
PROGRAMMABOEKJE 2018

“KVW, EINE BÓNTJE KRAOM”
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Kindervakantiewerk 2018 staat weer voor de deur. 
Wij gaan er weer een grandioze week van maken voor de kinderen uit Swalmen, 
Boukoul en Asselt. 

Het thema van 2018 is:

“KVW, eine bóntje kraom”
Tussen 6 en 10 augustus hebben we voor jullie weer een feestelijk programma 
bedacht. De activiteiten hebben alles te maken met carnaval, kermis, circus en 
muziek. Natuurlijk zou het leuk zijn als je je verkleedt in het thema.

Dit jaar zitten we weer op het terrein naast Zwembad De Bosberg. 
Parkeren kan op de standaard parkeerplaatsen van het zwembad.
Telefoonnummer voorzitter Steffie Verbeek: 06-41327041.
Dit boekje en overige informatie over KVW kun je ook 
nalezen op www.kvwswalmen.nl.

VOOR DE OUDERS/VERZORGERS:
Alle kinderen vallen onder de 
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. 
Mocht er onverhoopt iets gebeuren dan is de 
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/
verzorgers van toepassing.

Gedurende de week zullen er foto’s gemaakt worden. Deze zullen terug 
te vinden zijn op de KVW site en Facebook. Als hier bezwaar tegen is, 
meldt dit dan voor 1 augustus bij secretaris@kvwswalmen.nl.

BELANGRIJK:
•  Energie houdende drankjes als bijvoorbeeld redbull, bullit, etc. zijn 

niet toegestaan.
•  Groepen 5/6/7/8: mocht je kind geen zwemdiploma hebben, geef dit 

dan vóór 1 augustus door via de mail aan secretaris@kvwswalmen.nl. 
•  Denk er elke dag aan om de kind(eren) op teken te controleren i.v.m. 

bosactiviteiten.
•  Gezien de nieuwe privacywetgeving (AVG) zullen wij als KVW (bestuur 

en leiding), net als ieder jaar, zorgvuldig omgaan met de gegevens van 
jou en je kinderen. Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met 
secretaris@kvwswalmen.nl. 

www.kvwswalmen.nl
mailto:secretaris@kvwswalmen.nl
mailto:secretaris@kvwswalmen.nl
mailto:secretaris@kvwswalmen.nl
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Vanaf 09.30 uur ben je van harte welkom op het KVW terrein en volgt de 
officiële opening van de 51e KVW week en beginnen we met het echte 
programma.

VOOR ALLE GROEPEN:
Aanvang: 09.30 uur KVW-terrein (Zwembad De Bosberg)
Einde: 17.00 uur KVW-terrein. 
Denken aan: beker, lunchpakket, evt. regenkleding.

GROEPEN 3 en 4:
Je begint vandaag met het pimpen van het T-shirt en een leuke nok-out-sjo. 
Hierna ga je met je groep een speurtocht lopen en je sluit de dag af met de 
Kuubse Sjpele. 

GROEPEN 5 en 6:
Vandaag begin je met de Kuubse Sjpele. Als je hiermee klaar bent ga je het 
T-shirt pimpen en een leuke nok-out-sjo. Aan het eind van de dag sluit je af met 
een speurtocht. 

GROEPEN 7 en 8:
Je start de dag met een speurtocht. Daarna staan er voor jou de Kuubse Sjpele op 
het programma en je eindigt de dag met het pimpen van je eigen T-shirt en een 
spannend bosspel. 
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ALLE GROEPEN:
Aanvang:  08.30 uur parkeerplaats Beeckerhof aan de Asseltsestraat. 

Kom te voet !!!!!!
Indien je met de fiets komt, blijft deze ook op Beeckerhof staan. 
Einde:  17.00 uur terrein Break-out Evenementen, Oude Baan te 

Swalmen.
Denken aan:  lunchpakket, beker, zwemspullen, pet, zonnebrandcrème, 

evt. regenkleding en eventueel een zakcentje.

