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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit is de ouderinfo van KinderVakantieWerk Stramproy, met informatie over de KVW-week. Lees deze 
ouderinfo aandachtig samen met uw kind door zodat niet alleen u maar juist uw kind weet wat er in de week 
allemaal gaat gebeuren. Tevens kunt u in het programma zien waar u kunt meegenieten van de activiteiten van 
uw zoon of dochter. 
 
Deze info bestaat uit twee gedeeltes.  
Het eerste gedeelte (I) geeft u informatie over de groep waaraan uw kind deelneemt, zoals: 

 Programma met aanvangs- en eindtijden. 

 Wat de kinderen wel en niet mee moeten nemen. 
 
In het tweede gedeelde (II) vindt u algemene informatie over KVW en de KVW-week, waaronder: 

 Adressen en telefoonnummers van de hoofdleiding. 

 Wat te doen indien uw kind bijzondere aandacht nodig heeft. 

 Informatie over de KinderKermis op vrijdagavond. 
 
 
We starten dit jaar op maandag 22 augustus en eindigen op vrijdagavond 26 augustus met onze alom bekende 
KinderKermis. Afhankelijk van de groep ziet de KVW-week er dit jaar als volgt uit: 
 
Groep 1&2  ma 22 + wo 24 + do 25 augustus. 
Groep 3 t/m 8 ma 22 t/m vr 26 augustus. 
 
De activiteiten van de groepen 1 t/m 6 vinden vooral plaats in de omgeving van Stramproy. Daarnaast gaat 
groep 5&6 van donderdag op vrijdag een nacht buiten Stramproy bivakkeren. Groep 7&8 gaat de gehele week 
elders op kamp. Op vrijdagavond sluiten we met z’n allen de KVW-week af met een fantastische KinderKermis 
die wordt opgezet voor de gehele Roojer jeugd! 
 
We werken elk jaar met een thema. Alle activiteiten wordt hier op afgestemd zodat het thema als een rode 
draad door de KVW-week loopt. Dit jaar is het thema Kermis Vastelaoves Waek!!! 

 
Wij zijn klaar om er weer een fantastische week van te gaan maken. We wensen jullie alvast een fijne zomer toe 
en zien jullie graag op maandagochtend in de KVW-week. 
 
 
Groet, 
Hoofdleiding en bestuur 
KVW Stramproy 
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DIT ZIJN WIJ 
 

Wat goed dat uw zoon of dochter meedoet aan KVW bij onze groep 7&8. We stellen even onze club vrijwilligers 
aan u voor. 
 
 
Onze leid(st)ers, die de hele week samen met de kinderen spellen spelen en zorgen dat uw zoon/dochter het 
leuk heeft: 

 

 Arjan van Dael & Jasmijn Koppen 

 Cas Greijmans & Janne Geraedts 

 Tom Lenaers & Pam van Dijk 

 Ruben Nijs & Joyce Sniekers 

 

 Lars Kiggen & Floor Lenaers 

 Teun Janssen & Lynn Steijvers 

 Sietske Peeters & Jill Steijvers 
 

 
  
 
 
Onze verzorgers. Oftewel ‘henjige men’, die ervoor zorgen dat er geweldige spellen  
worden opgebouwd en alle technische zaken regelen: 

 Rens Peeters | Jesper Mennen | Giel Indenkleef | Luc Mans |  
Tom Schreurs | Cas Pleunis | Wouter Korten 
 
 
 
Onze koks. Zij zorgen dat het uw zoon of dochter aan niets ontbreekt op culinair vlak:  

 Rien van Loon | Jeroen Creemers | Abu Demba 
 
p.s. afwassen en afdrogen behoort niet tot hun corebusiness  

Dus vandaar de theedoek in de bagage 😉 
 

 
 
Onze hoofdleid(st)ers. Hulp bieden aan de vrijwilligers en kinderen op allerlei gebied  
en het organiseren van andere randzaken behoort tot hun takenpakket. 

 Femke Stals | Jolanda Buijs 
 
 
 
Samen zorgen wij ervoor dat uw zoon of dochter een geweldige en onvergetelijke KVW-week beleeft!! 
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ALGEMEEN 
 
Locatie 
We verblijven de hele week in buitencentrum ‘De Spar’ in Haelen.  

