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 EEN DUBBELDIKKE
EDITIE!

Jul l ie hebben waarschi jnl i jk al  gemerkt
dat er dit  jaar 'maar'  twee ( in plaats

van dr ie) KVW Blogs z i jn ,  op maandag
en vr i jdag.  Maar daarom vandaag dan

ook een extra dikke edit ie ,  voorzien van
al le avonturen die we de afgelopen
dagen hebben beleefd t i jdens KVW

Games.  Veel  leesplezier !  

WAT WAS ER MET JULIA OP
MAANDAGOCHTEND?

A. Ze had nog een paar klanten
B. Omgekleed tegen de modder 

in haar auto
C. Ze had zich verslapen



DE AVONTUREN VAN GAME-ROY
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Wat een spannende week was het voor
Game-Roy zeg! Iedere dag was het weer 

 spannend of hij wel zou kunnen
ontsnappen uit de game-wereld, maar

gelukkig kreeg hij hulp van vele bekende
game-figuren. Op maandag kwam Mario
aangescheurd in zijn kart, gevolgd door

zijn maatje Luigi en gingen de kinderen op
zoek naar muntjes voor een extra leven

voor Game-Roy. 
Op dinsdag kwamen twee karakters uit
Minecraft op het podium en gaven ze de
kinderen de opdracht om diamanten te

zoeken. Na deze succesvolle missie
maakten de kinderen op woensdag kennis

met Ash Ketchum en een levensgrote
Pikachu. De echte kenner weet natuurlijk
direct dat we hier met een Pokémon te

maken hebben. Alle kinderen gingen dan
ook, mét succes, op zoek naar pokéballen.

Hiermee verdienden de kinderen een
'Evolution-item' en kreeg Game-Roy

waanzinnige spierballen! 
Op donderdag werden we op het KVW-
terrein verrast door twee gekke snuiters
met wel een heel gek en onverstaanbaar

taaltje. Dit bleken echte Sims! Gelukkig
konden we dit taaltje toch verstaan door

de 'pointer' van Bart. Dit vernuftig
apparaatje vertaalt de Sims-taal niet

alleen naar het Nederlands of Heitsers,
maar zelfs naar het Engels of Belgisch!
Op het moment van drukken van deze

krant was het helaas nog niet bekend of
de missie van Game-Roy is geslaagd.... Er

zijn wel al wat gevaarlijk uitziende Fortnite
figuren in het dorp gespot! Hopelijk kan

Game-Roy dan eindlijk ontsnappen aan Dr.
Vi-rus uit de gamewereld en weer naar de

normale wereld terugkeren. 



 

A-GROEPEN
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EEN MELIGE BEDOELING

Op dinsdag ging het leidersspel bi j  de A-
groepen er mel ig aan toe.  Niet al leen

werd er veel gelachen, de leiders
kwamen letterl i jk onder het water,  zeep

en MEEL te z itten!   

Op dinsdagmiddag
hebben de A-

groepen bi j  Laco
weer lekker

gesmuld van
heerl i jke fr ietjes

met een knakworst .
De andere groepen
zi jn vast jaloers op

jul l ie !  Ook
hoofdleider Jack
bleek graag een

frietje mee te
wil len pikken!

FRIETJES!



 

A-GROEPEN
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Op woensdag gingen de kids van de A naar
Kitskensberg. Voor de eerste keer in zo'n

grote bus was voor sommige kids toch wel
spannend! 

KITSKENSBERG



 

B-GROEPEN

Op maandagmiddag organiseerde de
hoofdleiding van de B-groepen een heuse
touwtrekwedstr i jd.  De kinderen van groep
11 bleken hier over de grootste spierkracht

te beschikken. Vervolgens was het de
beurt aan de groepsleiding.  Zi j  werden

daarbi j  'geholpen'  door de famil ie Peters
(hoofdleiders Inge en Teun).

Wonderbaarl i jk genoeg werden de groepen
waar zi j  bi j  h ielpen telkens uitgeschakeld.
Dat z i jn we normaal toch niet gewend van

deze krachtpatsers. . .   Teun had
waarschi jnl i jk de opdracht niet helemaal
goed begrepen. Het leek meer op touw

duwen in plaats van trekken! 
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TOUWTREKSPEKTAKEL

LIEVER LUI DAN MOE!

Op woensdag moesten de
waterspel len klaargezet

worden. De hoofdleiding van
de B dacht dat het opblazen

van de baden toch wel snel ler
zou moeten kunnen. 



 

B-GROEPEN
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GEEN MOTORTOCHT... MAAR WEL EEN 
FEESTAVOND!Helaas hebben we dit jaar geen motortocht

kunnen organiseren, dit bleek met de huidige
maatregelen jammer genoeg niet mogelijk. Dat is

natuurlijk een grote teleurstelling voor de
kinderen, leiding én hoofdleiding van de B-

groepen, maar gelukkig heeft de hoofdleiding een
erg leuk alternatief bedacht! 

