
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),     Maasbree, februari 2023 

Als vrijwilligersorganisatie zorgt KVW Maasbree al 60 jaar voor een gevarieerde, leuke, 
uitdagende en zeer actieve speelweek. We zijn als hoofdleiding van Kingerverkansiewerk (KVW) 
Maasbree volop aan het organiseren van dé leukste vakantie activiteit van 2023: we beloven 
alweer een weekje dikke dolle pret voor alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 in Maasbree.  

KVW 2023 zal plaatsvinden van maandag 17 juli t/m zaterdag 22 juli: de eerste week van de zomervakantie. 

Deze brief is om jullie te informeren dat de aanmeldingen voor 2023 weer geopend zijn! 
Kinderen, vrijwilligers, homes: opgeven kan via onze website www.kvwbree.nl 

 

Wij streven er naar dat ieder kind van basisschool groep 2 tot en met 8 mee kan doen aan KVW Maasbree. Omdat wij 
volledig op vrijwilligers draaien verwelkomen we graag alle helpende handjes: een dag of dagdeel als spelbegeleider, 
EHBO’er, mediateam, figurant of een half uurtje als oversteek papa/mama. Je bent welkom mee te helpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over KVW 
In de eerste week van de zomervakantie nemen zo’n 500 kinderen deel aan het zesdaagse KVW waarin elk jaar een 
ander thema de rode draad vormt. Wat het thema wordt, zal woensdag vóór KVW bekendgemaakt worden. 

Doordeweeks begint KVW dagelijks om 9:00 en zal gezamenlijk worden afgesloten om 16:00. Alleen op zaterdag 
beginnen we om 9:30 en vindt de grote afsluiting van KVW om 15:00 plaats. KVW valt onmogelijk in woorden te 

beschrijven. Beeld zegt veel meer! Kijk op www.kvwbree.nl/fotos en sta versteld wat er mogelijk is in deze week.  
 

Een tipje van de sluier: gedurende deze doldwaze week vol dikke dolle pret zullen de kinderen veel buiten spelen en 
zijn er regelmatig waterspellen. Altijd een onvergetelijke week! Als ouder zorg je alleen voor oude (bad)kleren, een 
handdoek, bescherming tegen de zon en een lunchpakket… Vrijwel duizend vrijwilligers zorgen voor de rest! Je bent 
welkom om ook jouw steentje bij te dragen. 
 
 

We zien jullie hele gezin graag in de KVW week van 2023, de eerste week van de zomervakantie! Tot dan! 

Opgave 2023 
Hoe? Opgeven gaat via het digitale opgaveformulier 

op onze website www.kvwbree.nl 
Wanneer? Opgeven kan van 20 februari t/m 19 

maart, daarna wordt het inschrijfgeld verhoogd 
volgens onderstaand overzicht:  
- Opgave 19 maart € 5,- per kind extra. 
- Vanaf 15 juni € 10,- per kind extra. 
- Laatste week € 15,- per kind extra. 

Heeft u geen mogelijkheid om de opgave digitaal 
door te geven, neem dan contact op met Maud 
Engels (na 18.00 uur)  via tel. 06-3436 9099. 

Kosten. 
1 kind:  € 32,50 
2 kinderen:  € 55,00 
3+ kinderen uit een gezin:   € 65,00 
 

Bedreven. Wij zijn zeer bedreven ieder kind te laten 

meedoen aan KVW. Hoe? Kijk op www.kvwbree.nl  
 

Aanvullende vragen? Neem (na 18.00u) telefonisch 
contact op met kind-commissie Maud Engels via tel. 
06-3436 9099 of Luc Koopmans via tel. 06-4246 0681 

 
 

Figuranten / Spelleiders / Vrijwilligers          
Zonder jullie was er geen KVW mogelijk! Elk jaar 
zoeken we voor de activiteiten op maandag, dinsdag 
en vrijdag en voor de bossen op donderdag spelleiders 
en figuranten! Maar ook op andere manieren kun je 

helpen! Geef je dus op via onze website!. 

Homes 

Tijdens de week hebben circa 45 homes nodig voor de 
groepen. Homes zijn de ‘thuis honks’ – bijv. garages, 
overkapping of schuurtjes – waar de kinderen vier 
dagdelen enkele uurtjes verblijven. Woont u in de 
bebouwde kom en heeft u ruimte ter beschikking, laat 
het ons weten via het opgaveformulier! 
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