 Buitencentrum ‘De Spar’ – Roggelseweg 55, 6081 NP Haelen.  
 
Tijden 

 Wij starten maandagochtend om 10.00u bij ‘Het Hofje’, tussen de sporthal en ‘Rust in Roy’  

 Op vrijdagmiddag komen we al zingend op de fiets om 14.30u weer aan in Stramproy bij ‘Het Hofje’   

 Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is. Mocht het voorkomen dat uw zoon/dochter verhinderd is, laat 
dit dan tijdig aan de hoofdleiding weten. Dit voorkomt verwarring. 

 
Bereikbaarheid 
Indien er zich zéér dringende zaken voordoen kunt u bellen met een van de hoofdleid(st)ers, Femke Stals  
(06-27585329) of Jolanda Buijs (06-83770826). Wij verzoeken u alleen bij uiterste noodzaak te bellen! 

 
Herkenbaarheid van spullen 
Wij vragen u om de spullen van uw kind te markeren met naam of initialen. Dit omdat er elk jaar weer spullen 
overblijven waarvan de oorspronkelijke eigenaar niet meer te achterhalen is. Tevens omdat de kinderen niet 
altijd hun eigen spullen herkennen. 
 
Lunchpakket 
Neem op maandagochtend een lunchpakketje mee met voldoende boterhammen en fruit voor de 
maandagmiddag. Neem daarnaast een flesje drinken mee dat tijdens de week opnieuw gevuld kan worden. 

 
Fris, snoep en chips 
Vanzelfsprekend mogen de kinderen drinken en snoep meenemen van thuis. Doch willen wij u verzoeken dit 
tot een minimum te beperken. De kinderen worden door ons gedurende de week namelijk al getrakteerd op 
allerlei lekkers. Vandaar.. 

Wij vinden snoepen oké, maar grote hoeveelheden fris, snoep of chips? 
Dat vindt KVW maar niks. 

 
Medicijngebruik en allergie 
Wanneer het van belang voor ons is om te weten en/of om uw kind te assisteren i.v.m. medicijngebruik of een 
allergie vragen wij u vriendelijk om de ‘toestemmingsverklaring medicijngebruik’ (zie achterin dit 
informatieboek) in te vullen en dit tijdens het huisbezoek te bespreken met de leiding.  
 
Zakgeld en mobiele telefoon 

 Op donderdag gaan we zwemmen. Wij stellen voor om die dag maximaal €8,- zakgeld mee te geven 
om iets lekkers te kopen.  

 Een mobiele telefoon mag niet meegenomen worden. In geval van nood zijn wij te allen tijde 

bereikbaar en spelletjes spelen we samen ‘in real life’. 😉  
 
Teken 
Controleer uw kind bij thuiskomst op vrijdag op tekenbeten. Wij zullen er zorg voor dragen dat dit ook 
gedurende de week gebeurt.  
 
Ouderavond  
Er is geen ouderavond.  
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BIVAK 
 
Met de fiets 
We gaan per fiets vanuit ‘Het Hofje’ via een mooie tocht naar buitencentrum ‘De Spar’ in Haelen. Het is daarom 
van belang om ervoor te zorgen dat je FIETS IN ZÉÉR GOEDE STAAT is. Goede remmen, gepompte banden 
en een zadel is ook handig… kortom; alles dient te werken! 
 
In de rugzak 

 Een lunchpakket en fruit voor maandagmiddag. 

 Een flesje drinken. We adviseren een flesje dat je in de week vaker kunt navullen. 

 Het is niet nodig om zwemkleding onder je gewone kleding aan te doen. 

 Bij slecht weer regenkleding. 
 

Bagage 
U kunt de bagage op maandagochtend 22-08-2022 vanaf 09.00 uur tot uiterlijk 09.45 uur afleveren bij  
‘Het Hofje’ (nabij de Sporthal). 
Op vrijdag kunt u om 14.30 uur de bagage weer ophalen bij ‘Het Hofje’. Wij verzoeken u vriendelijk om alle 
bagage goed in te pakken en te voorzien van naamlabels.  
 
