PROGRAMMABOEKJE
29 augustus tot en met 2 september
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INLEIDING
Kindervakantiewerk Herten presenteert:

“KVW Zomerfestival!”
Het is weer zover; Kindervakantiewerk Herten staat
voor de deur! Het belooft een gezellige week vol
leuke activiteiten te worden. Kindervakantiewerk
Herten wordt dit jaar alweer voor de 18e keer
georganiseerd en we hebben een mooi aantal
deelnemende kinderen; zo’n 450!
Dit jaar staat de tent op het Kermisterrein in
Merum, tussen de Molenweg en de Nieuwe
Baan.
Vanwege het grote aantal deelnemende kinderen,
wordt het programma op verschillende locaties
gehouden. Kijk dus goed waar jouw kind de dag
begint en eindigt.
Voor diegenen die nog nooit mee hebben gedaan,
zullen we de wijze van groepsindeling nog even
uitleggen. Als je na de zomervakantie naar groep
3 gaat, zit je voor ons nog in groep 2. Wij houden
dus de groep aan waar je vóór de vakantie in zat
op school.
Groep 2 en 3 behoren tot de onderbouw.
Groep 4, 5 en 6 zijn de middenbouw
Groep 7 en 8 zijn de bovenbouw.
Let op; tijdens het programma wordt deze indeling niet altijd gehanteerd. Dus kijk goed naar het
programma per dag. Tijdens de eerste dag van
KVW Herten krijgt iedereen te horen in welk team
je bent ingedeeld.

In dit boekje vind je wat we gaan doen, waar je
moet zijn en wat je mee moet nemen. Lees het dus
goed door. Groepen 7 en 8 gaan dit jaar op kamp.
Voor groep 7 start de KVW week met het kamp op
maandag, waarna groep 8 dinsdag op kamp gaat.
Het hoogtepunt van de week is natuurlijk de
slotavond op vrijdag. Met vertier, muziek, eten
en drinken. De slotavond begint dit jaar weer om
17:00 uur met een heerlijke BBQ voor iedereen.
Tijdens de slotavond krijgen alle deelnemende
kinderen van ons gratis een BBQ-maaltijd aangeboden. Alle andere belangstellenden kunnen
zich hiervoor opgeven en BBQ-bonnen kopen
op zondagavond, maandag en dinsdag bij de
organisatie in de tent.
Elk deelnemend kind en elke vrijwilliger dient te
allen tijde zijn naambadge te dragen. Voor 1 euro
kun je een uniek KVW keycord kopen in de tent,
om de naambadge aan te hangen.
We vragen begrip indien het programma niet helemaal volgens planning door kan gaan in verband
met slecht weer. Ook doen we weer een beroep
op de ouders om de kinderen op de aangegeven
tijden te brengen en op te halen.
Tot maandag 29 augustus. Wij kijken er enorm naar
uit, jullie hopelijk ook!
Bestuur Kindervakantiewerk Herten
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Peelveldlaan 70
6071 TV Swalmen
T +31 (0)475 507 207
info@grafigroepzuid.nl

www.grafigroepzuid.nl
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ALGEMEEN

Tips
•	Doe niet de beste kleren en schoenen aan, maar

wel schoenen waar je goed op kunt lopen.
•	Neem geen waardevolle spullen mee, dit is voor

eigen risico.
•	Geld heb je deze week niet nodig.
•	KVW Herten wordt geleid door vrijwilligers,

die dat doen voor ieders plezier. Het zijn geen
beroepskrachten. Mochten er op- of
aanmerkingen zijn, dan kunt u zich altijd wenden
tot iemand van het bestuur.
•	Laat de leiding ‘s morgens weten of uw kind na
afloop wel of niet afgehaald wordt. Dit voorkomt,
vooral bij de jongste kinderen, misverstanden of
onnodig wachten.
•	Indien uw kind niet kan komen, graag ’s
morgens voor 09.00 uur afmelden via +31
(0)618760252.
•	De leiding kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor onregelmatigheden (ongelukken,
verlies, en dergelijke).
•	Kinderen die zich totaal niet aan het huishoudelijk
reglement houden, kan de deelname aan KVW
ontzegd worden (nadat de ouders hiervan op de
hoogte zijn gebracht).
• Bij traktaties, de broodjes knakworst/kroket
en drinkpauzes wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met opgegeven allergieën en of een
kind vegetarisch is. De organisatie van KVW is niet
verantwoordelijk voor allergieën of dieetwensen.
Geef uw kind uit voorzorg een vervangend
drankje of eten mee.

