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 WE MOGEN WEER!
Na een jaar st i l te is  het gelukkig weer t i jd
voor KVW! Dit  jaar staat in het teken van
"KVW Games" .  Game-Roy is verdwenen in
een computerspel  en wordt gevangen
gehouden door dokter Virus .  Aan de
kinderen de taak om dit  v irus te verslaan
voordat Game-Roy game over is !   



 

GROEPSINDELING A GROEPEN
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GROEPSINDELING B GROEPEN

3



 

GROEPSINDELING B GROEPEN

WIST JE DAT...

dit  de 58e keer is  dat KVW
georganiseerd wordt .

we 61 man groepsleiding hebben.
we dit  jaar 77 kids hebben bi j  de A.
we dit  jaar 110 kids hebben bi j  de B.
we dit  jaar 95 kids hebben bi j  de C.

we 8 jar igen hebben deze week.
we 20 jubi lar issen hebben.

Bent afgelopen vr i jdag vader is
geworden van Luuk.
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GROEPSINDELING C GROEPEN
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BENODIGDHEDEN
Beste ouders / verzorgers en kinderen: zorg er voor dat je de hele week genoeg eten
en (zeker bi j  warm weer) drinken bi j  je hebt.  Ook zonnebrandcrème is zeer belangri jk.

Op sommige dagen heb je wat extra’s nodig. Zie hiervoor onderstaand overzicht.
 

 

CORONA
 

KVW TIJDEN
 

VLAG + T-SHIRTS
 Maandag t/m woensdag:

09.00-15.30u

Donderdag:
A: 09.00-15.30u
B: 09.00-20.00u
C: 09.00-overnachting

Vrijdag:
09.00u-14.00u

Hij siert al menig gevel in
Heytse: onze enige echte KVW-
Vlag!

Heb je nog geen vlag, maar wil
ook zo'n te gekke vlag aan je
gevel laten flapperen? 

Ga dan snel naar Verheggen
Mode en koop een vlag voor
€12,50. 

Ook KVw-shirts en petjes kun je
bij Verheggen Mode terecht.
De prijzen zijn als volgt:
- Kindershirt €7.50
- T-shirt volwassenen €10,-
- Pet €7,50

Ouders zijn niet toegestaan
op het KVW terrein.
Indien mogelijk komt uw
kind zelfstandig naar het
KVW terrein.
Halen en brengen bij de
parkeerplaats naast de
molen. Parkeerterrein
vervolgens direct verlaten.
Bij klachten blijft uw kind
thuis en wordt dit gemeld bij
onze voorzitter, Bart Boonen
(06-30730143).
Iedere groep krijgt
desïnfectiemiddel. 
De toiletten worden
meermaals gepoetst. 

Vanwege COVID-19 gelden de
onderstaande regels:
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WOORDZOEKER
 
 

 

VERZEKERING  &
AANSPRAKELIJKHEID

 

 FOTO'S AANLEVEREN
 

Sla de foto's op in een mapje en vermeld in
de mapnaam duidelijk wanneer en bij welke
groep de foto's genomen zijn (bijv. "A
Maandag", "B Dinsdag", "C Woensdag", enz.).
Klik daarna met de rechtermuisknop op het
mapje en kies: kopiëren naar;
gecomprimeerde (gezipte) map.
Surf naar www.wetransfer.com om de foto's
via internet naar ons te verzenden. Let op:
kies niet voor Wetransfer Plus,, maar klik op
'skip'. Met behulp van de gratis variant kun je
tot 2GB sturen. Mocht je toevallig meer foto's
hebben: stuur dan meerdere mailtjes.
Vul in bij 'e-mail ontvangers' fotos@kvw-
heytse.nl

We krijgen vaak mooie foto's van ouders /
leiding toegestuurd. Heb je tijdens de KVW week
toffe foto's gemaakt? Stuur deze dan naar ons
toe voor op onze website en socials. 

Het aanleveren van foto's doe je op de volgende
manier:

1.

2.

3.

4.

Via deze weg laten wij iedereen weten dat alle
kinderen vallen onder de zorg- en
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.
Mocht er zich onverhoopt iets voordoen of
gebeuren dan is de zorg- en
aansprakelijkheidsverzekering van toepassing.

Verder adviseren wij nadrukkelijk om de
kinderen geen waardevolle voorwerpen zoals
mobiele telefoons, sieraden etc. mee te geven
met KVW.

Stichting KinderVakantieWerk Heythuysen is niet
aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of
letsel berokkend aan haar deelnemers door
welke oorzaken dan ook. 
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TOMBOLA
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PODIUM
 Ieder jaar staat er weer een super tof

podium op het KVW terrein. Maar hoe
gaat dat nu in zijn werk?

Nadat het Thema is gekozen ontwerpen
de thema- en klusgroep samen het
podium. De klusgroep gaat vervolgens
aan de slag met de voorbereidingen
voor de bouw van het podium. De week
voorafgaand aan KVW gaat de
klusgroep met hulp van andere
hoofdleiders hard aan de slag om het
hele podium te bouwen. 

