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Kivabola wordt ooK Mede 
MogelijKe geMaaKt door:

Desiree Paulus Trainingen
Coaching en Presentatie

Houthandel Scheijmans

Irish Pub

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

Schoutlaan 18      |     6002 EA  Weert      |      0495-786166     |       info@n-xtaccountants.nl
www.n-xtaccountants.nl

UW ADVISEUR VOOR:



CONTACTGEGEVENS
Voor, tijdens en na de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende tele-

foonnummers: 

Luc Bosmans Voorzitter 06-20816296  

Melanie Bisschops Vice-voorzitter 06-23318658

Femke Stals Supervisor groep 2 06-29039469

Myrthe Owsianny Supervisor groep 2 06-52323449

Melanie Bisschops Supervisor groep 3 06-23318658

Kim van Hoof Supervisor groep 3 06-81382029

Wesley Suntjens Supervisor groep 4 06-53139627

Femke Stals Supervisor groep 5 06-29039469

Daniek Moonen Supervisor groep 5 06-11979977

Bram Sentjens Supervisor groep 6 06-23634515

Luc Bosmans Supervisor groep 7 06-20816296

Darryl Lasut Supervisor groep 7 06-53508290

Myrthe Owsianny Supervisor groep 8 06-52323449

Remco van Hoof Supervisor groep 8 06-34301843

Sanne Driessen  06-30092574

Bekijk ook onze facebookpagina, Instagram en like ons!

Café de Stuiterbal

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



HAllO KiVAbOlA KidS,
(en natuurlijk ook de ouders)

Het is weer zo ver; Kivabola 2019 gaat beginnen!
We starten dit jaar op maandag 5 augustus en op vrijdag 9 augustus zullen we samen 
deze geweldige week afsluiten.

Zet je kart maar klaar, want ‘Kivabola Meets Mario’ is het thema van dit jaar.

Gedurende de week zal alles dan ook in het teken staan van dit thema.

Graag willen wij in het bijzonder groep 2 welkom heten bij Kivabola. Zij doen dit jaar name-
lijk voor de eerste keer mee. Zij zullen verschillende dagdelen aanwezig zijn om kennis te 
maken met Kivabola.

Wij wensen jullie nog een fijne vakantie en we treffen elkaar op maandag 5 augustus 
om 9.30 uur bij de HANG OUT!!

We hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij!
Om al even in de stemming te komen, vind je op een van de komende bladzijdes een kleur-
plaat voor onze allereerste kleurwedstrijd! De winnaar wordt op de woensdagavond bekend 
gemaakt. 

Groetjes,
(Hoofd)Leiding Kivabola 2019



MAANdAG 5 AuGuSTuS
Op maandag zullen wij de week om 09.30 uur spectaculair openen bij de HANG OUT, waar-
bij de ouders natuurlijk ook van harte welkom zijn.

Wanneer je ’s ochtends aankomt, ga je op zoek naar jouw groep. Deze zijn met nummers op 
de bomen weergegeven. Je ontmoet hier voor het eerst je leiding, krijgt een herkenningste-
ken en bent er klaar voor om naar de opening te kijken. Natuurlijk dansen wij aan het einde 
van de opening ook nog met z’n allen de Kivabola-song.

Groep 2 gaat na de opening met de leiding verschillende kennismakingsspellen spelen en 
aan de slag met knutselactiviteiten. Het programma voor groep 2 is om 12.00 uur afgelo-
pen. (Deze activiteit is vrijblijvend. Laat het ons wel even weten als uw zoon of dochter de maandag ‘over-
slaat’).

De groepen 3 t/m 8 nemen na de opening afscheid van hun ouders en gaan vervolgens 
met de fiets naar het bos. Daar kunnen we lekker ravotten en ons uitleven in het zand.
Door middel van allerlei spellen en activiteiten zorgen we ervoor dat je de kinderen en lei-
ding van jouw groep goed leert kennen op deze eerste dag!

De volgende dingen heb je nodig voor vandaag (groep 3 t/m 8):
- Een fiets die prima in orde is (fietsen worden NIET afgesloten, er is bewaking aanwezig);
- Genoeg eten en drinken (geen glaswerk of blik); 
- Zonnebrandcrème (bij warm weer), regenkleding (bij slecht weer);
- Sportieve kleding en schoenen;
- Een handdoek en eventueel reservekleding; 
- Goed humeur en veel zon!!

Na een prachtige dag zullen we (groep 3 t/m 8) om 16.30 uur weer bij de HANG OUT terug 
zijn.

De foto’s van deze dag zijn te bekijken op www.kivabola.nl. Ze worden in de loop van de 
avond geüpload.



