
2017

DE 
RODE

LOPER



Café de Stuiterbal

Oelemarkt 13
6001 ES Weert
Tel. 06 5186 0586 www.cafedestuiterbal.nl







CONTACTGEGEVENS
Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende tele-

foonnummers: 

Zeola Smeets Voorzitter 06-23559361  

Bas Hakkenberg Vicevoorzitter 06-43419507  

 

Annelijn Hakkenberg Supervisor groep 3 06-18583249

Sanne Driessen Supervisor groep 4 06-30092574

Melanie Bisschops Supervisor groep 5 06-23318658

Bas Hakkenberg Supervisor groep 6 06-43419507

Mark Aspers Supervisor groep 7 06-15333382

Luc Bosmans Supervisor groep 8 06-46483222

Myrthe Owsianny  06-52323449

Tom Schepens  06-25466225

Femke Stals  06-29039469

Tessa van der Putten  06-15045063

Ayla Naebers  06-53187409

Bekijk ook onze facebookpagina en like ons!





HALLO KIVABOLA KIDS,
(en natuurlijk ook de ouders)

Ook dit jaar hebben wij voor jullie weer een te gekke kindervakantiewerk week 

georganiseerd, en wel van 14 t/m 18 augustus. 

Het thema van de kindervakantiewerkweek van dit jaar is: 

DE RODE LOPER

Alles zal dan ook in het teken staan van dit thema gedurende de week.

Wij wensen jullie nog een fijne vakantie en we treffen elkaar op maandag 14 augustus 
om 9.30 uur bij de HANG OUT!!

We hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij!

Groetjes,

Leiding Kivabola 2017



Weert  -  T (0495) 57 44 88  -  www.sjefsmeets.nl

Oud Boshoven 18, 6002 NW Weert
Tel.: 0495-453846, info@beaugrim.nl



	  

	  

	  
	  
	  

Comfort voor een betaalbare prijs Voor thuis en kantoor
Odamolenstraat 14, 6002 BR  Weert
Tel 06-4769132, www.peeters-cooltech.nl

FOTOSTUDIO           WEERT 
LOES  MENNEN  FOTOGRAFIE

FOTOSHOOTS     WORKSHOP’S    SCHOOLFOTOGRAFIE

Oude Hushoverweg 46, 6003 AN Weert
T. 0495-543 053  -  Gsm 06-2062 6869

www.ronaldpostma.nl 



Leo, Jacqueline en Kristel
St. Luciastraat 20, Weert

Telefoon: 0495-534297



MAANDAG 14 AUGUSTUS
Om 9.30 uur hopen wij jullie allemaal opgewekt en fris bij de HANG OUT te begroeten.

Natuurlijk zijn ook alle ouders van harte welkom, want we zullen de week 

spectaculair openen met o.a. het voorstellen van de leiding van alle groepen en natuurlijk 

zullen we samen de Kivabola-Song laten knallen!!

Vervolgens nemen we afscheid van de ouders en gaan we met de fiets naar het bos om 

daar lekker te ravotten en ons uit te leven in het zand.

Door middel van allerlei spellen en activiteiten zorgen we ervoor dat je de kinderen en 

leiding van jouw groep goed leert kennen op deze eerste dag!

De volgende dingen heb je nodig voor vandaag:
- een fiets die prima in orde is (fietsen worden NIET afgesloten, er is bewaking aanwezig)

- genoeg eten en drinken (geen glaswerk)

- zonnebrandcreme (bij warm weer), regenkleding (bij slecht weer)

- sportieve kleding en schoenen

- reservekleding en een handdoek

- een goed humeur en veel zon!!

Na een prachtige dag zullen we om 16.30 uur weer bij de HANG OUT terug zijn.

De foto’s van deze dag zijn te bekijken op www.kivabola.nl



 



Basculeweg 2 • 6001 SK Weert

T. 0495 - 452733
info@elektroasperspeulen.nl
www.elektroasperspeulen.nl

Groot in Onderhoud en Renovatie

24 uur service

Elektro Aspers Peulen B.V.Elektro Aspers Peulen B.V.

Korsten Scooters
Jankushofstraat 32
6002CV te Weert
T +316 21 62 20 41
E info@korstenscooters.nl
W www.korstenscooters.nl

Tevens het adres voor aluminium terrasoverkappingen

In en verkoop retro scooters
reparatie & onderhoud

Basculeweg 2 • 6001 SK Weert

T. 0495 - 452733
info@elektroasperspeulen.nl
www.elektroasperspeulen.nl

Groot in Onderhoud en Renovatie

24 uur service

Elektro Aspers Peulen B.V.Elektro Aspers Peulen B.V.



