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Onze laatste Niejsflits zal verschijnen begin juli. 

Kinderopgave 
We zijn hard aan het werk om KVW 2022 te 

organiseren. Het is fijn om te zien dat er voor 

KVW 2022 weer zoveel aanmeldingen zijn 

binnengekomen. Inmiddels zijn we weer 

begonnen aan de grote KVW puzzel: de 

groepsindeling. Mocht u uw zoon of dochter nog 

niet hebben aangemeld, dan kan dit altijd nog via 

onze website: https://kvwbree.nl/aanmelden/ 
 

Programma 

Na twee jaar rekening te hebben gehouden met 

het Coronavirus, kunnen we dit jaar eindelijk 

weer een normale KVW-week organiseren! Dit 

betekent dat de week weer van maandag t/m 

zaterdag zal gaan plaats vinden. Welke 

activiteiten er op het programma staan en het 

thema van dit jaar, blijven nog even geheim! 

 

Spelleiding 
KVW ZÛKT SPELLEIDING! 

Wij zoeken spelleiders en figuranten voor de 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het is 

een toffe manier om KVW van dichtbij te beleven 

en je draagt een belangrijk steentje bij aan deze 

week. Want zonder spelleiders en figuranten is 

een KVW niet mogelijk. Twijfel dus niet en geef je 

snel op via onze website! 

https://kvwbree.nl/figuranten-spelleider-
aanmelding/  
 

Incasso ouderbijdrage 
Mocht u uw zoon/dochter al hebben opgegeven 

voor KVW 2022, dan zal begin juni de 

ouderbijdrage worden afgeschreven.  

 
 
 
 
 
 
 

Media team (foto/video) 
Om alles op de gevoelige plaat vast te leggen 

lopen er tijdens KVW een aantal fotografen en 

cameravrouwen/mannen rond. Zij maken 

duizenden foto’s en uren aan filmmateriaal, wat 

zoveel mogelijk via onze site en social media 

kanalen te bekijken is. Mocht u interesse hebben 

om deel te nemen aan dit mediateam 

(gedurende de hele week of een aantal 

dagen/dagdelen) dan kunt u zich aanmelden 

door contact op te nemen met Luc: luc@kvw-
maasbree.nl of bellen/appen naar 06 4246 0681. 

(Evenementen) 
verkeersregelaars 
Bij de organisatie van KVW komen er ook 

logistieke zaken om de hoek kijken. De kinderen 

moeten tenslotte veilig van de ene naar de 

andere locatie kunnen gaan. Daarom maken wij 

ieder jaar gebruik van verkeersregelaars. Deze 

verkeersregelaars worden net voor of net na een 

activiteit ingezet (‘s ochtends en/of ‘s middags). 

Mocht u interesse hebben om ons hierbij te 

helpen, dan kunt u voor het behalen van een 

certificaat (online instructie) contact opnemen 

met Luc: luc@kvw-maasbree.nl of bellen/appen 

naar 06 4246 0681. 

 

Het behalen van het certificaat wordt door KVW 

betaald. De tijdsinvestering vooraf en in de week 

zelf is klein, maar onze dank is zeer groot! Heeft 

u al een certificaat, dan kunt u dit vermelden bij 

aanmelding.  
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EHBO  
Op elke locatie van KVW is er EHBO aanwezig. Dit 

wordt vaak gedaan door Alles Paletti en mensen 

uit Maasbree met een medische achtergrond. Zij 

zorgen ervoor dat wondjes worden 

schoongemaakt en pleisters worden geplakt, 

maar denken ook mee over de veiligheid van de 

locatie. Mocht u interesse hebben om deel te 

nemen aan dit team (gedurende de hele week of 

een aantal dagen/dagdelen) dan kunt u zich 

aanmelden door contact op te nemen met 

Natasja: natasja@kvw-maasbree.nl of 

bellen/appen naar 06 1324 7120. 

Home’s 
De home’s zijn garages, overkappingen of 

tuinhuisjes waar de groepen gedurende de week 

een aantal momenten verblijven. Vaak hebben 

groepen voor een activiteit begint, de tijd om 

samen gezellig spellen te doen en wat te eten en 

drinken, maar ook worden er voorbereidingen 

getroffen voor de lawaaioptocht van zaterdag. 

We zijn nog dringend op zoek naar home’s voor 

de KVW-week. Mocht u thuis een plek hebben 

voor een groep kinderen en leiding, dan kunt u 

zich aanmelden door een bericht te sturen naar: 

lieke@kvw-maasbree.nl of door te appen/bellen 

naar 06 1202 8258. 

Hopperleiding 
Zoals de laatste jaren, was er ook dit jaar veel 

animo om hopper te zijn. De hoppers 

(hoofdleiding ondersteunend personeel) zijn 

jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar die te 

oud zijn om als kind mee te doen, maar te jong 

zijn om als leider mee te doen. Zij zorgen de hele 

week voor de aankleding van spellen en locaties. 

Vanuit een eigen locatie wordt er met de groep 

gewerkt en geknutseld, en 's middags zorgen de 

hoppers ervoor dat de locaties weer schoon 

achtergelaten worden. Daarnaast worden de 

hoppers wel eens ingezet als spelleider. Als 

hopperleiding begeleid je deze groep gedurende 

de week. Er zijn geen specifieke eisen, maar het 

is wel belangrijk dat de hopperleiding goed bij de 

huidige groep past. Daarom is er een 

selectieprocedure na aanmelding. Bij interesse 

kunt u een mail sturen naar rianne@kvw-

maasbree.nl. of bellen/appen naar 06 2003 2242 

KVW 60 jaar  
Dit jaar viert KVW Maasbree zijn 60e jubileum. 

Dat is speciaal en moet natuurlijk gevierd 

worden! Onlangs gaven we op social media al 

een kleine hint met een afbeelding van 'er was 

eens'... Er komt namelijk een KVW 

sprookjesboek! Ter ere van het 60-jarige 

jubileum hebben verschillende mensen uit 

Maasbree de mooiste sprookjesverhalen en 

tekeningen gemaakt. Uiteraard gaan deze 

verhalen allemaal over echte KVW-locaties in 

Maasbree. De verhalen zijn grappig, bijzonder, 

origineel, eigenwijs, soms verdrietig maar vaak 

ook vrolijk.  

 

De laatste fase van het proces is ingegaan en de 

boeken worden bijna gedrukt. Binnenkort is er 

op omroep P&M een verslag te zien van één van 

de bijeenkomsten met de redactie, schrijvers en 

tekenaars. Het boek zal te koop zijn op zondag 

10 juli tijdens de zomermarkt in Maasbree en 

daarna in verschillende winkels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ op website 
Mocht u nog andere vragen hebben, dan 

verwijzen we u graag door naar de FAQ op onze 

website: https://kvwbree.nl/veelgestelde-vragen/   
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