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En bij de Dierenambulance maakten we kennis met 

drie fantastische medewerkers die ons een Oehoe, 

sneeuwuil, hondje, python, reuzenkonijn, drie land-

schildpadden en twee Surinaamse kipjes uit de Die-

renopvang leerden kennen.  

Een spannend, leerzaam en geweldig leuk begin van 

de slotmiddag. 

Onze sponsors dit jaar: 

Bouwbedrijf Ophelders 

Carpe Diem 

DMT auto's 

Gehlen Zonwering 

Scouting Susteren 

Sportinstituut Hofman 

Marij Lemmens Drankenspecialist 

Pit Groeihuis 

Plus Susteren 

Pörteners Vloerenbedrijf 

Bakkerij Puts Susteren 

Senya's Broodjes 

Schutterij Sint Sebastianus 

Snackpoint Susteren 

Sportclub Susteren 

Veur Eederein 

Webshirtcompany BV 

Weinheimer Natuursteen 

Wil jij zelf nog wat vertellen? 

Alle foto’s komen op de website van KVW te staan.  

Wil jij zelf nog wat vertellen over deze week? Dat mag!  

Je kan mailen naar: 

 krantje@kvwsusteren.nl 

Dan krijgt jouw verhaaltje ook een plaatsje op de site. 

(Pssst… mama of papa mag gerust helpen hoor.) 

 

Gevonden en/of verloren voorwerpen 

Is uw kind deze week met minder thuisgekomen dan waar het 
mee vertrok, of juist met extra spullen? Dan kunt u contact op-
nemen met de hoofdleiding of bellen met Mayk Bexkens, tele-
foon: 06-30582711. 
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Time flies when you’re having fun! 
We hebben een SUPER leuke week gehad he?! 
  
De week begon met de boze tovenaar die er met de krachten van SuperMenn-o  
vandoor ging! Die tovenaar heeft jullie deze week flink beziggehouden, jullie raakten 
er niet over uitgepraat! 
Door alle leuke spellen door de hele week te spelen konden jullie de sleutels voor de 
kist verdienen en SuperMenn-o EIN-DE-LIJK zijn superkrachten terug geven. 
  
De hele week stond natuurlijk in het teken van Superhelden. Ik vind dat onze leiding 
ook superhelden zijn! Elk jaar bedenken en maken ze weer de leukste spellen zodat 
jullie een leuke week hebben. Dat ze dan een keertje een foutje maken in de datum 
van de bus vergeven we ze heel snel! 
  
Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie deze week er bij waren! Ook alle papa’s en 
mama’s bedankt voor wederom vertrouwen in ons! 
  
In het rijtje van bedankjes mag ik natuurlijk de sponsoren niet vergeten die onze KVW 
week mede mogelijk maken! 
  
Ik hoop jullie volgend jaar allemaal weer te zien als deelnemer, 14+ leiding of leiding! 
  
Bedankt allemaal! 
Liefs Kim 
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Wat een superweek was dit!  

Het begon met de Tovenaar, de Superhelden en de diefstal van de superkrachten.  

Er waren fotospeurtochten, appel- 

en ei-avonturen, Party & Co, 

Jachtseizoen, levend stratego in 

het bos, een dagje uit in pretpark 

de Valkenier en heel veel knutse-

len, tekenen, lekker buiten spelen 

en nog veel meer. Er was een 

avondprogramma en een Super-

heldenbal met een echte DJ. Er 

werd ontbeten en geluncht. Er 

werd gelogeerd in het HK. Er 

werd, kortom, superveel plezier 

gemaakt door jong en oud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de week af te sluiten was er een gezamenlijke lunch met alle groepen samen. 
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Daarna werd de rust (nou ja, rust) plotseling verstoort door loeiende sirenes!  

Drie soorten real-life Superhelden kwamen bij 

KVW aangereden: Brandweer, Politie en Dieren-

ambulance. 

We mochten volop en aan alle kanten de 

brandweerwagens, politiebus, -auto en – 

motor en ambulance bekijken, van buiten en 

van binnen. 

 

 

 

Uiteraard mochten we 

ook ervaren hoe het is 

om met de brandslang 

bespoten te worden 

(heel zachtjes dan). 

 

 

 

 