FRANS OGIER

TWEEWIELERS

* FIETSEN
* BROMFIETSEN
* SCOOTERS

Vrakkerstraat 58, 6002 AX  Weert
Tel. 0495 542824. Fax: 0495 547587

www.fransogier-2wielers.nl

AUTOBEDRIJF
Jan Greijmans

Kevelaerstraat 3, Boshoven

KIVABOLA word ook mogelijk 
gemaakt door:

ASN 



DINSDAG 15 AUGUSTUS
Na de warming-up van gisteren staat dag twee weer voor de boeg. Ook vandaag gaan 

we er weer een super leuke dag van maken!

Vol verwachting staan de leiding en ook de bussen om 9.30 uur weer bij de HANG OUT 
op jullie te wachten.

De groepen 3 en 4 gaan vandaag spelen bij PeeWee in Posterholt. De groepen 5 t/m 8 

gaan lekker plonzen en duiken in het Ingenieur Ottenbad in Eindhoven.

Wat heb je nodig vandaag?
- Groep 3 en 4: sportieve kleding en schoenen

- Groep 5 t/m 8: zwemkleding

Voor alle groepen:

- handdoek

- voldoende eten en drinken 

- zonnebrandcreme

- eventueel zakgeld (niet te veel)

-  LET OP: Kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, zijn verplicht om  
zwembandjes mee te nemen (er kan anders niet worden gezwommen!)

Om 17.30 uur zullen we, moe maar voldaan, terug zijn bij de HANG OUT.

Kijk ook vandaag voor de foto’s op www.kivabola.nl

 



www.aodbosseve.nl

Feesten en partijen organiseren
wij voor u op maat!

Verjaardag, receptie, vergadering,
jubileum, themafeest, zakenborrel

personeelsfeest, high bier...

BOSHOVERWEG 33 | 6002 AL WEERT | T: 0620722901 |  E: INFOAODBOSSEVE.NL



Leo, Jacqueline en Kristel
St. Luciastraat 20, Weert

Telefoon: 0495-534297

www.bartbloemwerken.nl
www.bloemeninweert.nl

Een 
fleurige
zaak!

Een Een 
fleurige
zaak!
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Boshoverweg 54  Telefoon: 532681

Koenderstraat 9 
6003 PR Weert, Nederland 

Telefoon: 0495 - 53 73 72 
Fax: 0495 - 53 25 14 

E: info@globalfoodgroup.eu
W: www.globalfoodgroup.eu

Beste service+Grootste assortimentX
Laagste prijs=

De unieke

formule �



WOENSDAG 16 AUGUSTUS
Vandaag verzamelen we om 09.30 uur bij de HANG OUT!

Groep 3 en 4 zullen een spannende ‘speurtocht’ maken rondom de Hang Out.
Zij blijven op het sportpark en mogen die dag verkleed komen in het thema van de week, 
de rode loper!

Met de groepen 5 t/m 8 gaan we op de fiets naar Laar, waar voor hen een spectaculaire 
vossenjacht op het programma staat!!

’s Middags gaan we oefenen voor de ouderavond en om 14.30 uur zijn we allemaal weer 
terug bij de HANG OUT!
Je mag dan naar huis om even uit te rusten en je om te kleden voor de gezellige oudera-
vond.

Wat heb je nodig vandaag:
-  groep 5 t/m 8: een fiets die prima in orde is (voorzien van slot, sleutels worden 

bewaard door de groepsleiding)
- goede en stevige schoenen
- lunchpakket met voldoende eten en drinken (geen glaswerk)
- handdoek
- zonnebrandcreme bij mooi weer
- regenkleding (bij slecht weer)







 Roermondseweg 81  Weert
Tel. (0495) 53 55 85
www.autobedrijfgreijmans.nl

Onderhoud & Service
alle merken!!

St. Luciastraat 18, 6002 BP Weert
Telefoon: 0495-53 46 51, Fax: 0495-53 66 30

• Onderhoud • Reparatie • APK • Verkoop gebruikte auto's
St. Donatuskapelstraat 15, 6003 AG Weert

Tel.: 0495-533836



WOENSDAGAVOND
Samen met je ouders, opa en oma, de buren, vriendjes en vriendinnetjes en andere 
mensen die je mee wilt nemen verwachten wij jullie vanaf 18.45 uur in Zaal Don Bosco.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
- de groepen 3 t/m 5 treden op tussen 19.00 uur en 20.00 uur
- pauze
- de groepen 6 en 7 treden op tussen 20.15 uur en 20.45 uur
- pauze/ loterij
- groep 8 treedt op rond 21.00 uur

(We proberen ons zo goed mogelijk aan het tijdsschema te houden maar het kan 
voorkomen dat een groep eerder of later aan de beurt is). 

