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KVW jubileertj, 50 jaor KVW Ell
5 t/m 9 aug 2019

Aan alle inwoners van Ell,

Op maandag 5 augustus al voor dag en dauw is er tumult op straat. De mensen snellen naar buiten om te
zien wie zoveel lawaai maakt. Een vreemd voertuig scheurt op twee wielen door de bocht en verliest
daardoor een deel van zijn lading. Is dat Luigy achter het stuur? Wat is hij van plan? Dat moet wel iets met
het KVW te maken hebben! Gauw pakken de kinderen hun tas en haasten zich naar het veldje bij de
beugelbaan, want daar klinkt om 10.00 uur het startsein voor de 50ste KVW-week in Ell.
Kampvuuravond vrijdag 9 augustus

Geheel volgens traditie wordt de KVW-week 2019 afgesloten met een kampvuuravond.
Op 9 aug om 18.45 uur verzamelen de kinderen op het Scheijmansplein. Van daaruit trekt de stoet achter
Luigy aan naar het grasveldje bij de Beugelbaan. Op deze feestweide sluiten we deze 50ste KVW-week
groots af. Alle inwoners van Ell e.o. zijn hierbij van harte welkom!
Veiligheid voorop!

Dit jaar starten we dagelijks met een CENTRALE OPENING op onze feestweide tussen de tennis- en
beugelbaan. Deze locatie is bereikbaar via o.a. de Kampstraat. MAAR i.v.m. de veiligheid mag u hier het
pad naar de tennisbaan niet inrijden! Deze weg is gereserveerd voor fietsende kinderen, voor de
hulpdiensten en voor het laden van spullen door de hoofdleiding. Komt u met de auto, parkeer deze dan bij
voorkeur op het veldje bij de schutterij (bereikbaar via Magnoliastraat) en loop naar de beugelbaan. Wij
rekenen op uw medewerking!
Speciaal voor ouders & verzorgers

- Voorzie alle spullen van NAAM, zodat gevonden voorwerpen teruggegeven kunnen worden.
- Geef dagelijks DRINKBEKER en ZWEMSPULLEN mee.
- Geef uw kind géén gsm, géén geld en ook géén energy-drank mee.
- Let op de programmatijden, deze staan op de achterzijde van dit stencil.
- Vindt u het prettig dat uw kind op ‘n stoelverhoger zit, geef deze dan mee.
- Al het noodzakelijke CONTACT (ook tijdens de overnachting) verloopt via de hoofdleiding:
groep 1 & 2
Nicol Orbon (06 1383 1607)
Nicole de Louw (06 3051 8819)
Marjon Gerris (06 4625 3404)

groep 3, 4 & 5
Marielle Hurkmans (06 1380 8199)
Rick Camp (06 1005 4296)
Sanne Custers (06 2164 5975)

groep 6, 7 & 8
Noud Custers (06 2121 3055)
Maartje Geenen (06 8220 8344)
Richard Custers (06 1557 5346)

Wij wensen kinderen, leiding en alle andere betrokkenen een fijne, spectaculaire feestweek toe!
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De kinderen verzamelen elke dag op het veldje bij de Beugelbaan, zet uw auto bij de schutterij.
Afmelden en overig contact verloopt via de hoofdleiding (telefoonnrs zoz) .
Geef uw kind elke dag drinkbeker en zwemspullen mee.
Vermeld naam van uw kind op tas, drinkbeker, broodtrommel, fietsensleutel en kleding!
Geef extra mee: - op donderdag een stoelverhoger voor groep 1-2
- alle dagen een fatsoenlijke fiets voor groep 6,7-8

groep: 12 345 678
maandag
10.00 – 11.00
1
1
1
11.00 – 16.00
2
2
2
16.00 uur .
3
3
3
dinsdag
9.00 – 9.15
9.15 – 16.00
woensdag
9.00 – 9.15
9.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 11.00
donderdag
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
vrijdag
9.00 – 9.15
9.15 – 12.00
12.00– 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 18.45
stipt 18.45 uur

1
4

1
5

1
6

1
7
8
9

1
10
10
10

1
11
11
11
12
13
14

X
15
15
15

1
20
17
21
X
24

16
16
17
18

1
22
23
23
X
24

19
19
19
19

1
23
23
23
X
24

Betekenis van de nummers:
1 = Grote opening
-centrale opening 50e KVW-week bij de BEUGELBAAN

2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =
11 =
12 =
13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
21 =
22 =
23 =
24 =
X=

Stormbaan -gezamenlijke sportdag op het voetbalveld
Dag wordt afgesloten op het voetbalveld
Strand- of zandfeest -huifkar Houtsberg

D’r op uit
Hemels -uitje naar Bliiy Bird park Hemelrijk
Fieëstverkes -knutselen bij de tennisbaan
Dance-dance-dance
Party-tour -speur & spellentocht in Ell
Een 50-jarig feestje -huifkar door Midden Limburg
SurvivELL -actief in het bos
Logeren op Boshoven -inrichten kampplaats
Avondspass -spellen op de kampplaats
Smokkelen tot we erbij neervallen -avondtocht
50 soorten beestjes -met auto’s naar Dierenrijk Nuenen
Bonte ochtend -knutselen in Ell
Hapje van het huis -lunch door KVW
The Perfect Picture -fotospel
Zwem, zwem, zwem -neem je zwemspullen mee
Vlaggetjes parade -speur & spellentocht in Ell
Feest op het doek -filmpje

Huifkarren
Good old vossenjacht -vossenjacht in Weert
Verzamelen op ´t plein voor kampvuuravond
Geen programma, kinderen zijn thuis

