KVW ‘De Tijdmachine’.

KVW Leuken 2019

1. Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ook deze zomer zal KVW Leuken weer een leuke week
organiseren voor de kinderen van Leuken en omstreken.
Onze vrijwilligers zullen zich vol enthousiasme inzetten om
de week tot een groot succes te maken. Een onvergetelijke
week voor uw kinderen, met dit jaar extra feest want we
bestaan 50 jaar!
Om de KVW-week te kunnen organiseren beschikken we
over een enthousiaste groep leiding, hulpleiding en
hoofdleiding. Maar daarnaast kunnen we onze sponsors
ook niet missen, want deze zorgen ervoor dat we uw
kinderen iets extra’s kunnen bieden tijdens de KVW-week.
Ook het vertrouwen en de medewerking van u als
ouders/verzorgers en de medewerking van de buurt is
onmisbaar om KVW te kunnen organiseren. Dit jaar zal de
KVW-week in het thema staan van “De tijdmachine”.
Gedurende de week zullen we terugblikken op KVWthema’s van de voorgaande jaren en komen de leukste
activiteiten weer uit de oude doos. We zullen de kinderen
meenemen op uitstapjes, spellen doen en de oudste groepen
gaan ook dit jaar weer op kamp.
Let op! De verzamel- en ophaalplek is dit jaar wederom op
het kerkplein, op het verharde gedeelte. Wij verzoeken u
ook vriendelijk om op het verharde gedeelte te gaan staan
en niet aan de wegkant.
Groetjes Hulpleiding, Leiding en Hoofdleiding
KVW Leuken
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Wat leuk dat je mee doet met KVW Leuken! Tijdens de week
zullen we met z’n allen een reis door de tijd maken.
Als alle inschrijvingen verwerkt zijn zal de groepsindeling
opgehangen worden bij Bakkerij Moonen. Dit zal eind juni
gebeuren. Als jij of je ouders nog vragen hebben, dan kun je
je op maandag 15 juli melden bij de hoofdleiding. Of even
bellen/mailen natuurlijk. Ook dit jaar gaan we heel veel
leuke spelletjes doen en uitstapjes maken.
Niet te vergeten is er op vrijdagavond een grote showavond
waar we de week gaan afsluiten, dus neem iedereen mee die
je kent, hoe meer mensen er zijn, hoe leuker het is. Er is ook
de mogelijkheid om avond te eten!
Wij hebben er weer erg veel zin in en we hopen dat het
samen met alle kinderen weer een te gekke week wordt!
Tot maandag 15 juli 2019!

Groetjes (Hulp)Leiding en Hoofdleiding KVW
Leuken

Like ons op Facebook!
www.facebook.com/KvwLeuken
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Hoofdleiding
Vorig jaar deden er bijna 300 kinderen mee met KVW
Leuken. Om zoveel kinderen goed op te kunnen vangen
zal er een goed programma gemaakt moeten worden.
Maar met alleen programma’s maken ben je er nog niet,
de hoofdleiding regelt nog meer, zoals een
noodprogramma bij slecht weer, vergunningen,
verzekeringen, sponsoring, subsidies, materiaalbeheer,
EHBO-deskundigen, leidingwerving, leidingvorming en
het werven van hulpleiding. Kortom, het organiseren van
een KVW-week doe je niet zomaar!
Leiding
De leiding zijn onmisbare vrijwilligers die al die kinderen
gedurende de KVW-week bezig houden. Zij zijn degenen
die de kinderen opvangen, stimuleren en motiveren om
aan de diverse activiteiten mee te doen.
Om de leiding te bedanken voor hun inzet organiseren
we na de KVW-week een feestavond voor de leiding,
want zij hebben zich een hele week ingezet voor al de
kinderen. Om deze feestavond te betalen komen we op
de showavond langs met de leidingspot.
Hulpleiding
Ook schakelen we hulp in van de hulpleiding. Deze
zorgen ervoor dat spellen uitgevoerd kunnen worden en
dat de kinderen extra begeleid worden.
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Hoofdleiding
Jesse Smeets: Hoofdleiding & Voorzitter KVW Leuken
Oogststraat 2, Weert. Tel: 06-30015941
Dorine Timmermans: Hoofdleiding & Secretaris KVW
Leuken
Ravenhorst 31, Leiden. Tel: 06-21169141
Ashley Verkoelen: Hoofdleiding & Penningmeester
KVW Leuken
Leukerstraat 12, Weert. Tel: 06-13248056
Stan Kroeze: Hoofdleiding KVW Leuken
Leukerhof 47, Weert. Tel: 06-23565549
Maud Lenders: Hoofdleiding KVW Leuken
Leukerhof 40, Weert. Tel: 06-30248870
Laura Peeters: Hoofdleiding KVW Leuken
Kloosterstraat 58, Weert. Tel: 06-40051000