 

Kivabola Kleurwedstrijd
Naam: _______________________________________________________ J/M

Groep: ______________________ Leeftijd: ____________________________



diNSdAG 6 AuGuSTuS
Groep 2 heeft vandaag een vrije dag en kunnen lekker uitrusten voor morgen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 verwachten wij om 09.15 uur bij de HANG OUT voor een 
nieuwe dag vol activiteiten en veel plezier. 

De groepen 3 t/m 5 zullen zich vandaag gaan vermaken bij DippieDoe in Best.
Groep 6 t/m 8 gaat, zoals ieder jaar, het zand achter de oren wegspoelen in het Ingenieur 
Ottenbad in Eindhoven.

Wat heb je nodig vandaag?
- Groep 3 t/m 5: sportieve kleding en schoenen
- Groep 6 t/m 8: zwemkleding
LET OP: Kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, zijn verplicht om zwembandjes 
mee te nemen. Er kan anders niet worden gezwommen!

Voor alle groepen:
- Handdoek;
- Voldoende eten en drinken; 
- Zonnebrandcrème;
- Eventueel zakgeld (niet te veel).

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. Ze worden in de loop van de avond 
geüpload.

 

LOES

HA
ARSTUDIOBOSHOVERWEG 53, 6002 AM WEERT

HAARSTUDIOLOES@GMAIL.COM
0495 62 37 16
06 46 61 73 55

HAARSTUDIOLOES.NL

/ HAARSTUDIOLOES

 

GAS- & LASTECHNIEK
Gassen-Lasmaterialen-Lasbenodigdheden

Graafschaphornelaan 150
NL-6004 HT Weert

Tel  : +31 (0)495-532536/535998
Fax : +31 (0)495-532015
E.mail: info@aubel-glt.nl

www.aubel-glt.nl

Verhuur-Verkoop
Reparatie-Onderhoud
Keuringen

Koenderstraat 2 a – Weert / Tel. 0495-524548

www.dehegge.nl



FRANS OGIER

TWEEWIELERS

* FIETSEN
* BROMFIETSEN
* SCOOTERS

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

www.fransogier-2wielers.nl

www.account-plus.nl   |  Schoutlaan 18 |  6002EA Weert  |  0495-535339

Voor een zorgeloos financieel advies!

www.aodbosseve.nl
Boshoverweg 33 | 6002 AL weert | t: 06-81154358 |  e: info@AodBosseve.nL

Veldbloemstraat 46 | 6002 CH Weert | T (0495) 62 52 72 | M 06 23 85 28 78
 info@grosfeld-interieurbouw.nl | www.grosfeld-interieurbouw.nl



WOENSdAG 7 AuGuSTuS
Groep 2 t/m 8: trek je meest sportieve outfit aan, zet je beste beentje voor en trek een 
sprintje naar de HANG OUT, waar we jullie verwachten om 09.30 uur.

Zoals vorig jaar zullen wij op deze dag veel sportieve spellen gaan spelen op de sportvelden 
rondom de HANG OUT. 
Je kunt vandaag allerlei lekkers kopen, dus een beetje zakgeld is geen overbodige luxe!

Na de lunch zullen wij met alle groepen de optredens gaan oefenen voor de ouderavond.

Voor de kinderen van groep 2 is deze dag om 13.00 uur afgelopen en mogen ze opgehaald 
worden bij de HANG OUT. De groepen 3 t/m 8 oefenen nog even door. Voor hen is het pro-
gramma om 14.30 uur afgelopen en zijn we weer allemaal terug bij de HANG OUT. Je mag 
dan naar huis om even uit te rusten en je coolste outfit aan te trekken voor het spetterende 
optreden op de ouderavond.

Dit heb je verder nog nodig voor vandaag:
- Genoeg eten en drinken; 
- Zonnebrandcrème (bij warm weer), 
  regenkleding (bij slecht weer);
- Sportieve kleding en schoenen;
- Reservekleding en een handdoek;
- Genoeg energie, veel creativiteit en veel zon!!

De foto’s van deze dag zijn te bekijken op www.kivabola.nl. 
Ze worden in de loop van de avond geüpload.

Leo, Jacqueline en Kristel
St. Luciastraat 20, Weert

Telefoon: 0495-534297

www.bartbloemwerken.nl
www.bloemeninweert.nl
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www.bartbloemwerken.nl
www.bloemeninweert.nl
Boshoverweg 61
6002 AM Weert
0495-544635

 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





WOENSdAGAVONd 7 AuGuSTuS
Dansen, zingen, swingen; dat zijn op woensdagavond de leukste dingen! Maak je klaar voor 
de leukste avond van Kivabola!

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. Daar zullen 
twee special guests jullie verwelkomen.
Meld je bij je leiding op de plek die jullie ’s middags afgesproken hebben.