Om 21.15 uur is het officiële programma afgelopen. Vanaf dat moment is de verant-
woordelijkheid over de kinderen terug bij de ouders.

Bij binnenkomst en tijdens de pauze worden er lootjes verkocht voor de grote loterij van 
vanavond. Deze zijn te koop bij de leiding en bij de ingang.
Met deze lootjes maak je kans op prachtige prijzen en draag je Kivabola een warm hart 
toe!

Tevens is de KIVABOLA SONG op cd ook te koop! De prijs bedraagt € 2,50! 

Deze avond mag je niet missen! 



Kapsalon Marlie
Princenweg 46-a
6002AK Weert
Nederland

Telefoon: (+31) 0495 586818 

 
Dymph van der Donck Decoratief 
www.dymph.nu 

             Bruidswerk 
  Grafwerk 

             Bloemwerk 
             Workshops 
 

Oud Boshoven 14 Weert. Tel: 0650801253 



Totaalzonwering en terrasbeleving 
Binnen- en buitenzonwering – Horren - Rolluiken   
Screens -  Markiezen – Knikarmschermen - Garagedeuren 
Terrasoverkappingen – Glazen schuifdeuren – etc.  
 
 
 
 
 
Bel of of mail naar info@ligro.nl voor een afspraak! 

Koenderstraat 2 a – Weert / Tel. 0495-524548
www.dehegge.nl

www.pedicureweert.nl

Gezondheidscentrum
Molenakker/De BASIS

Noordkade 2
6003 ND WEERT  

tel. 06 - 40 60 41 06
(1e etage, lift aanwezig)

OOK
SPORT

PEDICURE



Autobanden Roermond 
Solvayweg 12A
6049 CP Herten 
t: 0475-317497 
f: 0475-332958 
e: info@autobandenroermond.nl

Café-zaal 

”Bee-j Bertje”

Rietstraat 28,
6003 PM Laar-Weert

Tel. 0495-54 28 47

Voor al uw bruiloften, 
feesten en partijen, 
tot 300 personen.

Tevens uw adres voor 
warm/koud buffet

Henk en Marlies 
Broods

Hushoverweg 65a
6003 AA Weert
T: 0495 533 479
F: 0495 585 140

E: info@kurstenconfectie.nl
www.kurstenconfectie.nl



DONDERDAG 17 AUGUSTUS
Na die altijd te gekke woensdagavond hopen we dat jullie weer net zo fit als de vorige 
dagen om 10.00 uur bij de HANG OUT zullen zijn.
Dit geldt natuurlijk niet voor groep 8, want deze groep gaat vanaf vandaag een eigen 
programma volgen. Wat en hoe verklappen we nog niet, maar meer informatie hierover 
krijgen jullie in het begin van de week van jullie groepsleiding.

Voor alle overige groepen staat vandaag weer een geweldige zwemdag op het program-
ma!

De groepen 3 t/m 7 gaan met de fiets naar de IJzeren Man!

Om 17.00 uur zullen we allemaal weer terug zijn bij de HANG OUT.

Wat heb je nodig vandaag?
- zwemkleding
- handdoek
- voldoende eten en drinken 
- zonnebrandcreme
- eventueel zakgeld (niet te veel)
-  Groep 3 t/m 7: een fiets die prima  

in orde is (voorzien van slot, sleutels  
worden bewaard door de groepsleiding)

-  LET OP: kinderen die geen zwemdiploma  
hebben, zijn verplicht om zwembandjes  
mee te nemen (er kan anders niet  
worden gezwommen!)

Vergeet niet te kijken op www.kivabola.nl  
voor de foto’s van vandaag!!

 



ZAAL

Boshoverweg 60
 6002 AP Weert

Telefoon: 0495-533460 
Mobiel: 06-10665596

www.zaaldonbosco.nl
info@zaaldonbosco.nl

Nu ook voor al uw 
catering!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





VRIJDAG 18 AUGUSTUS
Nu zijn we alweer aangekomen bij de allerlaatste dag van deze geweldige Kivabola 
week. Maar...niet getreurd; we hebben nog een spetterende dag voor jullie in petto.