Je gaat vandaag met je groep deelnemen 
aan verschillende spelactiviteiten, waaronder 
waterspellen. Hierbij is samenwerken in je team 
van belang en zul je veel plezier beleven. 
Het programma is om 17.00 uur afgelopen voor 
alle groepen.

VOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S): 
als je kind(eren) worden opgehaald, kom dan 
te voet of per fiets naar het terrein van Break-
out Evenementen. Dit is veiliger voor jezelf, 
je kind(eren) en alle anderen. Er is die dag 
geen parkeerruimte beschikbaar. 

Wij vinden het natuurlijk leuk als je in de loop van de dag een kijkje komt 
nemen. Ook dan de auto graag op de parkeerplaats bij Beeckerhof parkeren. 
In verband met de veiligheid moet de Oude Baan vrij toegankelijk blijven.
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GROEPEN 3 en 4 en GROEPEN 5 en 6:
Aanvang:  08.30 uur KVW-terrein (Zwembad De Bosberg)
Einde: 16.00 uur KVW-terrein.
Denken aan:  beker, lunchpakket, evt. regenkleding, zwemspullen.  

Vandaag staat er een spectaculaire zeskamp op het programma, een geweldige 
circus workshop en de voorbereiding voor de Bóntje Aovindj op donderdag.
Circusvoorstelling groepen 5 en 6: 12.00-12.30 uur, ouders/ verzorgers zijn van 
harte welkom.
Circusvoorstelling groepen 3 en 4: 15.30-16.00 uur, ouders/ verzorgers zijn van 
harte welkom.

GROEPEN 7 en 8:
Aanvang:  08.30 uur KVW terrein (Zwembad De Bosberg)
Einde: 20.30 uur Markt Swalmen.
LET OP:  begin- en eindlocatie is NIET hetzelfde. 
Denken aan:  beker, lunchpakket, evt. regenkleding, zwemspullen.
Bijzonderheden:  Graag zonder fiets komen!
Voor de motortocht: stevige lange broek, dichte schoenen en een jas! 
Een helm is optioneel. Op de markt is er geen mogelijkheid om andere 
kleding etc. te geven, zorg dat dit aanwezig is op het KVW terrein 
voor 17.00 uur.

Vandaag starten jullie met een leuke circusworkshop. De circusvoorstelling is 
om 12.00-12.30 uur, ouders/verzorgers zijn van harte welkom. Hierna volgt 
een zeskamp en frietjes eten, daarna lopen we samen naar het dorp voor de 
motortocht.

We hebben voor de motortocht gedacht aan: max. 50 km/u; verzekeringen; 
politiebegeleiding; bij slecht weer geen doorgang. Tenzij je ouders bij 
het bestuur van KVW Swalmen bezwaar maken, gaan we er vanuit dat 
je toestemming hebt om deel te nemen.
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GROEPEN 3 en 4:
Aanvang:  10.00 uur KVW-terrein (Zwembad De Bosberg), 

liefst zonder fiets. 
Einde:  19.00 uur Robijn (groepen 3/4) 20.00 uur Robijn 

(groepen 5/6)
Bijzonderheden:  zwemkleding, incl. grote badhanddoek.
Denken aan: mok, lunchpakket, evt. regenkleding. 

Vandaag staat er iets waanzinnigs op het programma. Je gaat onder andere een 
spelenkermis, waterspelen en een bosspel doen. We eten daarna allemaal samen 
op het KVW foodtruck festival. Je sluit de dag af met een voorstelling van een 
Bóntje Aovindj.  

Voor de ouders/verzorgers van 3/4/5/6: 
Jullie zijn van harte welkom in de Robijn! Hier treden van 18.00-19.00 uur 
de groepen 3 en 4 op en van 19.00-20.00 uur de groepen 5 en 6. Tijdens de 
voorstelling is het mogelijk om gezellig iets te drinken. 