Dit jaar richten we de avond iets anders in.
Groep 2 zal de avond om 19.00 uur openen. Daarna wordt er via een filmpje bepaald in 
welke volgorde de groepen optreden. Zorg dus dat je op tijd bent en houd de schermen 
goed in de gaten!
- De groepen 3 en 4 treden op tussen 19.00 uur en 19.45 uur;
- Pauze;
- De groepen 5 t/m 7 treden op tussen 20.00 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). 

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

Bij binnenkomst en in de zaal worden er lootjes verkocht voor de grote loterij van deze 
avond. Deze zijn te koop bij de leiding en bij de ingang.
Met de 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! 

Kortom, deze avond mag je niet missen!

Let op: tussen 19.00 uur en 21.15 uur is het niet de 
bedoeling dat de kinderen op het kerkplein spelen, 
de straat oversteken of het kerkhof opgaan. 

De foto’s van deze avond zullen zo snel mogelijk te zien 
zijn op www.kivabola.nl



Kevelaerstraat 3  |  6002 BL Weert
0495-535274  |  info@mazdagreijmans.nl

Koenderstraat 9  Weert en
 Gebbelsweg 9 Ospel

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

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



Anytime Fitness Weert-Centrum
Roermondseweg 58b

weert-centrum@anytimefitness.nl
anytimefitness.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

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

dONdErdAG 8 AuGuSTuS
Na al het dansen, zingen en swingen, is de vierde dag aangebroken.
Groep 2 heeft vandaag weer een rustdag en voor groep 8: blader snel door naar de speciale 
groep 8-pagina om erachter te komen wat jullie gaan doen.

Groep 3 t/m 7 verwachten wij om 10.00 uur bij de HANG OUT. Deze groepen gaan van-
daag met de fiets naar de IJzeren Man om een lekkere, frisse duik in het zwembad te nemen.

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;  
- Zonnebrandcrème;
- Eventueel zakgeld (niet te veel);
- Belangrijk: een plastic zak voor de kleding;
- 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!!



VrijdAG 9 AuGuSTuS
Helaas, we zijn weer aangekomen bij de allerlaatste dag van deze geweldige Kivabola week. 
Maar...niet getreurd; we hebben nog een superleuke dag voor jullie in petto.

Om 9.30 uur hopen we alle kinderen van groep 2 t/m 7 opgewekt en fris bij de HANG OUT 
te zien. Vandaag hebben we twee aparte programma’s. De groepen 2 t/m 4 staat een sportief 
programma te wachten rondom de Hang Out en voor de groepen 5 t/m 7 staat er een tof 
programma te wachten in het bos bij de IJzeren Man. 

Wat heb je nodig vandaag:
Groep 2 t/m 4: 
- Sportieve kleding en schoenen;
- Genoeg eten en drinken;
- Handdoek;
- Zonnebrandcrème (bij warm weer).

Groep 5 t/m 7: 
- Oude, sportieve kleding en schoenen;
- Een fiets die prima in orde is (voorzien van slot, sleutels worden door de leiding bewaard);
- Genoeg eten en drinken;
- Handdoek;
- Reservekleding;
- Eventueel muggenspray.

Het programma van groep 2 is om 12.30 uur 
afgelopen. De kinderen mogen dan bij de HANG 
OUT opgehaald worden.

Voor groep 3 t/m 8 wordt de week om 14.45 uur 
gezamenlijk afgesloten bij de HANG OUT. Ouders 
en andere belangstellenden zijn van harte welkom 
om samen deze te gekke week af te sluiten!

Gevonden voorwerpen kunnen deze dag tot 16.00 uur opge-
haald worden bij de HANG OUT. 
Daarna zullen ze op facebook geplaatst worden en heeft u 
twee weken de tijd om het op te halen.

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



PrOGrAMMA GrOEP 8
Kids van groep 8, eindelijk is het zo ver! Jullie zijn dit jaar de oudste groep van Kivabola en 
om dat te vieren gaan we van donderdag op vrijdag op overnachting! Dit komt natuurlijk 
niet helemaal als een verrassing, aangezien dit ieder jaar gebeurt.
Wat we precies gaan doen is nog TOPGEHEIM… Maar geloof ons maar dat het helemaal 
geweldig wordt en dat jullie er nog lang over zullen napraten!!!

Op donderdagmorgen word je om 10.00 uur bij de HANG OUT verwacht met een rugzak 
waar een lunchpakketje en voldoende drinken inzit.
Tussen 12.00 uur en 12.45 uur kunnen de ouders je spullen komen afzetten bij scoutscen-
trum de Boshoek, Altweerterkapelstraat 1 in Weert. 