Beeldopname

KVW maakt tijdens de week beeldopnamen, zoals
staat beschreven in ons privacy reglement. Mocht u
niet willen dat er van u zelf of uw kinderen beeldmateriaal wordt vastgelegd, kunt u dat bij ons
aangeven. Voor ons complete privacy reglement
verwijzen we u graag naar www.kvwherten.nl.

Calamiteiten

Hoewel we er alles aan zullen doen om dit te voorkomen, kunnen zich tijdens Kindervakantiewerk
natuurlijk altijd calamiteiten voordoen. Daarom zijn
wij tijdens deze week in geval van nood bereikbaar
op telefoonnummer +31 (0)6 39282403.

Locaties

Tijdens de KVW week zijn we actief op
verschillende locaties. Daarom hier een overzicht van
de locaties die voor u relevant zijn:
KVW Tent
Kermisterrein in Merum
tussen de Molenweg en Nieuwe Baan, Herten
SHH
Sportpark De Wolfsberg, Gerbergaweg 20, Herten
De Tump
Broekveeweg 99, Ool
Watersportschool De Roerganger		
Oolderhuuske 1, Roermond
Sporthal Herteheym			
Putkamp 6, Herten
Tennisvereniging ACE			
Natronchemieweg 10, Herten
Jong Nederland Neer (kamp)			
Leudalweg 5, Neer
Foroxity		
Kazerneplein 4, Roermond
Speeltuin Kitskensberg		
Oude Keulsebaan 150, Roermond
Steinerbos Belevenispark		
Stadhouderslaan 220, Stein
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Veel plezier tijdens het KVW Zomerfestival 2022!

Incatro
akoestiek
oplossingen
www.incatro.nl

www.incatro.nl
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MAANDAG 29 AUGUSTUS
GROEP

MEENEMEN

PROGRAMMA

GROEP 2

•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen

•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij de tent
09.30 uur opening met KVW-lied
Broodje knakworst (halal) bij de lunch
16.00 uur afsluiting bij de tent

•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen

•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij de tent
09.30 uur opening met KVW-lied
Broodje knakworst (halal) bij de lunch
16.00 uur afsluiting bij de tent

•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen

•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij SHH
09.30 uur opening met KVW-lied
Broodje knakworst (halal) bij de lunch
16.00 uur afsluiting bij SHH

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Zwemkleding en een handdoek

•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij de Tump
09.30 uur opening met KVW-lied
Broodje knakworst (halal) bij de lunch
16.30 uur afsluiting bij de Tump

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Zwemkleding en een handdoek

•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij de Tump
09.30 uur opening met KVW-lied
Broodje knakworst (halal) bij de lunch
16.30 uur afsluiting bij de Tump

•

Rugzak: lunchpakket, drinken, pet,
zonnecrème, regenjas, keycord
Kampeerkoffer: kleren, pyjama,
toiletspullen, zaklamp, slaapzak, 1
persoonsluchtbed of matje (geen
stretchers/hoge luchtbedden/pomp),
zwemkleding en handdoek

•
•
•
•
•
•
•

09.00 uur verzamelen en bagage
afgeven bij de tent
09.30 uur opening met KVW-lied
09.45 uur fietsen naar Neer
Broodje kroket bij de lunch
Einde van de dag BBQ
Avondactiviteit
Overnachting

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Waterschoenen (verplicht)
Zwemkleding en 2 handdoeken

•
•
•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij de Tump
09.30 uur opening met KVW-lied
10.00 uur lopen naar pondje
Programma De Roerganger
18.00 uur terug met pondje
18.45 uur afsluiting bij de Tump

Team 1 t/m 4

GROEP 3
Team 5 t/m 10

GROEP 4
Team 11 t/m 16

GROEP 5
Team 17 t/m 22

GROEP 6
Team 23 t/m 28

GROEP 7
Team 29 t/m 36

•

GROEP 8
Team 37 t/m 44

•
•
•
•
•
•
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Hoofdstraat 2, 6049 EB Herten | www.cafezaaldeschuur.nl
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DINSDAG 30 AUGUSTUS
GROEP

MEENEMEN

PROGRAMMA

GROEP 2

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Een makkelijke tas of rugzak (je moet hem
de hele dag zelf dragen)

•
•
•

09.00 uur verzamelen bij SHH
16.00 uur frietjes
16.30 uur afsluiting bij SHH

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Een makkelijke tas of rugzak (je moet hem
de hele dag zelf dragen)