In het koffer 
Zorg dat alle spullen in goede staat verkeren en voorzien zijn van een naamlabel.  

 Slaapzak, hoeslaken en kussen + kussensloop. Vergeet het hoeslaken niet, zonder 
mogen we de bedden niet op.  

 Toiletspullen, handdoeken en washandjes + badhanddoek 

 Sport- + zwem- + regenkleding 

 Pyjama, ondergoed en sokken 

 Korte broek + T-shirt (hoeveel is weersafhankelijk) 

 Lange broek met trui/vest (ook bij warm weer altijd meenemen, ’s avonds koelt het af) 

 Dichte schoenen (kampplaats in het bos) + slippers 

 Een theedoek 

 Een zaklamp en leuke spelletjes 

 Make-up, een grote pot gel en een té gekke feest-outfit voor de ‘NEON Disco’ 

 Oud wit T-shirt waarmee geknutseld en geverfd mag worden 
 

NIET in het koffer  

 Bestek, bord, beker 

 Mobiele telefoon 

 Familiezakken chips/snoep 

 Energydrinks (we bedoelen dan bijvoorbeeld Red Bull of Monster. AA mag wel) 

 Gevaarlijke/scherpe voorwerpen 
 

 
Disco  
Kom jij naar de enige echte KVW NEON Disco? Doe de mooiste 
bloemenkrans om, trek je meest outfit aan, en kom genieten van 
de heerlijke drankjes en hapjes. Een DJ zal de avond compleet maken met 
vette muziek waarbij jouw coole dancemoves natuurlijk niet mogen 
ontbreken!  
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WEEKPROGRAMMA 
 
Deze week staat alles in het thema van kermis en vastelaovendj. Maar vergis je niet, deze week is er niet 
zomaar een. Ben jij de prins(es) of ga jij deze als eerste ontmaskeren. Weet jij wat er is gebeurd met de 
kermisdirecteur en vis jij dat laatste eendje uit de bak? Beheers jij alle skills om te laten zien dat je een 
echte vastelavendjskenner of kermisvriend bent?! Laat ons samen met je team zien wat je kan en 
misschien mag jij je met je groepje op het einde van de week de ultieme winnaar noemen. Ga jij ervoor?! 
 
Maandag 22-8 

 

Wanneer Wat 

10.00u Aftrap KVW 2022 in het hofje  

11:00u  Op naar Haelen! Groep voor groep zullen we vertrekken richting de bivaklocatie.  

13.30u  Aankomst in Haelen.  

15.30u Groepshirtjes in het thema maken 

17.30u  Avondeten  

19.00u Een goede start is het halve werk. Éérste groepsopdrachten   

22.30u  Slapen  

  
Dinsdag 23-8 
 

Wanneer Wat 

09.00u Ontbijt 

09:30u  Probeer met opdrachten bruikbare hints te scoren door de beste/snelste/slimste 
te zijn 

12.00u  Lunch 

15.30u  Vastelaovendjs- en kermisspellen 

17.30u  Avondeten  

19.00u De zoektocht naar de verloren kwestie 

22.30u  Slapen  

  
Woensdag 24-8 
 

Wanneer Wat 

09.00u Ontbijt 

09:30u  Ga als een echte rechercheur onderzoeken wat er afgelopen nacht is gebeurd.  

12.00u  Lunch 

15.30u  Verzamel de laatste hints voor het eindspektakel. Ga jij voor de voorsprong? 

18.00u  Avondeten  

19.00u Eindspektakel. Welke groep mag zich winnaar van KVW 2022 noemen?   