Onze dank is groot naar iedereen dit jaar
heeft meegeholpen het podium te
bouwen.
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 HEB JIJ (OF JE PAPA/MAMA) IETS LEUKS VOOR IN DEZE GAZET??
. . .  STUUR DAN EEN MAILTJE NAAR INFO@KVW-HEYTSE.NL

Tombola
Eetcafé De Tump
Wijnhuis Heytse 
Bongers Fotografie
Spoormakers Interieur
De Gouverneur
Chloe’s Eyelove
Mélange
Wijs
RED
Peter van Heugten Edelsmid
Porto Maurizio
Fotografiebelinda.nl
Belinda Keulen
Broodjeszaak Het hoofdkantoor
Primera Plantinga
Coffee & toffee
Peeters Tweewielers 
Mooj Haar & make up
EP Tummers
Nonsense Escaperoom
Joep Telecom
Charles Hairsalon
Mikpuntj
Sanne bloem en decoratie
So Little
Brownies & Downies Venlo
Kapsalon Leudal

Materiaal en diensten
Frank Coolen
Partijboerderij de Busjop / 
Henk Coolen
Verheggen Mode
HWC verhuur
Hubo/Dobey Janssen
Herpertz
Van Grimbergen Grondverzetbedrijf
KVW Horn
BS de Neerakker
Laco
Reijnders Toiletwagens

 

Dagelijkse traktaties
Café Den Hook
Hotel het Anker
Hermans Makelaardij
Mebo Autocenter Roggel
PC-serviceburo
ACP keukenrenovaties ACP spuitwerken & 
De Foliedokter
Cultuurpodium de Bombardon
MV pakketdienst
JD IT - Jack Donders
Rob Coenen
Fruitbedrijf Heijnen

Algemeen
Toyota Gielen
Get Dressed
Broodjeszaak het hoofdkantoor
Cafe Sinterkläöske
Refill Coffee Service
Van Rijt Automatisering 
Voetzorg Sien
Steiner Autoschade

Feestavond leiding
Bertha Verschueren Weerbaarheids-
projecten
Broodjeszaak het Hoofdkantoor
Lars Frenken Service- & Timmerbedrijf

Donateur
CYS Group

 

SPONSOREN
Materiaal en diensten
Brandweer Heytse
Rabobank Maas en Leudal
Stijnen productions
Cooltools
Mikpuntj
Beugelclub Oet ein stuk
Party Compleet Cor Timmermans
Transportbedrijf Erik van Eijck
GJ Heftruckservice
Hoveniersbedrijf Henderickx
Smids metaal     
Bongers trappen Roggel
Start Grow 
Van den Akker plaagdierbeheer
Bongers beeld licht geluid 
Jeroen Stultiens - Mastershot
producties
Sybren Versteeg
Gepu bouw
Buitengoed de Gaard
Print- en Ontwerpstudio Leudal
Poelier Crins
Bakker Broekmans
Dirkx Electronics
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KVW LIED

COUPLET 1

Mèt KVW game wae offline                                                   
En zeen dees waek op zeuk                 
Op zeuk nao Roy want dae is kwiet
En det vinje wae neet leuk

Opgezaoge in ‘t spel
Dèt waas ziene wins
Noe wiltj d’r truuk nao pap en mam
Help mèt zoeë hel se kins

REFREIN
KVW
Wae zeen d’r bie         
En strijde hie zie-aan-zie
KVW
GameRoy wiltj oet ‘t spel
Wae verslaon dae Virus snel
KVW
Mèt dien vrunj op paad
En game tot ‘s aoves laat
Minecraft, Fortnite, Mario
Pokemon                                                        
doot mer mèt os mèt
doot mer mèt os mèt

 

 

COUPLET 2

Dokter Virus, dae maaktj ein plan        
En loktj Roy in zien val
In ’t sjerm neemtj hae hem mèt                      
Det det hem lieëre zal
Dae slechterik , paktj laeves aaf
Mer Roy wiltj hem verslaon
Roy waertj sterker, elke daag   
Zoeëdet hae nao hoes kin gaon

REFREIN
KVW
Wae zeen d’r bie         
En strijde hie zie-aan-zie
KVW
GameRoy wiltj oet ‘t spel
Wae verslaon dae Virus snel
KVW
Mèt dien vrunj op paad
En game tot ‘s aoves laat
Minecraft, Fortnite, Mario
Pokemon                                                        
doot mer mèt os mèt
doot mer mèt os mèt

 

 AVG
 Sinds 15 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

van kracht. Naar aanleiding van deze wet hebben wij ons privacybeleid onder de loep
genomen en een aantal zaken aangepast. Het complete AVG-protocol van KVW Heytse is te
vinden op onze website.

Wel willen we iedereen informeren over de manier waarop wij omgaan met beeld- en
fotomateriaal. Tijdens KVW worden er foto’s en filmpjes gemaakt voor op de website en
KVW-Gazet. Dit beeldmateriaal wordt hoogstens één jaar online gepubliceerd, daarna worden
de foto’s en filmpjes verwijderd. Een selectie van het beeldmateriaal zal bewaard worden in
ons archief voor toekomstige jubileumactiviteiten.

Betrokkenheid bij KVW zorgt er onherroepelijk voor dat de kans aanwezig is dat de
deelnemer, maar ook u als ouders/verzorger, op foto en video wordt vastgelegd. Mocht je
hier bezwaar tegen hebben, dan vragen we je om je deelname aan KVW te heroverwegen.
Gezien de beperkte middelen die wij als vrijwilligersorganisatie hebben, is het voor ons niet
mogelijk om al het beeldmateriaal te gaan filteren op herkenbaarheid van individuele
deelnemers.
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