•
•
•

09.00 uur verzamelen bij SHH
16.00 uur frietjes
16.30 uur afsluiting bij SHH

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Een makkelijke tas of rugzak (je moet hem
de hele dag zelf dragen)

•
•
•

09.00 uur verzamelen bij de tent
16.45 uur frietjes
17.30 uur afsluiting bij de tent

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Een makkelijke tas of rugzak (je moet hem
de hele dag zelf dragen)

•
•
•

09.00 uur verzamelen bij ACE
16.45 uur frietjes
17.30 uur afsluiting bij de tent

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Een makkelijke tas of rugzak (je moet hem
de hele dag zelf dragen)

•
•
•
•
•
•

08.30 uur verzamelen bij de Tump
Lopen naar pondje
09.00 uur start programma
17.00 uur terug met pondje
17.45 uur frietjes bij de Tump
18.30 uur afsluiting bij de Tump

•

De spullen van gisteren

•
•
•
•

07.30 uur opruimen en ontbijt
10.00 uur fietsen naar de tent
Broodje knakworst (halal) bij de lunch
15.30 uur afsluiting + ophalen bij tent

•

Rugzak: lunchpakket, drinken, pet,
zonnecrème, regenjas, keycord
Kampeerkoffer: kleren, pyjama,
toiletspullen, zaklamp, slaapzak, 1
persoonsluchtbed of matje (geen
stretchers/hoge luchtbedden/pomp),
zwemkleding en handdoek

•

09.00 uur verzamelen en bagage
afgeven bij de tent
09.30 uur fietsen naar Neer
Broodje kroket bij de lunch
Einde van de dag BBQ
Avondactiviteit
Overnachting

Team 1 t/m 4

GROEP 3
Team 5 t/m 10

GROEP 4
Team 11 t/m 16

GROEP 5
Team 17 t/m 22

GROEP 6
Team 23 t/m 28

GROEP 7
Team 29 t/m 36

GROEP 8
Team 37 t/m 44

•

•
•
•
•
•
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Kun jij de puzzel oplossen?
1

2

3
4
5

6

7

11

8

‘Hier bouw ik
mijn toekomst’

Wij bouwen mee
met realistische
financiële adviezen.
Nieuwsgierig hoe we uw bedrijf kunnen helpen?
www.scheersgroep.nl

Reeds
2330
jaar
héthét
adres
voor
service
en kwaliteit!
Al meer
dan
jaar
adres
voor
service
en kwaliteit!
Kijk voor
Kijk
voor meer
meer informatie
informatieop:
op: www.tweewielerservice.nl
www.tweewielerservice.nl
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www.peeters-recycling.nl
info@peeters-recycling.nl
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WOENSDAG 31 AUGUSTUS
GROEP

MEENEMEN

PROGRAMMA

GROEP 2

•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen

•
•

09.00 uur verzamelen bij ACE
15.30 uur afsluiting bij ACE

•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen

•
•

09.00 uur verzamelen bij ACE
15.30 uur afsluiting bij ACE

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Sportkleding aandoen, buitengymschoenen meenemen

•

09.15 uur verzamelen bij Sporthal
Herteheym
17.15 uur afsluiting bij Sporthal
Herteheym

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Sportkleding aandoen, buitengymschoenen meenemen

•

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Sportkleding aandoen, buitengymschoenen meenemen

•

•
•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Waterschoenen (verplicht)
Zwemkleding en 2 handdoeken

•
•
•
•
•

08.30 uur verzamelen bij de Tump
Lopen naar pondje
09.00 uur start programma
17.00 uur terug met pondje
17.45 uur afsluiting bij de Tump

•

De spullen van gisteren

•
•
•
•

07.30 uur opruimen en ontbijt
10.00 uur fietsen naar de tent
Broodje knakworst (halal) bij de lunch
15.30 uur afsluiting en ophalen bij
de tent

Team 1 t/m 4

GROEP 3
Team 5 t/m 10

GROEP 4
Team 11 t/m 16

GROEP 5
Team 17 t/m 22

GROEP 6
Team 23 t/m 28

GROEP 7
Team 29 t/m 36

GROEP 8
Team 37 t/m 44

•

•

•

09.15 uur verzamelen bij Sporthal
Herteheym
17.15 uur afsluiting bij Sporthal
Herteheym

09.15 uur verzamelen bij Sporthal
Herteheym
17.15 uur afsluiting bij Sporthal
Herteheym
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Van Mossel Ford Roermond | Sodaweg 3, Herten | vanmossel.nl

Springze

Springze Springkussen Verhuur
www.springze.nl
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DONDERDAG 1 SEPTEMBER
GROEP

