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Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij één van de volgende personen van de 

hoofdleiding.  

 

• Stan Vandewal (voorzitter) 

• 06 – 46 56 82 84 

• Stan Janssen (voorzitter i.o) 

• Frances Grisnigt (secretaris + EHBO) 

• 06 – 23 45 91 96 

• Joris Janssen (Penningmeester i.o + EHBO) 

• 06 – 39 36 60 97 

• Paul Geraets (penningmeester) 

• Steef Pijls (senior)  

• Juul Adams 

• Rens Vlaar 

• Sebastiaan Grisnigt 

• Mark Venner 

• Megan Kantelberg 

• Anne Raaijmakers  

 

  



MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020 
 
Als strijdlustige ridders laten wij ons dit jaar niet uit het veld slaan door COVID’19. Daarom 
staan wij dit jaar weer klaar met een onvergetelijke spellen dag waarin jullie fanatieke ridders 
en jonkvrouwen alles kunnen geven. Zorg er daarom voor dat je om maandag 17 augustus 
tussen 9.30 en 10.00 (afhankelijke van het onderstaande tijdsschema) met giga veel energie 
klaar staat bij het molenterrein.  
 
Aangezien wij als KVW Baexem toch bepaalde regels moeten opvolgen hebben wij gezorgd 
voor een echte KI(D)SS & RIDE. Hierbij is het de bedoeling dat jullie ouders jullie afzetten 
(auto, fiets, te voet) bij het molenterrein en direct weer doorrijden. Of voor de oudere kids 
(bijvoorbeeld groep 6) zelf met de fiets of te voet komen. Dit allemaal om groepsvorming te 
voorkomen.  
 

9:30u Kleuters t/m groep 4  

9:45u Groep 5 t/m groep 7 

10:00u Groep 8 t/m brugklassers  

 
Hier zullen jullie verwelkomt worden door een fantasierijk ridder-kasteel. Na binnentreden van 
het kasteel zoeken jullie, jullie groepsbordje en leiding op. 
 
Wij als KVW zouden KVW niet zijn als wij voor jullie en je ouders een té gekke aftermovie 
zullen maken als herinnering aan deze fenomenale dag. Daarom het vriendelijke verzoek aan 
jullie ouders om lekker thuis te blijven en het Molenterrein niet te bezoeken zolang de spellen 
in volle gang zijn.  
 
Ter voorbereiding op deze strijdlustige dag is het superbelangrijk dat je niet je allermooiste 
harnas aantrekt maar kleding aan doet waarin je lekker kunt ravotten. Denk er hierbij ook aan 
om je zwemkleding eronder aan te trekken want het beloofd een dag vol waterspellen te 
worden. Voorzie daarom ook een badhanddoek, petje en/of hoedje, en bij zonnig weer, 
zonnebrand.  Zorg er daarnaast ook voor dat je voldoende eten bij hebt want als echte ridder 
of jonkvrouw dien je je reserves regelmatig aan te vullen.  
 
Er is tijdens deze levensechte ridderspelen niets zo belangrijk als je beste beentje voor zetten. 
Want de meest gedreven groep ridders en/of jonkvrouwen maakt kans om een buitengewoon 
gave prijs binnen te slepen.  
 
Na deze intensieve dag keren we uitgeput maar voldaan terug naar ons groepszeil waar jullie 
allemaal getrakteerd worden op een verassing als dank voor jullie enorme inzet tijdens deze 
ridderspelen. Nadat wij uiteraard de dag in stijl afsluiten met het dansje kunnen jullie, per 
groep, via de uitgang van het fantasierijke kasteel, jullie roes thuis uitslapen. Ook hierbij is het 
belangrijk dat de KI(D)SS en RIDE weer wordt gehanteerd als bij aankomst om groepsvorming 
te voorkomen. Dus blijf niet hangen bij of rondom het Molenterrein maar keer lekker huiswaarts 
en dan verheugen wij ons allen op een volgend, hele week, KVW 2021!   



