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KVW 2020: KVW@Home 

Dat KVW dit jaar niet door kan gaan weten jullie al. Maar… als jullie niet naar KVW kunnen 
komen, komt KVW Maasbree naar jou! 

In de KVW-week, van maandag 13 t/m vrijdag 17 juli zal KVW@Home plaatsvinden. 

KVW@Home is een KVW-week vol échte KVW-activiteiten, die je thuis kunt doen. We 
hebben van alles voor jullie in petto… 

Abonneer alvast op ons YouTube kanaal en mis niets van KVW 2020 @Home. Tot snel! 

Het gaat een week lachen gieren brullen worden, maar wel veilig thuis en helaas niet met 

de massale gezelligheid die we van KVW kennen. Dat bewaren we voor 2021. 

 

Programma KVW 2020 @Home 

Ons hele online programma wordt aangeboden via ons YouTube kanaal. Dit is te vinden 

op www.youtube.nl/kvwmaasbree én het wordt gedeeld op onze facebook pagina 

www.facebook.com/kvwmaasbree. 

Vette KVW spellen doen met huis-tuin-en-keuken spullen? Die staan op onze website 

www.kvw-maasbree.nl/thuis ! Deze kun je overdag doen, nadat de dag-challenge is 

uitgevoerd. 

Maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli 

9:00 - Live opening op YouTube van Kindervakantiewerk Maasbree 

 

10:00-12:00 - Kinderen gaan zelfstandig de challenge uit de dagopening doen, 

filmen en opsturen naar thuis@kvw-maasbree.nl 

 

13:00 – Mooiste en nooit vertoonde herinneringen van  

Kindervakantiewerk Maasbree, te zien op www.youtube.nl/kvwmaasbree  

 

14:00-16:00 - Spellen doen van website KVW Maasbree  

www.kvw-maasbree.nl/thuis 

 

16:00 - Live sluiting op YouTube van Kindervakantiewerk Maasbree 

 

19:00 - Verhaaltje van Grootmoeder Koek op  

YouTube van Kindervakantiewerk Maasbree 

 

!!!Stuur opnames van jouw challenges en foto’s/filmpjes van jouw 

spelplezier naar thuis@kvw-maasbree.nl !!! 

Wie weet kom jij dan in onze live-show en/of op onze social media! 
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Benodigdheden lijstje voor ouders 

Om mee te doen, hebben we een boodschappenlijstje opgesteld voor jouw ouders. Dit 

heb je nodig in huis om mee te doen. Kleur het bolletje in van de spullen die je al hebt en 

voor de rest kun je jouw ouders naar de winkel sturen.! 

Dit zijn de benodigdheden die je écht nodig hebt om mee te doen, de rest van de ligt aan 
welke spellen je wilt doen. Deze vind je online. 

 

Hele week nodig: 

o Laptop, computer, telefoon, tablet, tv om iedere dag het programma op YouTube te 

volgen 

 

Nodig voor de dagelijkse KVW-challenges: 

Maandag Dinsdag Woensdag 
o KVW@home kleurplaat o Telefoon/tablet om 

filmpjes op te nemen 
o Een stuk zand in de 

tuin 
o KVW vlag en stok o Youtube voor KVW 

liedjes 
o Veel water en een grote 

schep 
o Telefoon/tablet om 

filmpjes op te nemen 
o Dit programma en 

liedjes boekje 
o Raketijsje 

 o Hoofdtelefoon 
 

o Telefoon/tablet om 
filmpjes op te nemen 

   

Donderdag  Vrijdag 

o Bevroren frikandel  o Oude kleren voor pap 
of mam 

o Barbecue of iets om die 
frikki warm te maken   o Eieren 

o Stok of iets om mee te 
draaien  o Meel 

o Optioneel: servetje  o Optioneel: knoflooksaus 
en curry 

o Telefoon/tablet om 
filmpjes op te nemen  o Telefoon/tablet om 

filmpjes op te nemen 

 
 

 

 

 

De rest van benodigdheden én alle vette KVW spellen, staan op 
www.kvw-maasbree.nl/thuis 
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Idder jaor 'n ganse waek, steit alles oppe kop, 
Alles is den meugelik, en plezeër det geit veurop 
Efkès neet nao schoël toe, jipiejee hoera olé 
Den dût idder kingk, ech idder kingk wer meij met 
KVW 
 
Dit is KVW, 
KVW 'n waekske diéke dolle pret, 
Want KVW det is echt vet 
dit is KVW, KVW 
't Is heej ein groët gekkehoës, 
want KVW det is ôs thoës. 
 