Kijk voor meer informatie over de
hoofdleiding op www.kvwleuken.nl!
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Ouders, let op!
•

•

•

•
•

•

•

•
•

De hoofdleiding is te allen tijde bereikbaar in de
KVW-week via de volgende telefoonnummers: 0613248056 (Ashley, jongste groepen) & 06-30015941
(Jesse, oudste groepen).
De plaats van vertrek en aankomst is, tenzij anders
aangegeven in het programmaoverzicht, het
verharde gedeelte van het kerkplein.
Ouders, willen jullie achteraan het verharde gedeelte
van het kerkplein gaan staan, dit is voor de veiligheid
van uw eigen kinderen (niet op de stoep).
Er wordt verzocht zakmessen, aanstekers, iPod’s,
mobiele telefoons en energydrank thuis te laten.
Geef uw kind voldoende drinken, antiinsectenmiddelen, zonnebrandolie of regenkleding
mee, afgestemd op de weersverwachtingen.
Bij verlies van spullen kunt u navraag doen bij de
hoofdleiding. De gevonden voorwerpen worden op
de showavond gepresenteerd.
Laat uw kind niet in de nieuwste kleding naar KVW
komen. Bij onze activiteiten bestaat de mogelijkheid
dat kleding vuil wordt of in het ergste geval
beschadigd raakt. Dit zou zonde zijn.
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of
verlies van eigendommen.
Wilt u, in verband met diverse bosspellen, s.v.p. uw
kinderen dagelijks controleren op tekenbeten.
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KVW-shirtjes
Alle kinderen krijgen dinsdag een KVW-shirtje aan waar
we de kinderen aan kunnen herkennen. Deze krijgen ze
op dinsdagochtend en leveren ze aan het eind van de dag
weer in bij hun leiding.
Geld
Op de dinsdag zullen we met de kinderen naar BillyBird
Park Hemelrijk gaan. Hiervoor adviseren wij een bedrag
van rond de 3 euro mee te geven aan uw kind(eren). Dit
geld dienen ze aan het begin van de dag af te geven aan
de leiding in een portemonnee met naam erop.
De andere dagen zijn er geen mogelijkheden om
snoep/ijs/drinken etc. te kopen, geef uw kind dus geen
geld mee.
Slecht weer
Bij slecht weer kan het programma gewijzigd worden.
We proberen dit op tijd door te geven, maar het weer is
nu eenmaal onvoorspelbaar, dus dit zal niet altijd lukken.
Geef bij dreigend weer in ieder geval regenkleding mee.

Bezoek ons ook op: www.kvwleuken.nl
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Maandag 15 juli: ‘De olympische spelen’

Groep
Activiteit
Vertrek
Terug
Meenemen

: 1 tot en met 8
: Sport & Spel op Leuken
: 8.30 kerkplein Leuken
: 15.30 kerkplein Leuken
: Lunchpakket, drinken en bij
twijfelachtig weer een (regen)jas.

Dinsdag 16 juli: ‘Piraten’
Groep
Activiteit
Vertrek
Terug
Meenemen

Groep
Activiteit
Aanvang
Meenemen

: 1 tot en met 8
: BillyBird Park Hemelrijk (Zeelandsedijk
34a, Volkel)
: 8.00 Kerkplein Leuken
: 16.30 Kerkplein Leuken
: Lunchpakket, drinken en bij
twijfelachtig
weer (regen)jas.

