
 om 09:00 uur starten we na een jaar weggeweest te zijn weer in de kerk.  
 Welke kerk? De kerk op de Breetse Prairie. Welke cowboys en indianen 
zullen ons vergezellen? Deze 60e editie zal zoals ieder jaar weer verrassend zijn, wat zal er in 
de kerk gebeuren en bij wie zit ik in de groep. Voor de kinderen blijft het spannend totdat 
alle groepen bekend zijn gemaakt. De groepen 2 en 3 gaan naar de Cowgirls. O nee... grote 
problemen bij de Cowgirls van de Breetse prairie! Anny en Mary willen zo graag meehelpen 
om het Goud van de Indianen terug te vinden én te bewaken. Maar er is één probleem... 
De twee cowgirls zijn de grootste angsthazen van de hele stam. Ze durven helemaal niks 
en schrikken nog van hun eigen schaduw. Maar ze schakelen de hulp in van de kinderen 
uit Maasbree om de dapperste cowgirls te worden. Met veel spelletjes en oefeningen moet 
het vast gaan lukken! Helpen jullie mee? De groepen 4, 5 en 6* gaan er maandag alles aan 
doen om goede cowboys te worden! De cowboy die aanwezig is moet nog heel veel leren! 
Hij durft niet te schieten, niet te gooien en hij durft zelfs niet te zwemmen. Hij moet het 
allemaal eerst een keer gezien hebben en dan durft hij het wel. Daar gaan de kinderen hem 
bij helpen! Durven jullie wel te schieten, te gooien en te zwemmen en daarmee een stoere 
goede cowboy te worden? De groepen 6, 7 en 8** komen terecht in het Italië van de jaren 
’60. Alhier speelden de legendarische Spaghettiwesterns zich af: de perfecte plek voor een 
kojboj-training. Training krijgen op een lege maag gaat echter niet, dus gaan we eerst eten bij 
het pizzalige Ristorante van Eros Lamasnotti. Alhier lijkt alles niet in de soep te lopen, tot plots 
de Venlose kojboj Vrind Eastwood binnenstormt… Los ballos!

MAANDAG 

 De groepen 2 en 3 gaan naar de Breetse   prairie en gaan daar kijken hoe het met Anny en Mary gaat, en of ze inmiddels dapper genoeg zijn om de Indianen te helpen.  Hebben de spellen en oefeningen van maandag geholpen om wat minder bang te zijn? Of zijn ze misschien wel té moedig geworden en denken ze dat ze alles aankunnen. Hoe dan ook... ze hebben jullie hulp hard nodig om het Goud te vinden en te beschermen tegen de Daltons! De groepen 4, 5 en 6* trekken naar het idyllische Italië om kennis te maken met de mythische Spaghettiwesterns. Eros Lamasnotti nodigt jullie uit om in Ristorante Negozio di Veleno een échte kojbojmaaltijd te nuttigen voordat de training begint. De Venlose kojboj Vrind Eastwood ligt echter nog steeds op de loer om er voor te zorgen dat de zaken niet meer op deegrolletjes lopen. Hasta la Pasta! De groepen 6, 7 en 8** gaan op dinsdag aan de slag om nog betere, super goede cowboys te worden. Op dinsdag is er namelijk een andere cowboy gestrand in Maasbree en hij had, heel toevallig, dezelfde problemen als de cowboy van maandag! Durven jullie deze cowboy te helpen en daarmee een nog stoerdere goede cowboy te worden?

DINSDAG 

  staan de uitstapjes op het programma. Gaan we met de postkoets, 
te paard of met ons ijzeren ros. Welke prairies gaan we bezoeken? 

Hoe is het klimaat daar, zal er ook verkoeling voor de paarden zijn? Het blijft nog 
even spannend waar we naartoe gaan. Vergeet in elk geval niet je zwemkleding en 
zonnebrandcrème mee te nemen.

WOENSDAG 

 gaan de groepen 2 t/m 4 op bezoek in de saloon van Mie IJzerknie.  
 Mie IJzerknie is een potige dame, die goed voor haar gasten zorgt. Er 
komen allerlei soorten gasten in de saloon: rijke dames, cowboys en nog veel meer! Maar 
de gasten moeten oppassen voor hun mooie spulletjes, want er ligt gevaar op de loer…  
De groepen 5 t/m 8 komen terecht in de oplopende spanningen tussen de twee eeuwige 
tegenpolen: het Wilde Westen en het Ontspannen Oosten. De Cowboys en Indianen in het 
Westen zijn zeer luidruchtig, terwijl de Geisha’s in het Oosten juist houden van serene rust. 
Als de flamboyante cowboy Johnny Seroendeng er op Vastelaovesdonderdig achter komt 
dat het verloren goud in het Oosten verstopt ligt, smeedt hij een pienter plan. In de tempel 
van Geisha Sung Jong Sund zijn ze echter op hun hoede voor de luidruchtige Westerlingen. 
Lukt het de Cowboys en Indianen om het goud van de Geisha’s te heroveren?

DONDERDAG 

 gaan alle groepen nog een keer naar de grote Prairie, de paarden  

 hebben plaatsgemaakt voor een modderbak, een kussen van lucht zal 

ook aanwezig zijn en ook voor  de ergste honger zal gezorgd worden. Voor de rest wordt 

het een grote beleving voor jong en oud. Kom snel kijken, Heel Maasbree is welkom.

