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KVW-nieuws

LET OP!!!!!

Vul zo spoedig mogelijk het digitale formulier in op de website 
van KVW Neer & betaal via i-DEAL

Alvast bedankt!

Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 17,50 per kind van groep 3 t/m 8, € 5,00 per kleuter 

en € 25,00 per brugklasser.

Boer zeuktj Knecht

Boer Harm is al gepensioneerd en op zoek naar een knecht en 
tevens opvolger. In het verlaten dorp waar hij woont, lijkt niemand 

geïnteresseerd te zijn in het overnemen van zijn boerderij. 

Boer Harm heeft daarom de hulp ingeschakeld van Yvon Jaspers. 
Hij heeft gehoord dat zij vaker mensen bij elkaar brengt. En Yvon 
heeft goed nieuws; Boer Harm heeft maar liefst 150 brieven van 

potentiële opvolgers! 

Uit al die brieven kiest Boer Harm Ronald en Willem om op 
bezoek te komen. Zij mogen vijf dagen meedraaien op de boerderij, 
en na die vijf dagen zal blijken wie de beste knecht is, en wie dus 

de boerderij mag overnemen. 

Ondertussen gebeuren er rare dingen in die vijf dagen…De koeien 
zien blauw, het stro verdwijnt, en tot overmaat van ramp lijken de 

groentes niet meer te groeien… 

Wie zit hier achter? 
Is het jaloerse boer Ronald? 

Is het de niet altijd even slimme Willem? 
Of moeten we gaan zoeken in een andere hoek? 

Kortom; een mysterie op de boerderij...

Volg het laatste  

KVW-NIEUWS op:

www.kvwneer.nl

of op onze facebook-pagina
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Hoe ziet de week eruit?

Behalve kei gave leiding en leuke vriendjes en vriendinnetjes, 
zijn er natuurlijk nog veel meer dingen nodig om deze KVW-week 

te laten slagen! De leiders hebben de nodige voorbereidingen 
getroffen en een week voor jullie in elkaar gezet. We lichten alvast 

een tipje van de sluier voor jullie op.

De programma’s

Kindervakantiewerk lijkt in Neer bijna zo vanzelfsprekend, 
dat men zou vergeten dat er elk jaar weer een nieuw programma 

in elkaar gezet moet worden. Dit doen de leiders en leidsters 
helemaal zelf. Medio mei komt de leiding voor het eerst bij elkaar. 

Tijdens de eerste bijeenkomst worden de groepen verdeeld. 

Op de daarop volgende werkvergadering wordt er aan de 
uitwerking van het programma begonnen. Enkele weken voordat 

er wordt begonnen met de opbouw van ’t KVW-kamp komen 
leiding en bestuur nog een keer samen om de laatste puntjes op de 
i te zetten en de programma’s compleet te maken. Enkele weken 

later is het dan zover… de KVW-week waarin jullie veel avonturen 
gaan beleven!

Tractortocht: 

Op donderdagavond is er voor de groepen 7 en 8 een 
avondprogramma. Na een lekker diner van frietjes op het 

kampterrein gaan de kinderen naar het parkeerterrein van het 
sportpark om vanuit daar rond 18.30 geheel in de stijl van het 

thema met een grote groep tractoren een tractortocht te maken 
door Leudal.

De route wordt vooraf gecommuniceerd op onze Facebook-pagina
zodat u uw kind ook voorbij kunt zien rijden tijdens dit spektakel. 

Na de terugkeer rond 19.30 kunnen de kinderen van groep 7 naar 
huis.

Voor de kinderen van groep 8 gaat het programma nog door met 
de spokentocht en overnachting.
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Overnachting groep 8

Zoals ieder jaar staat er voor groep 8 een overnachting op het 
programma. In de nacht van donderdag op vrijdag blijven 

de kinderen slapen op het kampterrein. In het begin van de 
KVW-week worden de ouders of verzorgers van deze kinderen 

middels een informatiebrief op de hoogte gebracht van het 
avondprogramma en de spullen die ze voor de overnachting nodig 

hebben. Naast de leiding zullen er ook enkele bestuursleden op 
het kampterrein overnachten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 
Jeroen Kuijpers, 06-25084254 of Maartje Emonts, 06-53104367.

Brugklas

Voor de brugklassers heeft de leiding een vijfdaags programma 
samengesteld. Vanaf 2021 bieden wij dit programma jaarlijks 

op deze wijze aan. Er staan allerlei toffe activiteiten op het 
programma die zeker in de smaak zullen vallen. Het programma 

wordt op woensdagavond uitgebreid met een overnachting. De 
ouders of verzorgers van deze kinderen worden tijdig per mail op 

de hoogte gebracht van alle benodigde informatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 
Jeroen Kuijpers, 06-25084254 of Maartje Emonts, 06-53104367.