MEENEMEN

PROGRAMMA

GROEP 2

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Zwemkleding en handdoek

•

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Zwemkleding en handdoek

•

•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen

•
•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij de tent
09.30 uur vertrek bus
Uitstapje naar Steinerbos
Met de bus terug naar Herten
16.30 uur afsluiting en ophalen bij
de tent

•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen

•
•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij de tent
09.30 uur vertrek bus
Uitstapje naar Steinerbos
Met de bus terug naar Herten
16.30 uur afsluiting en ophalen bij
de tent

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Zwemkleding en 2 handdoeken

•
•
•
•
•

10.00 uur verzamelen bij de tent
10.30 uur vertrek bus
Uitstapje naar Steinerbos
Met de bus terug naar Herten
17.30 uur afsluiting en ophalen bij
de tent

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Zwemkleding en 2 handdoeken

•
•
•
•
•

10.00 uur verzamelen bij de tent
10.30 uur vertrek bus
Uitstapje naar Steinerbos
Met de bus terug naar Herten
17.30 uur afsluiting en ophalen bij
de tent

•
•
•
•
•

Lunchpakket, genoeg te drinken
Bij zonnig weer een pet en zonnecrème
Bij regen een regenjas
Keycord om je naamkaartje aan te hangen
Zwemkleding en 2 handdoeken

•
•
•
•
•

10.00 uur verzamelen bij de tent
10.30 uur vertrek bus
Uitstapje naar Steinerbos
Met de bus terug naar Herten
17.30 uur afsluiting en ophalen bij
de tent

Team 1 t/m 4

GROEP 3
Team 5 t/m 10

GROEP 4
Team 11 t/m 16

GROEP 5
Team 17 t/m 22

GROEP 6
Team 23 t/m 28

GROEP 7
Team 29 t/m 36

GROEP 8
Team 37 t/m 44

•

•

09.00 uur verzamelen bij Kitskensberg
(eigen vervoer, kinderen geen fiets!)
16.30 uur afsluiting en ophalen met
eigen vervoer bij Kitskensberg
09.00 uur verzamelen bij Kitskensberg
(eigen vervoer, kinderen geen fiets!)
16.30 uur afsluiting en ophalen met
eigen vervoer bij Kitskensberg
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VRIJDAG 2 SEPTEMBER
GROEP

MEENEMEN

PROGRAMMA

ALLE GROEPEN

•

•

Keycord om je naamkaartje aan te hangen

•
•
•
•

09.00 uur verzamelen bij Foroxity
(eigen vervoer)
We gaan naar de film
12.00 uur ophalen bij Foroxity
17.00 uur slotavond met BBQ bij
de tent
22.00 uur einde KVW 2022

18

FMCG

19

marketing- & communicatiebureau

online marketing.
graﬁsch ontwerp.
social media.
drukwerk.
websites.
tekst.
studiobeaumont.nl

TERRASOVERKAPPINGEN
GLAZEN SCHUIFWANDEN
ROLLUIKEN & SCREENS
KUNSTSTOF KOZIJNEN
PLISSÉS & HORREN

DE KRACHT VAN HET HERHALEN LIGT GEWOON OP STRAAT

WWW.PUBLICA-BUITENRECLAME.NL | 0475 - 855 749 | 06 - 5159 8499
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Lekker kleuren!
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ORGANISATIE
Het hele jaar is het bestuur samen met
verschillende werkgroepen bezig geweest met het
organiseren van Kindervakantiewerk Herten 2022.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem
dan contact met ons op via info@kvwherten.nl of
telefonisch middels telefoonnummer
+31 (0)618760252.

Dick van de Vorst
Voorzitter, PR & Communicatie
communicatie@kvwherten.nl

Joyce Bellemakers
Algemeen bestuur, Coördinator Activiteiten
bovenbouw@kvwherten.nl

Kim Reiners
Secretaris, Veiligheid
kim.reiners@kvwherten.nl

Lisette Nijdam
Algemeen bestuur, Sponsoring
lisette.nijdam@kvwherten.nl

Alexandra Beckers
Penningmeester
alexandra.beckers@kvwherten.nl

Ralf Florax
Algemeen bestuur, Facilitaire Zaken
facilitair@kvwherten.nl

Diana Smeets
Algemeen bestuur, Coördinator Activiteiten
diana.smeets@kvwherten.nl

Lilian Lommen
Algemeen bestuur, Vrijwilligers & Deelnemers
administratie@kvwherten.nl

Mike van Rijswijk
Algemeen bestuur, Coördinator Activiteiten
bovenbouw@kvwherten.nl