22.30u  Slapen  
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Donderdag 25-8 

Wanneer Wat 

09.00u Ontbijt 

10:00u Sprintje naar onze activiteit. Afhankelijk van het weer zwemmen of een andere 
leuke verassing 

17.30u  Avondeten  

19.00u NEON party 

22.30u  Slapen  

  
Vrijdag 26-8 

Wanneer Wat 

09.00u Ontbijt 

09:30u  Inpakken en opruimen  

11.30u  Met de fiets richting Rooj 

14.30u Afsluiting bij ‘t hofje 

18:00u  Te gekke KinderKermis die dit jaar weer plaatsvindt op het oude, vertrouwde 
KinderKermisterrein aan de Beatrixstraat (het zeskampterrein bij de 
basisscholen). De KinderKermis is gratis voor deelnemers aan KVW. 
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ONZE VRIJWILLIGERS 

 
Dit jaar doen er ruim 300 kinderen mee aan onze KVW-week. Deze kinderen doen de hele week allerlei spellen, 
die bemand worden door meer dan 40 posten. De kinderen zelf worden begeleid door een ervaren 
leid(st)erskorps van een +/- 100 vrijwilligers bestaande uit: leid(st)ers, verzorgers en koks. Mensen met een 
enorme energie die KVW elk jaar weer tot een ge-wel-dige week maken! 
In onderstaande tabel ziet u hoe de kinderen en vrijwilligers over de groepen verdeeld zijn. 
 

 Kinderen Begeleiding 

Groep 1&2 89 31 
Groep 3&4 68 23 
Groep 5&6 77 29 
Groep 7&8 69 26 

 303 109 
 

Deze vrijwilligers worden weer begeleid door een andere groep vrijwilligers: de hoofdleiding. Bij hen kunt u 
terecht met vragen over de groep waar uw kind aan deelneemt. Zowel vooraf, tijdens, als na de week. 
 

Groep 1&2 Groep 3&4 Groep 5&6 Groep 7&8 

Vera Steijvers Mieke Rietjens Fleur van Helmond Jolanda Buijs 
06 - 31313712 06 - 37313035 06 - 83971877 06 - 83770826 
Remco Teuwen Jim Steijvers Sjoerd Rietjens Femke Stals 
06 - 38901851 06 - 55914938 06 - 52128318 06 - 27585329 
    

KinderKermis    

Noortje Lempens    
06 - 47775870    

 
Stichting KinderVakantieWerk heeft tevens een bestuur. Hoofdtaak voor deze mensen is het invullen van 
allerhande bestuurlijke taken. Daarnaast fungeren zij als aanvulling en ondersteuning voor de hoofdleiding.  
 

Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid 

Stan Hendrikx Imke Gijsen Emiel Vleeshouwers Sten Tegelaers 
06 - 23726415 06 – 20348763 06 - 29390839 06 - 21484547 

 
Daarnaast zijn er tijdens de KVW-week veel Roojer mensen die ons ondersteunen! Bijvoorbeeld als post, 
figurant of als extra kracht. Of de Gemeente Weert en vooral de vele Roojer bedrijven die KVW een warm hart 
toedragen en ons met materiaal of diensten bijstaan. En wat te denken van de mensen die meerdere keren per 
jaar oud papier ophalen, hun oprit of weide beschikbaar stellen voor een spel, kleingeld sparen voor de 
KinderKermis of meehelpen tijdens de collecte van Jantje Beton. 
 

Aan jullie allemaal.. 
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KINDEREN DIE SPECIALE AANDACHT BEHOEVEN 

 
Het kan zo zijn dat uw zoon of dochter tijdens de KVW-week bijzondere aandacht nodig heeft. Wij denken dan 
aan het gebruik van medicijnen, het hebben van allergieën alsook speciale begeleiding omtrent gedrag. U 
hebt dit reeds op het opgaveformulier aan kunnen geven. Schroom niet om een keer extra contact op te nemen 
met de desbetreffende leid(st)er of hoofdleid(st)er wanneer u een mondeling toelichting wilt geven!! We 
kunnen dan samen bespreken hoe we een en ander zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van uw 
zoon of dochter. 
Daarnaast vindt u aan het einde van deze ouderinfo een ‘toestemmingsverklaring medicijngebruik’. Indien 
KVW tijdens de week medicijnen dient te verstrekken aan uw kind dan verzoeken wij u om de verklaring uit te 
printen, volledig in te vullen, tijdens het huisbezoek te bespreken en vervolgens mee te geven aan de leid(st)ers. 
 