De kleuters

Ook dit jaar hebben zich weer enthousiaste vrijwilligers 
aangemeld om een speciaal programma te verzorgen voor de 

kinderen van groep 0, 1 en 2. Dit kleuterprogramma vindt plaats 
op de dinsdag- en donderdagmorgen op het kampterrein. 

Op deze twee ochtenden kunnen de kinderen die vóór 1 oktober 
2021, 4 jaar of ouder zijn kennismaken met Kindervakantiewerk 

door middel van een leuk programma dat speciaal voor hen is 
opgezet. Voor een glaasje ranja en een versnapering tijdens het 

programma wordt gezorgd, maar u mag natuurlijk gerust zelf iets 
aan de kinderen meegeven. 

Het programma voor de kleuters begint om 9.15 uur en eindigt om 
12.15 uur. De kleuters worden tijdens deze activiteiten verdeeld in 

kleine groepjes en begeleid door twee ouders. 

Natuurlijk mogen de kleuters ook meedoen aan de optocht en 
de finale op vrijdagmiddag. De optocht vertrekt om 17.30 uur op 
het kampterrein. Let op! Een en ander is afhankelijk van de dan 

actuele maatregelen rondom corona.
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Handige weetjes

Opgaves

U kunt uw kinderen opgeven via het digitale formulier op onze 
website (www.kvwneer.nl). U kunt makkelijk en veilig betalen 

via i-DEAL. 

Privacy

KVW Neer verzamelt persoonsgegevens van deelnemers 
en vrijwilligers. Deze gegevens hebben wij nodig voor onze 

administratie, verzekeringen e.d. Alle persoonsgegevens worden 
altijd vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden anders 

dan gemeente en verzekeraar. 

Tijdens onze activiteiten worden vaak foto’s en video-opnames 
gemaakt voor gebruik op onze website en social media. 

U kunt onze volledige privacyverklaring inzien op onze website 
www.kvwneer.nl

Kampterrein

Dankzij de stichting Zwembad ’t Ligteveld kunnen we ook dit jaar 
weer terecht op de ligweide van het zwembad. 

Corona

Kindervakantiewerk Neer zal de activiteiten en het protocol 
aanpassen volgens de dan actuele maatregelen.

Tijden

De kinderen van groep 3 t/m de brugklas worden elke dag om 
9.00 uur op het kampterrein verwacht. Om 16.30 uur (behalve op 

vrijdag om 12.30 uur) gaan ze weer naar huis. 

Voor de groepen 7 & 8 worden op de donderdagavond 
avondactiviteiten georganiseerd. Daarna zal groep 8 overnachten 
op het kampterrein en keert groep 7 rond 19.30 uur huiswaarts. 

Voor de brugklas wordt op woensdagavond een avondactiviteit 
inclusief overnachting georganiseerd.

 
Het kleuterprogramma vindt plaats op dinsdag en donderdag van

9.15 uur tot 12.15 uur.

De finale

Op vrijdag 27 augustus zal vanaf 17.30 uur de optocht trekken via 
Ligteveld, Winterstraat, Ericalaan, Wijnbeekstraat, Eikenlaan, 

Maasweg en Ligteveld. 

Na deze optocht volgt er een fantastiche finale op het KVW-terrein 
op de ligweide van het zwembad. De finale begint om ongeveer 

18.15 uur. Daarna zal DJ Sil tot ongeveer 22.00 uur zorgen voor 
een spetterende afsluiting van de week! Let op! Een en ander is 

afhankelijk van de dan actuele maatregelen rondom corona. 
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Contact

Vanaf woensdag 18 augustus t/m zaterdag 28 augustus 
zijn wij bereikbaar onder telefoonnummers:

Jeroen, 06-25084254 of Maartje, 06-53104367

U kunt ons ook per mail benaderen via info@kvwneer.nl of u kunt 
terecht op onze Facebook-pagina (KVW Neer) of onze website 

(www.kvwneer.nl)

Het is voor het bestuur zeer moeilijk om tijdens de opening en de 
dagsluiting uw vragen te beantwoorden, omdat dit onze drukste 
tijden zijn. Overdag zijn er altijd bestuursleden aanwezig die u te 

woord kunnen staan.

Afmelden kinderen 

Wij stellen het op prijs als u ons een seintje geeft wanneer uw kind 
een dag niet mee kan gaan met KVW. Ook overig contact tussen 

ouders, leiding en bestuur wordt gewaardeerd.