Wat neem je mee?
•	 Lunchpakket	voor	donderdag;
•	 Regenkleding	(bij	slecht	weer);
•	 Zonnebrandcrème	(bij	goed	weer);
•	 Een	vest/trui	en	lange	broek	(héél belangrijk voor het avondprogramma);
•	 Luchtbed/matje,	slaapzak	en	kussen;
•	 Zwemspullen	(bij	goed	weer	voor	eventuele	waterspellen);
•	 Toiletspullen,	washandje	en	een	handdoek;
•	 Pyjamaspullen;		
•	 Zaklamp;
•	 Reserve	kleding;
•	 Theedoek	(om	je	spullen	mee	af	te	drogen)
•	 Eigen	(plastic)bord,	bestek	en	drinkbeker	in	een	plastic	zak	(voorzien van naam);
•	 Hééééél	veel	zon	en	een	zeer	goed	humeur!!!

Op vrijdag kunnen tussen 11.30 uur en 12.00 uur de spullen door de ouders worden opge-
haald bij scoutscentrum de Boshoek. Om 14.45 uur zullen wij bij de gezamenlijke afsluiting 
bij de HANG OUT zijn. Na deze afsluiting mag je naar huis.

Bij vragen of opmerkingen kan er contact opgenomen worden met een van de supervisors 
van groep 8, Remco van Hoof (06-34301843) of Myrthe Owsianny (06-52323449).Boshoverweg 60

6002 AP Weert
Telefoon: 0495-533460
Mobiel: 06-20934020
Mobiel: 06-46176936

www.zaaldonbosco.nl
info@zaaldonbosco.nl

Ook voor 
al uw catering!



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

TiPS VOOr dE OudErS
•	Wanneer	we	met	de	fiets	op	pad	gaan,	zorg	ervoor	dat	de	fiets	van	uw	kind	in	orde	

is. Wij zullen ten alle tijden, indien gewenst, de fietsensleutels van uw kind bewaren.

•	Bij	minder	goede	weersomstandigheden	trekken	we	er	toch	op	uit.	Wanneer	het	
weer te slecht is om naar buiten te gaan, wordt het programma aangepast.

•	Laat	de	kinderen	geen waardevolle spullen, zoals een telefoon, tablet, etc., meene-
men. 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	uiterlijk	
op de eerste dag door aan de supervisor van de groep, mocht dit bij de aanmelding 
nog niet gebeurd zijn.

•	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.

•	Voor	groep	2	is	maandagochtend	en	woensdagavond	vrijblijvend.	Mocht	uw	zoon	
of dochter er maandagochtend en/of woensdagavond niet bij zijn, laat dit dan tijdig 
aan de supervisor weten.



VErWACHTiNGEN KiNdErEN, 
OudEr(S)/VErzOrGEr(S)
•	Wij	verwachten	dat	de	kinderen	zich	tijdens	de	week	naar	behoren	gedragen.	

Respect voor elkaar vinden wij erg belangrijk en we verwachten dan ook dat 
dit gebeurt. 

•	Pesterijen,	agressief	gedrag	en	vandalisme	worden	niet	getolereerd.	Kinderen	
worden eerst aangesproken door de groepsleiding. Wanneer dit niet stopt, 
door de hoofdleiding en bij aanhoudend negatief gedrag, worden de oud-
ers door de supervisor aangesproken. Er wordt gekeken naar een passende 
oplossing.

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

•	Zakmessen	of	andere	scherpe	voorwerpen	zijn	tijdens	de	week	verboden.	
Wanneer deze toch worden meegenomen, zullen ze worden ingenomen 
door de hoofdleiding en kunnen de ouders dit bij de hoofdleiding persoonlijk 
komen ophalen.

•	Om	een	goed	verloop	van	het	programma	te	kunnen	waarborgen	is	het	belan-
grijk dat de kinderen op tijd bij de hang out zijn. Dit betekent ongeveer 10 
minuten van tevoren.

•	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, neem dan tele-
fonisch contact op met de supervisor of ga eerst even langs bij de supervisor/
hoofdleiding. 

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

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

TOT VOlGENd jAAr!



TOTAAL IN BEELD

Direct je foto’s bestellen vanaf je telefoon?  

Download dan onze “Foto Weert” app, 

selecteer je foto’s en haal ze daarna op in onze winkel.  

Leuk om te delen als herinnering!
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Markt 2  -  Weert  -  0495 - 53381  -  facebook.com/fotoweert 
info@fotoweert.nl  -  www.fotoweert.nl

Wij BEDANKEN

aLLe Adverteerders,  

Sponsors en vrijwilligers

voor hun bijdrage aan  

KIVABOLA 2019
Namens,  

Hoofdleiding Kivabola 2019



GrOTE lOTErij
WOENSdAG 7 AuGuSTuS

TijdENS dE OudErAVONd

Vele leuke prijzen 
te winnen!!!!