Mandig morge, slaop neet oët, 
Met zien alle nao de kerk 
Dao begint de eupening van kingerverkansiewerk 
Wat zoeij dit jaor 't thema zien, 
Beej wae kriëge weej ôs home, 
'nne Groepsnaam gaon verzinne, 
Haoijt ôs leiding ôs wal in toöm 
 
Dit is KVW, 
KVW 'n waekske diéke dolle pret, 
Want KVW det is echt vet 
dit is KVW, KVW 
't Is heej ein groët gekkehoës, 
want KVW det is ôs thoës. 
 
De bouwers van 't KVW 
Zien d'r ok wer beej dit jaor, 
Niks is eur te moeijlik, 
En alles kûmp wèr goöt 
De kabelbaan of zeiphelling 
Det is ech gènnen drèk, 
Want vûr de bessemploög van Bree, 
Zien de klûsse niks te gek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is KVW, 
KVW 'n waekske diéke dolle pret, 
Want KVW det is echt vet 
dit is KVW, KVW 
't Is heej ein groët gekkehoës, 
want KVW det is ôs thoës. 
 
De ganse waek mâr spelle, 
En zoë gek doön asse wils, 
En idderein mâr lache, 
Asse in 't water vèls 
Idder'n daag wèr 'n verassing, 
Watt'r nouw gebeure zal 
Wat de rès van 't jaor neet moög, 
Det moög deas weak toch lekker wal! 
 
Dit is KVW, 
KVW 'n waekske diéke dolle pret, 
Want KVW det is echt vet 
dit is KVW, KVW 
't Is heej ein groet gekkehoës, 
want KVW det is ôs thoës. 
 
De donderdig den gaon we met zien alle nao de bös 
Te fiets, te voöt, vol spanning 'nne daag met weinig rös 
De sprookjes die herlaeve, zaeker met 't KVW 
Trolle, hekse superschurke, jao die dwale den dôr Bree 
  
Dit is KVW, 
KVW 'n waekske diéke dolle pret, 
Want KVW det is echt vet 
dit is KVW, KVW 
't Is heej ein groët gekkehoës, 
want KVW det is ôs thoës. 

Dit is KVW (Bree) 
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Hoofd, schouders, knie en teen 
 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

  
Ut hundje van de bèkker 

Heij huül fiës gedaon 

Dae waar met al zien puütjes 

In ‘n hondendrol gaon staon 

D’n bèkker mos toen kiëve 

En pakt de kiellef vast 
Ut hundje haet van angst 
De èrme bèkker volgeplast (op zien) 
 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

  
De Keuning van Maffije 

Waas wir wiëds te vet 
Hae haet zich toen maar èfkes 

Op de WC-pot gezet 
Zoë kos hae zich ontlasten 

D’n driët kwaam oet zien dèrm (blehhh) 

De Keuning waas waer fit 
En strekte toen zien èrm (naor zien) 
 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

  
Mien Tante oët Marokko 

Die kûmp straks heej opaan 

Met minstens twiëje kamiële 

't Is 'n huüle karavaan 

Twiëje van die groëte biëste 

Daor lètse wal meij op 

Want veur desse 't wits 

Schiëte ze op diene kop (ofwal dien) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

  
Iedereen duit: oho oho, (oho oho) 
oho oho, (oho oho) 
Ohohohoh, (ohohohoh) 
Ohohohoh, (ohohohoh) 

  
Mmmm, schouders, knie en teen, knie en teen 
Mmmm, schouders, knie en teen, knie en teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 
Mmmm, schouders, knie en teen, knie en teen 
 

Mmmm, mmmm, knie en teen, knie en teen 
Mmmm, mmmm, knie en teen, knie en teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 
Mmmm, mmmm, knie en teen, knie en teen 

  
Mmmm, mmmm, mmmm teen, mmmm teen 
Mmmm, mmmm, mmmm teen, mmmm teen 
Oren, ogen, puntje van je neus 
Mmmm, mmmm, mmmm teen, mmmm teen 
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Torenspits van Bommel 
 
In de grote stad Zaltbommel 
Heerste eens een watersnood-nood-nood-nood 
En zo menig arme drommel 
Die niet zwemmen kon ging dood-dood-dood-dood 
 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bim bam bommel 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bommel-bommele-bommele...... 
 