Knapzak

Omdat de kinderen tochten hebben, wandelen en rondtrekken 
raden wij u aan alleen het strikt noodzakelijke mee te geven. 
Extra gesjouw is vermoeiend en vervelend. Eten, drinken en 

zwemspullen zijn spullen die iedere dag in de tas moeten zitten. 
Geef de kinderen géén flessen of drinkbekers van glas mee.

Kleding

Het is aan te bevelen uw kind kleren aan te trekken waarin ze 
kunnen ravotten. Geef een extra jasje/truitje mee op de dagen dat 

het koud dreigt te worden.

Groepen

Doen uit uw gezin meerdere kinderen mee, dan zullen die 
waarschijnlijk in andere groepen zijn ingedeeld. Het is dan ook 

verstandig om elk kind een eigen tas mee te geven.

Bijzonderheden/medicamenten/allergieën

Mededelingen die voor uw kind van belang zijn zoals sociaal-
emotionele problematieken, allergieën, het gebruik van medicijnen 
of andere bijzonderheden, kunt u doorgeven aan Maartje Emonts. 
Zij is vanaf woensdag 18 augustus aanwezig op het kampterrein 
of bereikbaar via 06-53104367 of info@kvwneer.nl. Maak gerust 
een afspraak met Maartje zodat we zaken goed kunnen voor- en 
doorspreken en uw kind een prettige (start van de) week heeft. 



KVW-nieuwsKVW-nieuws

Verkeersveiligheid

Wij adviseren iedereen die de Napoleonsweg over moet steken 
om gebruik te maken van de tunnel om veilig aan de overkant te 
komen. Indien u toch besluit uw kinderen ergens anders over te 
laten steken dan adviseren wij u om zelf mee te gaan en hen na 

afloop ook weer op te komen halen!

In verband met de verkeersveiligheid geldt er tijdens de KVW 
week een parkeerverbod op ’t Ligteveld vanaf de Maasweg tot 

einde bebouwde kom.

Fietsen

De groepen 6, 7, 8 en de brugklas verplaatsen zich 
veelal met de fiets. 

De kleuters en de groepen 3, 4 en 5 hoeven 
voor hun programma helemaal geen fiets mee te nemen. 

Iets over geldzaken

Onze begroting moet sluitend worden gemaakt met 
de ouderlijke bijdragen, de gemeentelijke subsidies, 

donaties en de opbrengst van de “paaseieractie”.

Het KVW-bestuur is aan ‘t eind van ieder seizoen tevreden 
als het de eindjes weer aan elkaar heeft kunnen knopen.

Naast de directe kosten voor de activiteiten (denk aan 
entreegeld, huur van spelmateriaal, inkoop van knutselmateriaal 

en etenswaren) zijn er nog grote kostenposten zoals 
verzekeringen en onderhoud van onze inventaris.

Ons financieel streven is al sinds jaar en dag om door 
middel van kosteloze activiteiten en met veel fantasie 

een goed betaalbaar programma op te zetten. KVW 
moet voor iedereen betaalbaar blijven zonder dat de 

kwaliteit van het programma daaronder lijdt.
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Stichting Leergeld

KVW Neer geeft basisschoolkinderen een onvergetelijke week 
tijdens de zomervakantie, tegen een geringe bijdrage. Helaas zijn 

er gezinnen waarbij kinderen om financiële redenen niet mee 
kunnen doen aan onze week.

In de gemeente Leudal en Maasgouw is daarom Stichting 
Leergeld Leudal-Maasgouw in het leven geroepen. Deze stichting 

vergoedt de bijdrage voor deelname aan KVW voor kinderen 
waarbij de ouders een inkomen hebben van maximaal 120 % 

bijstandsniveau.

Indien u voor deze vergoeding in aanmerking komt, vergoedt 
Stichting Leergeld de bijdrage aan KVW Neer.

Wilt u uw kinderen een onvergetelijke week bezorgen, maar is 
dat door uw financiële situatie niet mogelijk? 

Neem dan contact op met 
Stichting Leergeld Leudal & Maasgouw, Peter van der Meij

(leergeldleudal@gmail.com of tel. 06-36085727)

U kunt op ons inschrijfformulier bij bijzonderheden “ bijdrage 
Stichting Leergeld “ vermelden. Uiteraard zullen wij hier 

discreet mee omgaan.

Bestuur KVW Neer

Jeroen Kuijpers
Maartje Emonts

Elke Sijben
Jort Boonen
Eva Custers

Jort Raemakers
Mats Emonts
Roel Derks

Nina Lijssen



Kindervakantiewerk Neer
23 t/m 27 augustus 2021


