t/m 8 Eigen Vermaak 
Home

13:30	uur		 Allen		 Optocht	****	
Opstellen	op	het	eind

e	van	Op	 

	 	 	 	
de	Kemp	(richting	Baarlosestr

aat)

	 	 Allen	 Aansluitend	afsluitin
g	KVW	2019					 Parkeerplaats	tussen

	scholen

Voor de maandag en dinsdag geldt: 

* Basisschoolgroep 4, 5 en 6 zijn KVW-groepen 13 tot en met 28.

** Basisschoolgroep 6, 7 en 8 zijn KVW-groepen 29 tot en met 45.

***  Voor de hele week geldt: Alle fietsen parkeren op de parkeerplaats tussen de scholen

****  Route optocht: Baarlosestraat, Dorpstraat, Kerkstraat, Achter de Hoven, Amicitia, 

Dorpstraat, Pastoor Leursstraat, Op de Kemp 

    
     

Dino’s oeët un tieëdmeschieën, wie 

moeilijk kin det nouw zien?!

KVW presenteert:

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
Recreatiepark	Breebronne
Timmerbedrijf	Wijnen
Van	den	Broek	Hoveniersbedrijf
Zwinkels	Uitvoering	en	Verhuur


Cazoom	BV
MIFA
P.	Daemen	bv
Pure	Ingredients
Rabobank	Peel,	Maas	en	Leudal
RL-Design

 
Anke van Horne studio
Bouw-	en	Timmerbedrijf	Leo	Janssen
Box	Cleaning	Service
Coop	Maasbree
Theelen	Auto’s				
  
Behalve de vermelde sponsors zijn er nog een groot aantal bedrijven dat met geld, materialen of diensten een geweldige bijdrage levert aan KVW 2019.  Alle sponsors zullen enkele weken na KVW nog een keer worden genoemd in het huis aan huis blad.

Mooie foto’s of toffe filmpjes gemaakt 

tijdens KVW? Deel ze met ons op social 

media door #kvwbree te gebruiken!