Voor kleine ongelukjes is er per groep een EHBO-koffer aanwezig alsook mensen met een BHV- of EHBO-
achtergrond/diploma. Daarnaast organiseren we, voordat de week begint, voor elke groep een EHBO-moment 
waar iemand van de EHBO-vereniging een workshop komt geven aan alle begeleiders van de betreffende groep. 
 

PESTEN 

 
In onze missie/visie staat het volgende beschreven: “creëren van een fantastische, veilige, betaalbare en 
onvergetelijke week voor de Roojer jeugd in samenwerking met de Roojer gemeenschap”. Wij doen er dus ons 
uiterste best voor dat elk kind op een dusdanige manier kan deelnemen aan de KVW-week zodat hij/zij er 
optimaal plezier aan beleeft. Op de vrijdagavond, tijdens de afsluitende KinderKermis, willen we graag allemaal 
glunderende gezichten zien!  
Toch kan het voorkomen dat niet alle signalen van eventueel pestgedrag direct opgemerkt worden, we zien de 
kinderen immers maar enkele dagen. Daarom doen we met klem een beroep op u als ouder/verzorger om uw 
kind op het hart te drukken zich direct te melden bij een (hoofd)leid(st)er indien het plezier tijdens de week om 
welke reden dan ook belemmerd wordt. Mochten er sowieso al zaken hieromtrent spelen dan horen we dit heel 
graag vooraf zodat we hier extra alert op kunnen zijn. 
 

ALARMNUMMER KVW 

 

Voor zéér dringende zaken is KVW te bereiken op 06 - 23726415. Wij verzoeken u vriendelijk om dit nummer 
alleen bij uiterste noodzaak te gebruiken!! 
 

AANSPRAKELIJKHEID 

 
Stichting KinderVakantieWerk Stramproy heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor materiële- en 
letselschade die aan derden wordt toegebracht. Deze verzekering kan alleen aangesproken worden als zodanig 
als KVW voor een schade ook daadwerkelijk aansprakelijk is. Uitgangspunt voor aansprakelijkheid is dat het 
stichtingsbestuur een verwijtbaar handelen of onrechtmatige daad aangerekend kan worden. 
 
Voor schade aan derden die uw kind zelf aanricht kan de stichting niet aansprakelijk worden gesteld. In deze 
situatie zal uw eigen aansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld moeten worden. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 
Tijdens de KinderKermis, op vrijdagavond, kunt u bij de infostand terecht om te kijken of verloren voorwerpen 
gevonden zijn. 
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Mocht u tijdens de KinderKermis niet in de mogelijkheid zijn om verloren spullen op te halen dan kunt u hier op 
de website, via het contactformulier, navraag over doen. 
Spullen die na de KinderKermis niet zijn opgehaald worden nog enige tijd bewaard alvorens aan een goed doel 
te worden geschonken of weggegooid te worden. Handdoeken, ondergoed en sokken worden sowieso na de 
KinderKermis weggegooid. Dat zult u begrijpen.. 
 
 

KINDERKERMIS 

 
KinderKermis 
De KinderKermis, die plaatsvindt op het zeskampterrein naast de scholen, is een gezellig samenzijn waarbij 
kinderen, ouders en vrijwilligers samen de KVW-week afsluiten. Een groep enthousiastelingen: de 
KinderKermisGroep (KKG) zorgt voor een groot aantal unieke en zelfgemaakte spellen. Deze zijn niet alleen 
voor de kinderen leuk zijn om te doen maar ook voor ouders leuk om naar te kijken. 
De KinderKermis vindt plaats op vrijdagavond 26 augustus. Vanaf 18.00 is iedereen welkom.  
Onze KVW-week wordt om 21.00u afgesloten. Alle kinderen, ouders en vrijwilligers kunnen nog één keer 
maximaal genieten van de Roojer KVW-sfeer tijdens het afsluitspektakel. 
 
Omdat dit jaar de KVW-week een echte ‘Kermis Vastelaoves Waek’ is vragen we alle kinderen om verkleed 
naar de KinderKermis te komen. 
 