GROEPEN 7 en 8:
Aanvang: 10.00 uur KVW terrein MET DE FIETS!
LET OP: aansluitend overnachting. 
Bijzonderheden:  zwemkleding, incl. grote badhanddoek en lange broek 

(oude kleren) en dichte schoenen meenemen!
Denken aan: mok, lunchpakket, evt. regenkleding

Belangrijk: Neem je slaapspullen mee incl. luchtbed en slaapzak!
Stop al je spullen in een zak en plak een grote sticker erop met je naam en 
groepsnummer. ’s Ochtends tussen 09.00-10.00 uur kunnen de spullen worden 
afgegeven op het KVW terrein.

Vandaag start je de dag 
met een fietsspeurtocht en 
tussendoor het klaarmaken 
van gerechten voor het KVW 
foodtruckfestival. Daarna ga 
je nog een spelenkermis doen, 
het eten opeten, zwemmen 
en uiteraard de spannende 
overnachting. 
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GROEPEN 3 en 4 en GROEPEN 5 en 6:
Aanvang:  13.00 uur bij Emmaus, Naborchweg 1 in Swalmen.
Einde:  20.00 uur, na de prijsuitreiking.
Denken aan: beker, evt. regenkleding. 

Vandaag is de laatste KVW dag en ga je 
nog veel leuke dingen beleven. De KVW 
missies, een spannende show en natuurlijk 
oefenen voor het KVW dansje. En als je 
naar het dorp bent gewandeld, volgt er 
nog de lekkere hamburger, de vossenjacht, 
het defilé en de afsluiting van KVW 2018. 

GROEPEN 7 en 8:
Einde: 10.00 uur KVW terrein 
(Zwembad De Bosberg).
Aanvang: 14.00 uur bij Emmaus, 
Naborchweg 1 in Swalmen.
Einde: 20.00 uur, na de 
prijsuitreiking.
Denken aan: beker en evt. regenkleding. 

’s Morgens opruimen en ontbijten, hierna komen je ouders/ verzorgers je weer 
ophalen op het KVW terrein. We verwachten je terug om 14.00 uur bij 
Emmaus. Er staat vandaag nog een spectaculaire nok out sjo, het traditionele 
KVW dansje, vossenjacht, hamburger, defilé en de toffe afsluiting op het 
programma.

ALLE GROEPEN:
Bijzonderheden: Het defilé staat dit jaar in het teken van 
zomercarnaval. Iedereen dus verkleed en geschminkt naar 
KVW komen!

Als allerlaatste sluiten we KVW officieel met z’n allen af, met onze bekende 
“kammeraod” Big Benny. 
Na de officiële afsluiting maken we het nog een paar uurtjes gezellig met gave 
DJ’s en een leuke band.  

Kijk ook regelmatig op onze site www.kvwswalmen.nl en op Facebook voor 
het laatste nieuws. 

www.kvwswalmen.nl
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VOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S):

Als er nog vragen zijn, kun je terecht bij een van onderstaande bestuursleden:

Steffie Verbeek (voorzitter)
✆ 06-41327041

Leonie Janssen (secretaris)
✆ (0475)-214559, ✆ 06-30451444

Flor van den Groenendal (penningmeester) 
✆ 06-16683866

Daniëlle Cluitmans
Noud Cluitmans
Marcel Engelen
Ted Geraedts

Indien je zoon/dochter om welke reden dan ook een dag niet aanwezig 
kan zijn, dient dit altijd gemeld te worden. Bij voorkeur via WhatsApp 
onder vermelding van naam van het kind en het groepsnummer.

Centraal telefoonnummer:
Steffie Verbeek (voorzitter): ✆ 06-41327041

Internet: www.kvwswalmen.nl

Dit boekje is van:

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik 
om iedereen, alle sponsoren, vrijwilligers 
en mensen die ons op andere manieren 
ondersteunen te bedanken voor zijn/haar 
bijdrage aan het welslagen van de KVW week. 
Dit is voor ons elk jaar weer een enorme 
stimulans. Bedankt en tot volgend jaar!!!

Het bestuur

Aukje van der Linden
Bram Manders
Siem Nijssen
Anneke Reijnders

Marja Suylen
Joos Tegels
Thuur Tegels
Sven Verheesen

Gedrukt door...Vormgeving door...

www.kakelversch.nl

www.kvwswalmen.nl