Op een vlot van houten planken 
Dreef een jonge herdershond 
Heel erbarmelijk te janken 
Omdat hij zijn baas niet vond 
 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bim bam bommel 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bommel-bommele-bommele...... 
 
Een matroos met houten benen 
En een rooie zwembroek aan 
Zat erbarmelijk te wenen 
Want zijn schip dat was vergaan 
 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bim bam bommel 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bommel-bommele-bommele...... 
 
Op een vlot van houten planken 
Zat de hele lagere school 
Jongen hingen uit de banken 
En ze hadden toch zo’n lol 
 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bim bam bommel 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bommel-bommele-bommele...... 
 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bim bam bommel 
En te midden van al die rommel, rommel 
Dreef de torenspits van bommel-bommele-bommele...... 
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Nederlandse Amerikaan 
 

Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
Een Nederlandse Amerikaan 
Die zie je al van verre staan 
  
Van voor, naar achter, van links, naar rechts (4x) 
 
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop 
Daar groeien slechts drie haren op 
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop 
Daar groeien slechts drie haren op 
  
Van voor, naar achter, van links, naar rechts (4x) 
 
Zij buik lijkt wel een luchtballon 
Ik wou dat ik er in prikken kon 
Zij buik lijkt wel een luchtballon 
Ik wou dat ik er in prikken kon 
  
Van voor, naar achter, van links, naar rechts (4x) 
 
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek 
Het hangt drie meter uit zijn broek 
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek 
Het hangt drie meter uit zijn broek 
  
Van voor, naar achter, van links, naar rechts (4x) 
 
Zijn broek komt amper tot zijn kuit 
Gestreepte sokken er onder uit 
Zijn broek komt amper tot zijn kuit 
Gestreepte sokken er onder uit 
  
Van voor, naar achter, van links, naar rechts (4x) 
 
Zijn teen lijkt wel een wandelstok 
Hij steekt een meter door zijn sok 
Zijn teen lijkt wel een wandelstok 
Hij steekt een meter door zijn sok 
  
Van voor, naar achter, van links, naar rechts (4x) 
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De koning van Maffije 
 
De koning van Maffije 
Was onlangs veel te vet 
Hij moest zich laten rijden 
En zakte door zijn bed 
De dokter zei tenslotte 
Oh koning, doe aan gymnastiek 
Dat is goed voor stijve botten 
En tegen reumatiek 
 
Een, twee drie, zij, achter, voor 
Vier, vijf, zes, ga zo maar door 
Knieën buigen, rekken, krommen liggen 
En het gaat al beter hoor 
Een, twee, drie, handen in de nek 
Vier, vijf, zes, handen aan het rek 
Zeven, acht, negen, touwtje springen 
 
De dikke vette koning 
Oefende elke dag 
Van acht tot negen in zijn woning 
En niemand die het zag 
Want niemand mocht gaan kijken 
Want hij deed het in zijn ondergoed 
En hij wou niet laten blijken 
Dat ook een koning zoiets doet 
  

Een, twee drie, zij, achter, voor 
Vier, vijf, zes, ga zo maar door 
Knieën buigen, rekken, krommen liggen 
En het gaat al beter hoor 
Een, twee, drie, handen in de nek 
Vier, vijf, zes, handen aan het rek 
Zeven, acht, negen, touwtje springen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een dag was hij verdwenen 
's Morgens na het bad 
Toen hij de stop had uitgetrokken 
Verdween hij door het gat 
Het volk van Maffije 
Houdt de rouwdienst nog elk jaar 
Dan oefenen ze in lange rijen 
Vredig naast elkaar 
 
Een, twee drie, zij, achter, voor 
Vier, vijf, zes, ga zo maar door 
Knieën buigen, rekken, krommen liggen 
En het gaat al beter hoor 
Een, twee, drie, handen in de nek 
Vier, vijf, zes, handen aan het rek 
Zeven, acht, negen, touwtje springen 
 
Een, twee drie, zij, achter, voor 
Vier, vijf, zes, ga zo maar door 
Knieën buigen, rekken, krommen liggen 
En het gaat al beter hoor 
Een, twee, drie, handen in de nek 
Vier, vijf, zes, handen aan het rek 
Zeven, acht, negen, touwtje springen 
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De Bessemploög (volle gaas) 

Ik zeg vol! Vol! Ik zeg gaas! Gaas! 
Ik zeg vol, vol! Gaas, gaas! 
 