Spellenkaart 
Met een spellenkaart kunnen de kinderen deelnemen aan de spellen. Kinderen die aan de KVW-week meedoen 
krijgen deze kaart gratis uitgereikt op vrijdagmiddag (groep 1&2 op donderdagmiddag). Kinderen die niet mee 
hebben gedaan kunnen de spellenkaart tegen een spotprijsje kopen bij de informatiestand op het terrein. 
Ouders kunnen ondertussen op ons gezellig ingerichte terras genieten van koffie, thee of fris met iets lekkers 
erbij. 
 
Wilt u een spelletje bemannen? 
Zoals elk jaar wordt er door KVW een beroep gedaan op vrijwilligers (ouders, oudere broers/zussen, opa’s en 
oma’s of andere geïnteresseerden) voor het bemannen van de vele spellen op de KinderKermis. Uit ervaring 
weten we dat de kinderen het vaak erg leuk vinden wanneer b.v. hun ouders of opa/oma meehelpen bij 
een spelletje. Wij zijn er van overtuigd dat het bemannen van de spellen een plezierige tijdsbesteding is.  
 
Dus, heeft u zin om gedurende 1,5 uur (eventueel samen met iemand anders) een spel te bemannen? Geeft u 
zich dan op via:  www.kvwstramproy.nl of via: kvwstramproy@hotmail.com. 
Nadere informatie over b.v. de indeling ontvangt u voorafgaand aan de KVW-week. U wordt dan in elk geval op 
vrijdag 26 augustus om 17.30u of 19.30u (afhankelijk van de spelronde) verwacht op het KinderKermisterrein. 
Door uw opgave geeft u de leiding tijd om over het terrein te lopen en met de kinderen en ouders terug te 
kijken op een fantastische KVW-Week. 
 
 
Mede namens de kinderen, alvast hartelijk dank! 

  

http://www.kvwstramproy.nl/
mailto:kvwstramproy@hotmail.com
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RAAMSTICKERS 

 
Tijdens de KVW-week willen we graag het hele dorp aankleden!! Vandaar dat we in samenwerking met 
Team Klavertje4 een eigen raamsticker hebben ontworpen!  
 
Er zijn twee mogelijkheden: 

 een basissticker voor €5 (elk jaar te 
gebruiken) zie foto >>> 

 de basissticker + extra's om de 
basissticker aan te kleden in het thema 
van dit jaar voor €8 

 
De raamstickers aanvragen kan t/m 22 juli! Ze 
worden thuisbezorgd tussen 15 en 21 augustus. 
We vragen jullie om ze tijdens de KVW-week 
(22 t/m 26 augustus) op jullie raam te plakken. 
 
Aanvragen kan door op deze link te klikken of 
onderstaande QR-code te scannen met je telefoon.  
 
 
 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__e0-Or1UOEsxVkNYMjhRRDg1OTNFU1k0QTFJM01QUC4u
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©2022 KVW Stramproy 

Infoboek ‘22 



 Indien van toepassing geeft u tijdens het huisbezoek dit formulier 
volledig ingevuld mee aan de leid(st)ers van uw kind. 
 

  

 

Toestemmingsverklaring medicijngebruik KVW 2022 
Door ondertekening van onderstaand formulier gaat u akkoord dat enkel de (hoofd)leiding van uw 

kind toegang heeft tot deze medische gegevens. KVW Stramproy gaat zorgvuldig om met de medische 
gegevens en handelt volgens de privacywetgeving. De gegevens worden enkel ingezet voor de 

medische gezondheid van uw kind. Na afloop van de KVW-week worden de gegevens permanent 
vernietigd. 

Naam + handtekening ouder/verzorg(st)er Namen + handtekeningen beide hoofdleid(st)ers 

 

Naam  
Groep 1&2 3&4 5&6 7&8 

Jongen Meisje 
 

Wijze van bewaren 
 

 

Instructie voor gebruik 
 

 

Verstrekken in volgende situaties 
Op aangegeven tijden.  

Anders nl.:  
 

 

In te vullen door.. 
Ouder/verzorg(st)er HL’er 

Tijdstip Naam medicatie Dosis Paraaf 

Maandag 

    

    

    

Dinsdag 

    

    

    

    

Woensdag 

    

    

    

    

Donderdag 

    

    

    

    

Vrijdag 

    

    

    

 


