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Informatiebrief KVW de Blaak
Ben jij er klaar voor om op wereldreis te gaan met KVW? 

Dag allemaal,

Nog een paar weken geduld en dan is het eindelijk zover: Dan gaat KVW de Blaak weer van start. En dit jaar 
wordt het wel heel bijzonder. Samen met jullie vieren we ons 40 jarig bestaan. Het beloofd weer één groot 
feest te worden!

Tijdens KVW maken we dit jaar met elkaar een reis om de wereld, waarbij we naar een heleboel verschillende 
landen gaan. Daarbij komen we in een heuse wedstrijd terecht , waarbij alles draait om het winnen van een 
gigantische hoofdprijs. Luieren is er niet bij, we zullen hard aan de slag moeten gaan, met en tegen elkaar. 
Om je steentje bij te kunnen dragen aan dit avontuur en misschien wel samen met jouw medereizigers  er van 
door te gaan met de hoofdprijs, dien je deze informatiebrief voor groep D goed te lezen. Namens alle leiding 
wensen we jullie alvast een fantastische vakantie en KVW week!

Groet, KVW de Blaak 

***
Je hebt je ingeschreven voor KVW de Blaak en wordt daarom op maandag 12 augustus verwacht om mee op 
reis te gaan. De wereldreis duurt tot en met vrijdag 16 augustus. Je wordt verwacht op het KVW terrein bij de 
grote tent, van waaruit de reis zal beginnen. Zorg dat je op tijd bent, voordat je de boot mist. 

Reisschema  (incl, avondprogramma)

Dag Aanvang Einde

Maandag 09:00 -

Dinsdag - 16:00

Woensdag 08:30 18:45

Donderdag 09:00 16:00

Do avond 19:00 22:00

Vrijdag 09:00 16:30

Vóór de reis word je ingedeeld in een groepje. De week voorafgaand aan KVW kun je op onze website de 
groepsindeling vinden. Nieuwsgierig? Neem dan gerust een kijkje. 
Het is handig om stevige schoenen te dragen en om eventueel (nu maar hopen dat het niet nodig is) een 
regenjas mee te nemen. Van ons krijg je een T-shirt wat je de gehele week zichtbaar aan dient te houden. Zo 
herkennen we jou als deelnemer. Trek verder gemakkelijke (speel)kleding aan. KVW de Blaak is niet 
verantwoordelijk voor kapotte, vieze of zoekgeraakte kleding. 

Mocht je, om wat voor reden dan ook, tijdens de week een dag(deel) afwezig zijn (door ziekte bijvoorbeeld) dan 
kun jij je tussen 08:00 en 08:45 uur afmelden via telefoonnummer 06 2121 8644. Je krijgt dan onze steward Rob 
de Langen aan de lijn. We hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd en zien je graag verschijnen op 
maandag 15 augustus om 09:00 uur op het veld tegenover Winkelcentrum de Blaak. We zullen er alles aan 
doen om er een onvergetelijke reis van te maken. 

Tijdens de wereldreis gaan we van maandag op dinsdag 
kamperen. Deel dan met een aantal vrienden/vriendinnen een 
tent. Op maandagochtend die je hiervoor minimaal de volgende 
spullen mee te nemen: Tent, slaapzak en luchtbed (spullen niet 
in vuilniszakken inpakken en duidelijk voorzien van een naam). 
Denk eraan dat je je lunch en eventueel een regenpak  in je 
rugzak meeneemt op de fiets. Houdt voor vertrek zelf je 
fietssleutel bij. 
De overige bagage gaat in een vrachtwagen waar je vóór en na 
de kamplocatie niet meer bij kunt. Volg je een speciaal dieet of 
heb je een allergie, geef dit dan door via rik@kvwdeblaak.nl  We 
zouden het fijn vinden als jullie je mobieltje deze week thuis 
laten. Voor noodgevallen beschikt de leiding over een mobiele 
telefoon. 

Verder is het belangrijk dat je op maandagochtend met de fiets komt. Voor vertrek zullen we de fietsen 
controleren. Het is belangrijk dat je fiets voldoet aan het fiets regelement. Voldoet jouw fiets daar niet aan, dan 
kan het bestuur besluiten dat je niet mee kan naar de activiteit. 



 

 

 

 

 

 

 

Hallo deelnemer van groep D! 

Voor jullie hebben wij een speciaal verzoekje.... Wij willen jullie vragen om één set verkleedkleding of één 

verkleedaccessoire mee te nemen in jullie groep D kamp-bagage dat te maken heeft met een land. Denk 

bijvoorbeeld aan een oranje boa, t-shirt van het Spaanse voetbalelftal of een Italiaanse vlag! Wat jullie 

hiermee gaan doen, zal nog een geheimpje blijven tot de KVW-week van start gaat.... 

Tot dan!  ☺ 

 