De Bessemploög oët Bree, zeej gaon mèt KVW aan de slaäg 
De Bessemploög oët Bree, gaeve gaas d'rop en gèn geklaag 
 
Langzaam kômme zeej oët de vaere 
Tas kôffie sigaretje, niks te blaere 
Ze kômme in eur Jeepke, tractor, fiets of quad volle gaas 
 
Van het Maf nao Drees, nao 'n speultuin in Bree 
'n spûlparadiës in 'n eurke of dreej 
Ze kômme in eur Jeepke, tractor, fiets of quad volle gaas 
 
Zeej werke door, mèt 'n grônkboor, 
Den zinge zeej dit liedje in koor 
Ze bouwe aan de kabelbaan, 
En bouwe wèr 'n groëte glijbaan 
 
De Bessemploög oët Bree, zeej gaon mèt KVW aan de slaäg 
De Bessemploög oët Bree, gaeve gaas d'rop en gèn geklaag 
 
Euver bouwwerke wuurt good naogedach, 
De bessemproof môt waere aafgelag 
Ze kômme in eur Jeepke, tractor, fiets of quad volle gaas 
 
Van 't Maf nao Drees, nao de Kesselse bös 
Bouwe zeej aan deze groëte klus 
En den springt Arno in zien Jeepke. Tractor, fiets en quad volle gaas! 
 
Zeej werke door, mèt 'n grônkboor, 
Den zinge zeej dit liedje in koor 
Ze bouwe aan de kabelbaan, 
En bouwe wèr 'n groëte glijbaan 
 
Mâr helaas kump d'r 'n ing aan iddere daag, 
De bovelöp verbrand, dae môt gauw keule in 'nne lekkere schoëmkraäg 
'n Bon van Ton in de hank, eindelik wèr op 'nne kruk 
Ze dinke “morge wèr vol gaas, man wat 'n gelök!” 
 
Zeej werke door, mèt 'n grônkboor, 
Den zinge zeej dit liedje in koor 
Ze bouwe aan de kabelbaan, 
En bouwe wèr 'n groëte glijbaan 
 
Zeej gaeve gaas, volle gaas. Ôs bessemers die zien aan de slaäg 6x 
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KVW Bree draagt haar vaste sponsoren een warm hart 

toe, in goede en slechte tijden! Jullie ook? 
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Danke veur het meijdaon aan (hopelijk) ‘t enige 

KVW@Home oëits en wies volgend jaor! 
 

 

KVW 2021  

26 juli t/m 31 juli 

 

 

 

 

 

Speciaal dank voor KVW@Home aan: 

 Paul Opstals, Daan Berden, Michiel van Diepe & Tonny Joosten voor kartrekken 
van KVW 2020 @Home  

 Luc Koopmans voor het online en IT werk 
 Rik van Beek, Lenny Peeters & Robin Lemmen voor mee invulling geven aan de 

spellen 
 Fieke Engels & Leo Spreuwenberg voor de dansjes op KVW nummers 
 Tim Niëns, Daan Bruijnen, Roy Smets, Chantal Spreuwenberg, Sjuul Wijnands, Hay 

Joosten & Boy Bijlmakers voor nieuwe oude KVW liedjes 
 Luca Huys voor tekst filmpjes van de KVW liedjes 
 Rianne Joppen voor de rol van Grootmoeder Koek 
 Boy Joosten voor filmen van KVW@Home 
 Wiel Joosten & Luuk Mestrom voor de illustraties 
 Anke van Horne voor de kleurplaat 
 Natasja Vaasen voor idee van deze boekjes 
 Lieke Koopmans & Jaer Nijssen veur de Britse weurd 
 Liset Spreuwenberg voor de communicatie hulp 
 Bart Huijs, Mark Gooren, Erik van Roy & Frenk van Roy voor het Blitse Fritz filmpje
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