Jullie worden om 9.30 uur bij de HANG OUT verwacht.
Wat we vandaag gaan doen kunnen we nog niet helemaal verklappen....maar trek 
sportieve kleding aan want we blijven vandaag op de sportvelden rondom de HANG 
OUT.

Om 15.00 uur is de Kivabola week afgelopen en kunnen de kinderen worden opgehaald 
bij DE SPORTVELDEN!! 
Daar krijgen jullie van de groepsleiding nog een herinnering aan deze fantastische week.

Alle ouders en andere belangstellenden zijn om 14.30 uur van harte welkom op de 
sportvelden (scheidrechters velden van FC Oda) om samen deze te gekke week af 
te sluiten!

Je kunt vandaag allerlei lekkers kopen dus een beetje zakgeld is geen overbodige luxe!

Dit heb je verder nog nodig voor vandaag:
- genoeg eten en drinken 
- zonnebrandcreme (bij warm weer), regenkleding (bij slecht weer)
- sportieve kleding en schoenen
- reservekleding en een handdoek
- een goed humeur en veel zon!!

En vergeet niet: alle foto’s zijn te  
bekijken op www.kivabola.nl





TIPS VOOR DE OUDERS
•  Wanneer we met de fiets op pad gaan: zorg ervoor dat de fiets van uw 

kind(eren) in orde is (voorzien van slot)

•  Bij minder goede weersomstandigheden trekken we er toch op uit. Bij slecht 
weer wordt het programma eventueel aangepast.

•  Laat de kinderen geen waardevolle spullen meenemen. Kivabola is niet 
aansprakelijk voor verlies of schade.

•  Afmelden voor de week of voor een dag moet gebeuren bij de supervisor 
van de groep.

•  Geef eventueel gebruik van medicijnen of andere relevante bijzonderheden 
ook nog door aan de supervisor van de groep.

•  Het is niet de bedoeling dat de leiding aan het einde van de week wordt 
beloond met cadeaus of bloemen. Wat wij doen is vrijwilligerswerk.

• Voor vragen over Kivabola kunt u terecht bij de supervisor van de groep.



VERWACHTINGEN  
KINDEREN, OUDER(S)/
VERZORGER(S)
•  Behoren zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale normen en waarden.

•  Pesterijen, agressief gedrag en vandalisme worden niet getolereerd. Kin-
deren worden eerst aangesproken door de groepsleiding. Daarna eventueel 
door de hoofdleiding. Bij aanhoudend negatief gedrag, worden de ouders 
door de supervisor aangesproken. Er wordt gekeken naar een passende 
oplossing.

•  Zakmessen of andere scherpe voorwerpen, zijn tijdens de week verboden.

•  Om een goed verloop van het programma te kunnen waarborgen is het 
belangrijk dat de kinderen op tijd bij de hang out zijn. Dit betekent max.  
10 minuten van te voren.

•  Om dezelfde reden is het van belang dat kinderen op tijd worden opgehaald. 

•  Tijdens het programma wordt niemand op het terrein toegelaten (ook geen 
ouders) Wilt u uw kind om een dringende reden toch spreken, kom dan eerst 
even langs de hoofdleiding. 

•  Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor gepaste kleding, zonnebrandcrème, 
maar ook eten en voldoende drinken voor hun kind. 

•  Het is niet de bedoeling dat kinderen meer dan 10,00 euro per dag meene-
men  naar KIVABOLA.

•  Hoofdleiding is ten alle tijden in hun recht om in ernstige gevallen kinderen 
verdere deelname aan de week te ontzeggen. 

TOT VOLGEND JAAR!



Wij BEDANKEN
aLLe Adverteerders,  

Sponsors en vrijwilligers
voor hun bijdrage aan  

KIVABOLA 2017
Namens,  

Hoofdleiding Kivabola 2017

KIVABOLAVRIENDEN
Ook dit jaar waren de vrienden van Kivabola. Allerlei mensen die Kivab-
ola een warm hart toe dragen kunnen voor 5 euro per jaar Vriend Van 
Kivabola worden. 

Uiteraard worden met deze extra sponsoring leuke dingen gedaan voor 
de kinderen tijdens de week!

Namens de hoofdleiding en natuurlijk alle overige vrijwilligers onze dank 
hiervoor!

Tot volgend jaar!  



GROTE LOTERIJ
WOENSDAG 16 AUGUSTUS

TIJDENS DE OUDERAVOND

Vele leuke prijzen 
te winnen!!!!