VRIJDAG

 Zaterdag gaan de groepen   2 en 3 voor het laatst de mini prairie verkennen. Wat voor uitdaging staat hun te wachten op de beukenstraat? De groepen 4 t/m 8 mogen ’s ochtends nog even in hun eigen prairie bijkomen en hun laarzen poetsen voor de tocht in de middag. ‘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

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. 

     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 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 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. 

OP DE  
PRAIRIE IN 

'T WILDE
WESTEN

60 JAAR KVW IS 'T BESTE

Vanaf maandag 26 juli staat Maasbree weer een hele week in het teken van 

“Kinger VerkansieWerk”. Het KVW-spektakel gaat weer losbarsten! Ook  

dit jaar zullen bijna 500 kinderen getrakteerd worden op een week vol  

activiteiten, spellen en uitdaging. Deze 60e editie van KVW zal zich  

afspelen in het wilde westen!  Wat gebeurt er allemaal op de Bree Prairie?!  

Bekijk vanaf zaterdagmiddag het introductiefilmpje op onze YouTube- 

pagina en zie waarom de cowboys en indianen graag naar 60 jaar KVW  

toe komen. Zou het dit jaar dan allemaal in 1x goed gaan komen? Wie  

weet wat er de komende tijd nog meer gaat gebeuren in het wilde westen…  

Dit jaar gaan we knallen tijdens de 60e editie van KVW! Lees snel de rest 

van de folder om te weten wat er allemaal op het programma staat.

WWW. KVWBREE.NL

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.



KVW MAASBREE IS MEDE 

MOGELIJK GEMAAKT DOOR


Alles Paletti EHBO-BHV Opleidingen

BOEZst
Gebr. Hermans Loon-, Grondwerk  

 en spuitbedrijf

Hilda Feijen
HMB bv
Hoveniersbedrijf  

 Herman Vaessen/ Groenrijk

Mafcentrum
Ossefeesten - Fanfare St. Aldegondis

Otos LMR Systems

Timmerbedrijf Wijnen

Van den Broek Hoveniersbedrijf

Zwinkels Uitvoering en Verhuur


cazOOm BV Import & Export

De Vermaekerij

Hoera kindercentra

MIFA
P. Daemen bv
Pure Ingredients

Rabobank Peel, Maas en Leudal

RL-Design

 

Anke van Horne studio

Box Cleaning Service

BTC Trialclub
Coop Maasbree

LR & PC De Cowboys

Theelen Auto’s
Wijnen bouwmaterialen 

Behalve de vermelde sponsors zijn er nog 

een groot aantal bedrijven dat met geld, 

materialen of diensten een geweldige 

bijdrage levert aan KVW 2022. 

Alle sponsors zullen tijdens de afsluiting 

van de KVW-week nog een keer worden 

benoemd.

Wanneer:  Groep:  Wat:  Waar verzamelen:

MAANDAG 
09:00 uur  Allen  Opening van KVW  Kerk
10:00 uur  Allen  Eigen vermaak Home
12:30 uur  2 en 3  Cowgirls van de Breetse prairie Speeltuin Rutgerstraat
   (denk aan de waterschoenen)
12:00 uur  4,5 en 6* Cowboys trainingsranch  Wilgenhof  
11:45 uur  6,7 en 8** Tutti paletti bij de Spaghetti-Western Parallelweg
   (Dichte schoenen verplicht!)  
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  Anny en Mary op de prairie Grasveld Zangesweg  
   (denk aan de waterschoenen)
11:45 uur  4,5 en 6* Tutti paletti bij de Spaghetti-Western Parallelweg (per fiets ***)
   (Dichte schoenen verplicht!) 
12:00 uur  6,7 en 8** Cowboys trainingsranch Wilgenhof
16:00 uur  Allen  Afsluiting  Tent 

WOENSDAG 
09:00 uur Allen  Opening Tent 
09:15 uur  Allen Uitstapjes !!!! ???
16:00 uur  Allen  Afsluiting  Tent 

DONDERDAG 
09:00 uur  Allen Opening Tent
09:30 uur  2 t/m 4  De saloon van Mie IJzerknie Sprookjesbos (Zandberg)
09:15 uur  5 t/m 8      het Wilde Westen VS  Kesselse Bergen     
   het Ontspannen Oosten (per fiets ***) 
16:00 uur  Allen  Afsluiting  Tent 

VRIJDAG 
09:00 uur  Allen  Opening  In den Clockenslagh
09:30 uur  Allen  Eigen vermaak  Home 
11:30 uur Allen verzamelen Zangesweg (te voet)
12:00 uur Allen Krioelen op de KVW Kermis Breukerheide
16:00 uur  Allen  Afsluiting  Breukerheide

ZATERDAG 
09:30 uur  Allen Opening In den Clockenslagh 
10:30 uur 2 en 3 Wild West Show Speeltuin Beukenstraat
10:00 uur   4 t/m 8 Eigen Vermaak Home
13:30 uur  Allen  Optocht **** Opstellen Dorpstraat tussen  
    de kerk en de Pizzeria
  Allen Aansluitend afsluiting KVW 2022     Parkeerplaats tussen scholen

Voor de maandag en dinsdag geldt:  
* Basisschoolgroep 4, 5 en 6 zijn KVW-groepen 12 tot en met 26.
** Basisschoolgroep 6, 7 en 8 zijn KVW-groepen 27 tot en met 42.

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

**** Route optocht:  Route Dorpstraat (thv Pizzeria), Dorpstraat - Baarlosestraat - Op de
Kemp - Bijendonk - Broekstraat – De Schout - Parkeerplaats Scholen