Kamp:

: 6, 7 & 8
: Kamp
: 19.00 Kerkplein Leuken met
kampspullen en op de fiets.
: Zie informatiepagina “KAMP”.
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Woensdag 17 juli: Op safari

Groep
Activiteit
Vertrek
Terug
Meenemen

: 1 tot en met 5
: Stadspel & discomiddag
: 8.30 parkeerplaats sporthal ‘Aan de Bron’
: 15.30 parkeerplaats sporthal ‘Aan de Bron’
: Lunchpakket, drinken en bij twijfelachtig
weer een (regen)jas.

Donderdag 18 juli: ‘Het circus’
Groep
Activiteit
Vertrek
Terug
Meenemen

: 1 tot en met 4
: Spellen en knutselen op Leuken
: 8.30 kerkplein Leuken
: 15.30 kerkplein Leuken.
: Lunchpakket, drinken en bij slecht weer
een (regen)jas.

Groep 5 gaat deze dag op de fiets naar de
kamplocatie en zal daar het programma
volgen.
Vertrek:
Terug:
Meenemen:

8.30 Kerkplein Leuken
15.30 Kerkplein Leuken
Fiets en bij slecht weer een (regen)jas.

Groep 6 t/m 8 zijn vandaag nog op kamp en hebben daar
een programma.
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Vrijdag 19 juli: Showavond 50 jaar KVW!
Groep
Activiteit
Vertrek

Terug
gedeelte)
Meenemen
Groep
Activiteit
Aanvang
Afsluiting
Meenemen

: 1 tot en met 8
: Voorbereiding Showavond & evt. Film
: Groep 1 tot en met 5 9:00 kerkplein Leuken.
Groep 6, 7 & 8 mogen een uurtje langer
slapen.
Deze verwachten we dus om 10:00 bij het
kerkplein Leuken.
: 14:00 kerkplein Leuken (verhard
: Lunchpakket en drinken
: 1 tot en met 8
: It’s showtime!
: 18.00 Grasveld tegenover DESM-terrein
De tent gaat open om 17.30 uur
: rond 22.00. De bar sluit rond 23.00.
: Ouders/verzorgers, zusjes, broertjes,
ooms,
tantes, de buren en niet te
vergeten opa en oma en iedereen die je
kent.
Er is ook de mogelijk om avond te eten!
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Kamp
De groepen 6, 7 en 8 gaan zoals elk jaar 2 nachten op
kamp. Dit jaar fietsen we met z’n allen naar het kamp. We
verzamelen om 19.30 bij het kerkplein op Leuken. De
bagage wordt hier ook verwacht, deze wordt met een
busje
naar
de
kamplocatie
gebracht:
Groepsaccommodatie ‘De Bekerhof’(Beekstraat 9,
Hunsel).
Het kamp duurt tot donderdagmiddag. Hierna
zullen de groepen terugfietsen naar het kerkplein op
Leuken. De spullen worden naar het kerkplein op
Leuken gebracht, waar deze net als de kinderen om 15.30
kunnen worden opgehaald. Tijdens het kamp is de
hoofdleiding telefonisch te bereiken op het volgende
nummer: 06-30015941 (Jesse Smeets).
Paklijst:
-

Slaapzak, kussen en matrasovertrek
Toilettas (met daarin een tandenborstel, tandenpasta,
zeep, een kam, zonnebrandcrème, evt. medicijnen
e.d.)
Handdoek
Zwemkleding in een aparte tas.
Reserve kleren, neem voor ’s avonds zeker een lange
broek, een warme trui en dichte schoenen mee!!!
Regenkleding en bij slecht weer ook laarzen
Bord, mok en bestek
Theedoek
Snoepgoed (houd dit binnen de perken)

Verboden: Zakmessen, zaklampen, muziekapparatuur,
mobieltjes, horloges e.d.