AANDACHTSPUNTJES  
 
1. Openen en sluiten 
De opening en de sluiting van deze spellendag is als volgt:  
(alles vindt plaats bij het molenterrein) 
 

• Opening: 10.00u 

• Sluiting: 16.00u 

• Kids weer op te halen: 16.15-16.30 

• Aandacht voor tijdsschema en KI(D)SS & RIDE (bij aankomst) 

9:30u Kleuters t/m groep 4  

9:45u Groep 5 t/m groep 7 

10:00u Groep 8 t/m brugklassers  

 
2. Waar je aan moet denken  

• Trek niet je allerbeste kleding aan maar iets waarin je lekker kunt stoeien en ravotten; 

• Neem geen waardevolle spullen mee, enkel op eigen risico; 

• Geld heb je niet nodig tijdens deze actieve dag; 

• Mobiele telefoon kun je thuis laten;   

• Jullie ouders dienen zelf te zorgen voor een heerlijk lunchpakket. Jullie mogen geen 
glas meenemen en ook blikjes met energy drink raden we sterk af. Koning Dancealot 
zal zorgen voor een energieke spellen dag!   

 
3. Contact 

• KVW wordt geleid door enthousiaste vrijwilligers die dat doen voor leidersplezier. Het 
zijn geen beroepskrachten. Mochten er toch klachten zijn of op- of aanmerkingen dan 
kunt u zich wenden tot iemand van de hoofdleiding.  

• Wanneer er zich een voorval plaatsvindt waarmee u niet bij de leiding of hoofdleiding 
terecht kunt, kunt u contact opnemen met het Bureau Slachtofferhulp Nederland, Regio 
Noord- en Midden Limburg tel: 077- 35 48 030 (9.00u-17.00u). 

  



TOT SLOT  
 
Ondanks COVID’19 hopen wij er voor jullie toch weer een onvergetelijke dag van te maken. 
Normaal zijn ouders van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de activiteiten maar 
dit jaar helaas niet zodat wij de RIVIM-regels zo nauw mogelijk kunnen opvolgen.  
We hopen dat alles zal verlopen zoals wij het ons hebben voorgesteld en voorbereid. Vooraf 
willen wij alvast iedereen bedanken. De ouders, de kids en natuurlijk de leiding maar niet te 
vergeten iedereen die, op welke manier dan ook, zijn steentje bijdraagt aan deze fantastische 
KVW-week in het pittoreske Baexem.  
 
KVW 2021 zal plaatsvinden in de week van 23 t/m 27 augustus. We hopen jullie dan weer 
allemaal te mogen verwelkomen. Dus schrijf deze datum alvast op de kalender. Tot dan!  
 

  



KVW LIEDJE 2020  
Muziek: Jan Smit – Als de morgen is gekomen 

Dit joar geit KVW get angers dan normaal 
Gein ganse weak meer bie de zaal 
We woore gear op paad gegoan, 

Noa de bos of noa de moan, mer det zitj er noe neet in 
Mer neet getreurdj, 

Det hoale we waal in. 

Het thema is weer good bedach 
En we hubbe ’t nuujs nog aafgewacht 

Gelukkig eine daag toch waal 
Dus maken wea dea daag veul kabaal 

De moandig goan we d’r tegenaan 
Joa bie de meulen, 

goan we eraan mit dea banaan 
 

Refrein: 

KVW dit joar get anges  
Koning dancealot dea maaktj eine spellendaag veur os 

KVW dit joar get anges 
Toch goan we, net als veurig joar, ein daagje samen lekker los  

 
Als ridder of jonkvrouw handj in handj 

Goan wea spelen in het zandj 
De middeleeuwen blieft het plan 
Mit dancealot, dea beste man. 

hea danst zo gear kin neet stil stoan 
Dus doot mer mit, en loat ug lekker goan. 

Refrein: 

KVW dit joar get anges  
Koning dancealot dea maaktj eine spellendaag veur os 

KVW dit joar get anges 
Toch goan we, net als veurig joar, ein daagje samen lekker los 

Hoop det os dit neet mier gebeurdj, 
Het is neet te laat, dus neet getreurdj, 

De spellendaag op maondig weurd echt super vet!! 

Refrein: 

KVW dit joar get anges  
Koning dancealot dea maaktj eine spellendaag veur os 

KVW dit joar get anges 
Toch goan we, net als veurig joar, ein daagje samen lekker los 

 

 


