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Programma 

Het programma is klaar, vanaf woensdag 20 juli 

zal dit op onze website te bekijken zijn. Ook 

wordt rond deze datum de Huis aan Huis 

programma folder van KVW thuis bezorgd. Geen 

folder ontvangen? Deze zullen vanaf vrijdag 22 

juli ook bij een aantal winkels en het Mafcentrum 

af te halen zijn. Zie onze socials voor meer info. 

 

Er zullen dit jaar geen whatsapp groepen 

gemaakt worden, eventuele (belangrijke) 

programmawijzigingen en alle andere 

mededelingen zullen via onze website en socials 

gedeeld worden. 

Spelleiding 
KVW ZÛKT SPELLEIDING! 

Wij zoeken voor een paar dagen nog spelleiders  

met name voor de maandag, dinsdag en vrijdag 

kunnen we jullie hulp nog gebruiken. Heb je nog 

tijd een of meerdere dagen, geef je dan snel op. 

Want zonder spelleiders en figuranten is een 

KVW niet mogelijk.  

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

Corona 
Corona is helaas nog niet weg maar gelukkig 

kan/mag tegenwoordig weer (bijna) alles. 

De KVW week zal dit jaar dus weer als vanouds 

georganiseerd worden. Er zijn geen extra 

beperkende corona maatregelen van 

toepassing. 

 

Wel blijft natuurlijk het actuele overheidsadvies 

van toepassing:  

”Heeft u klachten die passen bij corona? Of heeft u 

contact gehad met een besmet persoon? Doe dan 

altijd een zelftest. Dit geldt ook voor kinderen.” 

 

Wij hopen op een Corona vrij KVW net als vorig 

jaar, mocht er desondanks toch iemand een 

positieve (zelf)test willen wij vragen de dan 

geldende overheidsrichtlijnen te volgen. 

 

Materialen 
Net als andere jaren zoeken wij nog een aantal 

materialen om de spellen aan te kunnen kleden. 

Mocht u thuis nog een van de volgende 

materialen hebben liggen en deze niet meer 

gebruiken, dan kunt u mailen of appen naar 

Robin: robin@kvw-maasbree.nl tel: 0627658339. 

Wij zijn nog op zoek naar: 

- Ouderwetse loopkruk 

- Oude horloges 

- Een sigaarhouder 

- Een gong (of oude bekkens) 

- unoxmutsen 

- Lege whiskyflessen of andere decoratieve 

flessen 

- Verschillende kledingstukken 

 

Foto's / video-opnames 
Ook dit jaar is er weer een enthousiast media 

team tijdens KVW aan de slag om dagelijks het 

thuisfront digitaal op de hoogte te houden. 

Zo zullen er overdag op onze socials wat foto’s 

van de activiteiten gedeeld worden. Elke morgen 

(voor de nieuwe KVW dag) kun je de foto’s van de 

vorige dag bekijken via onze website. Ook 

worden er dit jaar weer op diverse momenten 

video opnames gemaakt welke snel na de KVW 

week online te bekijken zullen zijn. 

 

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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KVW 60 jaar  - Sprookjesboek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar viert KVW Maasbree zijn 60e jubileum. 

Dat is speciaal en moet natuurlijk gevierd 

worden! Vandaar dat mede dankzij onze 

vrijwilligers een mooi sprookjesboek is gemaakt! 

Mochten jullie nieuwsgierig zijn en dit mooie 

sprookjesboek willen bemachtigen dan kan dat 

op: 

• Op zaterdag 9 juli van 15:00 tot 17:00 uur 

tijdens de boekpresentatie. (dringend 

advies om met de fiets te komen indien 

mogelijk, parkeren op aangegeven 

plaatsen) 

• Op zondag 10 juli op de zomermarkt in 

Maasbree 

• Vanaf maandag 11 juli bij de volgende 

winkels: 

o DA 

o Duijf 

Ook zullen alle deelnemende kinderen dit jaar 

een leuke verrassing krijgen tijdens KVW 

vanwege ons 60 jarig jubileum.  

 
 