Ralph Maessen
Algemeen bestuur, Vrijwilligers & Deelnemers
ralph.maessen@kvwherten.nl

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
KVW Herten zoekt voor de komende jaren vier nieuwe enthousiastelingen die het bestuur van
Kindervakantiewerk Herten willen versterken, zodat we deze mooie traditie jaarlijks kunnen blijven
organiseren. Wij zijn op zoek naar opvolgers voor de volgende functies:

VOORZITTER

SECRETARIS

ACTIVITEITEN

SPONSORING

Wil jij écht iets betekenen voor alle kinderen van Herten, Merum en Ool en jouw organisatietalent
inzetten voor dit geweldige evenement? Neem dan contact met ons op via
administratie@kvwherten.nl.
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Raadsel
Deze maanden zijn net als een tweeling:
ze lijken heel erg op elkaar. Welke twee
maanden zijn dat?

Antwoord:
juni en juli
23

BEDANKT!
Vrijwilligers, bedankt!
KVW Herten bedankt alle vrijwilligers die zich dit jaar
hebben ingezet om er ook nu weer een fantastische
week van te maken.

Ook dit jaar zijn we financieel weer sterk afhankelijk
van vrienden en sponsoren. Sommigen bieden ons
financiële hulp, anderen voorzien ons in
gesponsorde goederen voor onze activiteiten.
Wij realiseren ons dat dit niet ‘zomaar’ kan. Daarom
bieden wij sponsoren in ruil voor hun steun één of
meerdere van de volgende opties.
o	Zo kunnen zij in of rond de tent middels borden
of spandoeken reclame maken.
o	Een aantal sponsoren krijgt daarbij een
advertentie in dit programmaboekje.
o	En veel sponsoren zijn tijdens de slotavond
aanwezig om met ons mee te feesten en de week
gezellig samen af te sluiten.
Zoals u in dit boekje al kunt zien zijn er veel bedrijven
die KVW Herten een warm hart toedragen en
daarmee zorgen dat de kinderen een gezellige week
kunnen beleven. In één woord fantastisch! We willen
u daarom ook van harte bedanken!
Bestuur Kindervakantiewerk Herten

Sponsoren van KVW Herten;
bedankt!
Naast de vele vrijwilligers die elk jaar nodig zijn voor
alle voorbereidingen gedurende het jaar en de
begeleiding tijdens de week zelf, staat of valt Kindervakantiewerk ook met het budget dat beschikbaar is
voor deze week. Gelukkig kan KVW Herten rekenen
op een subsidie van de Gemeente Roermond. Tevens
worden er inkomsten gegenereerd door de bijdrages
van alle kinderen.

P.S. Wilt u er volgend jaar ook samen met ons voor
zorgen dat alle kinderen in de basisschoolleeftijd,
woonachtig in Herten en Roer Zuid een fantastische
week tegemoet kunnen zien? Zoekt u anderzijds ook
een mogelijkheid om met potentiële afnemers van
uw product of dienst in contact te komen? En heeft u
hier een kleine financiële bijdrage voor over? Dan laat
het ons snel weten via sponsoring@kvwherten.nl. We
kunnen niet vroeg genoeg beginnen!

Helaas is dit niet voldoende om de week
daadwerkelijk te kunnen organiseren.
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Auto Creemers B.V.
CarProf Roermond | Checkstar Roermond
Solvayweg 3, 6049 CP Herten-Roermond
Tel. 0475-321092 | www.autocreemers.nl

Ook hier adverteren
volgend jaar en KVW Herten
steunen?

Professionele haarmode
met een persoonlijk tintje!
Herten
Haelen

Burg. Korstenstraat 1A
De Pastorij 6

Tel.: 0475 33 38 15
Tel.: 0475 59 18 07

Bezoek ook onze website:

www.kapsalonavanti.nl
Volg ons ook via:
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facebook.com/kapsalonavanti

twitter.com/kapsalonavanti

Mail naar
sponsoring@kvwherten.nl

Doolhof:
Breng de bal naar de kinderen

VRV Verhuizingen
verhuizingen
ontruimen
opslag

Ed van Rens
Loyveldweg 14
Roermond
vrvverhuizingen.nl
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BI

J

UD.
MA

ProWin

CrossFit
Crossfit

RO E R M O N D
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VA N

VLODROP
TECHNIEK
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Kijk voor de laatste updates en leuke weetjes
van de dag op onze website:
www.kvwherten.nl
of facebook.com/KindervakantiewerkHerten
© 2022 – Stichting Kindervakantiewerk Herten
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