
 

 

  

Wie zijn wij ?  Wat is K.V.W. ? 
 

 Stichting Kindervakantiewerk Susteren organiseert elk 

jaar in de schoolvakantie een leuke week voor de 

basisschoolleerlingen, brugklassers en toekomstige leiding 

(14/15 jarigen). Dit jaar doen we dat voor de 48ste keer. Nee, 

we gaan nog niet verklappen wat er allemaal te gebeuren 

staat, maar dat het super wordt mag wel duidelijk zijn. 

 Kindervakantiewerk bestaat  uit meer dan 60 

enthousiaste vrijwilligers die uw kind(eren) deze week 

zullen begeleiden. 

 

 

Wat doen wij ? 
 

 Wij organiseren een leuke week van maandag tot en 

met vrijdag van 09.00 tot 17.00. Op donderdag is er ook nog 

een avondprogramma. Hiervan zijn de tijden per leeftijd 

anders.  

Verdere info zoals tijden en opgeven hiervoor vindt u in het 

1ste krantje. 

Op vrijdag zal er in de middaguren een 

afsluitingsprogramma plaatsvinden waarbij alle ouders, 

broertjes, zusjes, opa’s en oma’s welkom zijn. 

(Dit wordt ook verder toegelicht in het krantje van die week) 

 

In deze week zullen er vele activiteiten georganiseerd 

worden. U kunt hierbij denken aan : 

Speurtochten, Knutselen, Playbacken, Toneel, Bosspellen, 

Waterspellen, Estafettespellen, Zeskampspellen, Enz. 

 

 

Waar vindt het plaats? 
 

De locaties voor dit jaar zijn nog nader te bepalen en zijn 

afhankelijk van het aantal inschrijvingen.  

 

Wie mogen er mee doen ? 
 

 Kinderen die nu in groep 1 zitten mogen op de 

maandag, woensdag en vrijdag meedoen. 

 

 Kinderen van groep 2 tot en met groep 8 en 

brugklassers mogen  mee doen van maandag tot en met 

vrijdag. 

 

 Voor de 14 en 15 jarigen is er de mogelijkheid om eens 

“te proeven” aan het leiden en begeleiden van diverse 

activiteiten. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij :  

Stef Castro, tel:06-22512490 of mailen naar 

bestuurkvwsusteren@gmail.com 

Ook kunnen ze zich op 17 April om 20.00 aanmelden 

tijdens de 1ste leiding vergadering bij Café Alois op de  

Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren.   

 

 

 

Wat kost het? 
Groep 1    :  18.00 Euro 

Groep 2 t/m Brugklas     :  25.00 Euro 

 

 

 

Hoe te betalen? 
 

Via overschrijving van het verschuldigde bedrag van uw 

bank- of girorekening rechtstreeks op ons rekeningnummer 

NL37 RABO 0150 2823 62 (BIC-code RABONL2U) bij 

de Rabobank Westelijke Mijnstreek onder vermelding van 

de naam/namen van het/de deelnemende kind(eren)  !!!!. 

 

Uiterste betaaldatum is 8 juni 2018. 

Geef geen geld mee naar school !! 

 

Het inschrijfformulier. 
 
 Zo duidelijk  en volledig mogelijk invullen en 

retourneren op school voor maandag 16 april of afgeven 

op één van de onderstaande adressen. LET OP: vul 

duidelijke wensen in met betrekking tot vriendjes en 

vriendinnetjes dan proberen wij hier zo goed als mogelijk 

rekening mee te houden. 

 

De adressen zijn; 

 

Debby Mols, Onderkampstraat 42, 6114 EP Susteren. 

Tel: 06-12718948 

 

Ger Jacobs,  Corneliushof 33, 6114 JX Dieteren.   

Tel. 06-44462016. 

 

Medische gegevens. 
 

 Vult u de gegevens zo goed  en  zo duidelijk 

mogelijk in, dit in het belang van uw kind/kinderen. 

Mocht u hieromtrent  iemand persoonlijk willen spreken 

neem dan gerust contact op  met Debby Mols. 
 

 

Thema. 
 

 De themakeuze voor dit jaar is al gemaakt aan de 

hand van jullie wensen van vorig jaar, maar willen we 

graag nog even geheim houden voor jullie. Als je een 

leuk idee hebt voor volgend jaar vul dit dan op het 

inschrijfformulier in en wie weet wordt jouw idee wel het 

thema.  
 

 

Tijdig aanmelden. 
 

 Tijdig aanmelden van uw kind voorkomt 

teleurstelling. Niet tijdig aangemeld, dan mogen de 

kinderen wel nog meedoen, maar ontvangen zij geen T-

shirt en de kosten blijven wel hetzelfde. Er kan dan ook 

geen rekening meer gehouden worden met de wensen 

voor de groepsindeling. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
6 augustus 

t/m 

10 augustus 

Informatie & T-shirts. 
 

 U ontvangt in het weekend voorafgaand aan K.V.W. 

het T-shirt en verdere informatie. 

 Mocht u uiterlijk zondag 5 augustus nog niets 

ontvangen hebben kunt u contact opnemen met de 

hoofdleiding. 
 

 

Het KVW-krantje. 
 

 Gedurende de gehele week van KVW ontvangt uw 

kind  dagelijks een krantje. Hierin kunt u lezen wat uw kind 

zoal gedaan heeft deze dag, maar tevens wordt hierin ook 

belangrijke informatie vermeld en wat uw kind eventueel 

nog aan extra spullen moet meenemen voor de volgende dag 

b.v. zwemkleding, handdoek enz.  
 

 

 

Declaratieregeling. 
 

 Burgers van de gemeente Echt-Susteren kunnen 

gebruik maken van de declaratieregeling Sociaal Culturele 

activiteiten. 

 De bijdrage is bedoeld voor mensen met een inkomen 

ter hoogte van maximaal 110% van de geldende 

bijstandsnorm.  

 Voor de verdere voorwaarde hieromtrent en voor het 

aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken van 

de Gemeente Echt-Susteren. 

 Voor nadere informatie kunt u bellen met 0475-

478478. 

 

 

Bestuurlijke gegevens; 
 

Voorzitter; 

Kim Raffenberg - Geilen, Marialaan 7, 6114 CP Susteren 

Tel. 06-19002771 

 

Secretaris; 

Lea Beckers - Schulpen, Maresstraat 15, 6165 AP Geleen, 

Tel. 06-12877620. 

 

Penningmeester; 

Ger Jacobs, Corneliushof 33, 6114 JX Dieteren,  

Tel. 06-44462016 

 

Lid; 

Lars Bexkens, Pater v. Heldenstraat 15, 6114 KT Dieteren, 

Tel. 06-53308739 

 

Lid;  

Debby Mols, Onderkampstraat 42, 6114 EP Susteren,  

Tel. 06-12718948. 

 

Lid; 

Bjorn Raffenberg, Marialaan 7, 6114 CP Susteren.  

Tel. 06-42977401 

 

Website: www.kvwsusteren.nl 

E-mail: bestuurkvwsusteren@gmail.com 

Facebook: KVW Susteren 

 

 
 

Bijlage; 
 

Bij deze bewaarfolder zit tevens het inschrijfformulier. 

LET OP de inschrijfdatum is:  16 april 

Leest U alstublieft deze 

bewaarfolder goed door. 

2018 

http://www.kvwsusteren.nl/
mailto:bestuurkvwsusteren@gmail.com