Na een vermoeiende en warme, maar
gezellige dag op de Kirkelkesberg en

een heerlijke barbecue in het 
park gingen alle B-groepen naar

Eetcafé De Tump voor een gezellige
feestavond. Alle groepen hebben de
gehele week de tijd gehad om een

optreden te verzorgen voor de
aandachtige toeschouwers. De

handjes gingen de lucht in en de
heupen losgeschut bij klassiekers als

de Macarena, Roetewisser en nog vele
andere hits. Groep 10 bleek uiteindelijk
de 'beste-dansers-badge' te hebben

verdiend!.  



 

C-GROEPEN
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MODDERSPELLEN
Op maandag vielen de kids al  direct met
de neus in de boter,  of ja laten we maar
modder zeggen. Iedereen moest er aan

geloven, dus ook al le leiding en
hoofdleiding.  Sommige moesten een

handje geholpen worden!

Zwemmen 
Hoewel de buitentemperatuur
niet meer dan 18 graden was,

was het zwembadwater 22
graden.



 

C-GROEPEN
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DONDERDAG
De Donderdag beloofde voor de C

een lange, maar super toffe dag te
worden. Overdag moesten de kids in

het dorp verschi l lende opdrachten
doen. 's  avonds stond de tradit ionele
spokentocht en overnachting op het
programma. Maar eerst werd er nog

een 'duchtig'  feestje gevierd!  De C wi l
natuurl i jk niet onder doen voor de B-
groepen, die tegel i jkert i jd een feestje

vierden!  



AFSCHEID NEMEN BESTAAT NIET...
 
 

 

 

Op vrijdagochtend zal het bestuur van KVW
Heytse 'live' de trekking van de Tombola

uitvoeren op het KVW-terrein. De opname
hiervan zal in de loop van vrijdag online

worden geplaatst op onze Facebook pagina. 
Heb je een lootje gekocht? Houd deze

pagina dan goed in de gaten en wie weet
win jij één van de vele mooie prijzen

gewonnen die beschikbaar zijn gesteld door
de Heitserse ondernemers.
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WIST JE DAT...
 

onze allereerste livestream maar liefst 2.835
mensen heeft bereikt. Dat zijn er megaveel :-).
onze Instapagina inmiddels 374 volgers heeft
en de teller op het moment dat u deze krant
heeft vast nog hoger zal zijn.
wij onze leiding, hulpleiding, hoofdleiding en
iedereen die heeft meegeholpen bij de
spokentocht en overnachting erg dankbaar zijn. 
er 1407 lootjes verkocht zijn. 
Mathijs Lenders goed overweg kan met een
stofzuiger.
we de vader van Joost Simons erg dankbaar
zijn voor zijn hulp bij het bouwen van het
podium.
er 40 spoken waren bij de spokentocht. 
de kinderen van de B nu al weten hoe ze en
goed feestje moeten bouwen.
Joris en Jack van de A hoofdleiding nog
'vrijgezellig' zijn.
groep 4 dit jaar 2x de sjaaltjes heeft gekregen! 

Helaas moeten we na deze KVW-week afscheid nemen van een aantal
hoofdleiders die zich jarenlang keihard hebben ingezet om de jeugd van Heitse

waanzinnig leuke dagen te bezorgen. Daarom een hele dikke MERCI voor al
deze kanjers! Bjorn, Loes, Maartje en Tom: BEDANKT!!!!!! 



 

JUBILARISSEN
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Vorig jaar hebben we onze jubilarissen helaas niet in het zonnetje kunnen zetten, daarom
vieren we deze week ook het jubileum van de hoofdleiding die in 2020 dat feestje hebben

gemist. We bedanken zelfs een hoofdleider die in 2019 zijn tienjarig jubileum had (sorry
Joris, beetje laat....). Tijdens de afsluitingen afgelopen week zijn de onderstaande kanjers

extra bedankt voor hun inzet. 



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
Verheggen Mode

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

 

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
Laco
Reijnders Toiletwagens
Peeters Advocatuur
Brandweer Heytse
Rabobank Maas en Leudal
Stijnen productions
Cooltools
Mikpuntj
Beugelclub Oet ein stuk
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

 

11



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
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 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.

 KVW 2022
 

Zet direct in je agenda!
KVW 2022 van 22-08-2022

tot en met 26-08-2022

Volgend jaar zal de KVW week één
week eerder plaatsvinden dan wat
jullie van ons gewend zijn. Dit komt
omdat de laatste vakantieweek weer
samen valt met de eerste schoolweek
van het MBO en HBO. Echter hebben
wij onze leiders die naar school
moeten hard nodig om voor de kids
een toffe week te organiseren. 


