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Kindervakantieweek 2022 
 

Over een paar maanden is het weer zover. Op maandag 29 augustus gaan we van start met de 
50ste Kindervakantieweek. Dit jaar een extra feestelijke Gouden editie.  

We hebben voor iedereen weer geprobeerd een zo leuk en gevarieerd mogelijk programma in 
elkaar te zetten. 

 
In dit boekje kun je lezen wat we allemaal gaan doen. Wij hopen dat je hier net zo enthousiast van 
wordt als wij! Twijfel niet en schrijf je in! In het boekje lees je waar en wanneer je je op kunt geven. 
Laat ook je ouders dit boekje goed lezen, want er staat belangrijke informatie in die ze moeten 
weten voordat ze je in kunnen schrijven.  
 

Je kunt je ook weer online inschrijven dit jaar. Dit doe je via onze website: 
www.kvw-bakel.nl. 

Inschrijven en betalen in een paar klikken. 
 

!! Let op !! Na 13 mei 2022 is het niet meer mogelijk om je in te schrijven !! 
 

Als je bent ingeschreven, ontvang je in de week voordat de Kindervakantieweek begint, bericht 
met daarop je groepsnummer en belangrijke informatie voor deze week. 

 
Ken je kinderen die in Bakel wonen, maar niet in Bakel op school zitten? Zij kunnen een 

inschrijfboekje ophalen bij: Francien Bergmans (Marijkestraat 3) of het boekje downloaden van 
onze website. 

 
Natuurlijk doen er niet alleen kinderen mee, maar hebben we ook heel veel hulp van volwassenen 

nodig. Denk maar eens aan alle leiding en posten bij de spellen. 
Iedereen die voor aanvang van de Kindervakantieweek 15 jaar is geworden, kan zich 

opgeven als leiding of post.  
Je kunt je als leiding opgeven tijdens de inschrijfdagen van de kinderen of natuurlijk via de 

website. 
Posten kunnen zich ook opgeven tijdens de inschrijfdagen of via de mail:  

info@kvw-bakel.nl 
 

We zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen in de 
bouwploeg en de crèche deze KVW week. Dus wil je ons helpen de kinderen van Bakel een leuke 
week te bezorgen en zelf ook een leuke week beleven. Geef je op, en stuur even een mailtje naar 

het bovenstaande adres of bel een van ons!!   
 

Ouders die graag als leiding of post willen meedoen en kinderen hebben die nog geen 4 jaar zijn, 
kunnen deze kinderen gratis in de crèche onderbrengen. Om dit goed te kunnen regelen, willen wij 

vragen om het inschrijfformulier in te vullen, als je nu al weet dat je daar gebruik van wilt maken. 
Of je kunt het natuurlijk ook eenvoudig online aangeven. 

 
Stichting Leergeld vergoedt de inschrijfkosten voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. 

Het kind moet wel aangemeld / bekend zijn bij de stichting, anders is er geen vergoeding mogelijk. 
Je moet zelf het inschrijfgeld voor uw kind betalen. Je vraagt en ontvangt dan een kwitantie die je 

in kunt dienen bij de stichting Leergeld. Voor meer informatie zie ook de website: 
www.leergeld.nl/locaties/gemert 

 
Je kunt dit jaar ook het inschrijfgeld weer pinnen. Wel zo makkelijk. 
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29 augustus 2022 
Plaats van samenkomst: ’t Jeugdhuis, Bernhardstraat 20, Bakel 
Tijd van samenkomst: 9.00u – 12.00u schoolgroep 1 en 2 

9.00u – 16.00u schoolgroep 3 t/m 8 
 

Wij gaan voor GOUD 
 

Schoolgroep 1 en 2 
 
De 50ste KVW gaat eindelijk beginnen.  
Na de knallende opening van deze gouden KVW gaan de 
kleuters naar de Groene Long. 
We gaan met z’n allen ons best doen om de Gouden Plak 
te verdienen. Welk team gaat er met Goud vandoor? 
 
Er zijn verschillende spellen uitgezet waar jullie kunnen 
laten zien hoe goed jullie kunnen samenwerken. 
Ook kunnen jullie laten zien hoe creatief jullie zijn. 
Aan het einde van de ochtend weten jullie of je de  
Gouden Plak te pakken hebt. 

 
 

Wat neem je mee: 
Doe kleren aan die tegen een stootje kunnen en breng allemaal een beker mee voor het 
drinken. Belangrijk!! Breng een wit of licht T-shirt mee dat aangepast mag worden. 
Hier gaan we iets leuks mee doen. 
 

Wij gaan voor GOUD 
 

Schoolgroep 3 t/m 8 

   

 
De 50ste KVW gaat eindelijk beginnen.  
Na de knallende opening van deze gouden KVW 
gaan de schoolgroepen 3 t/m 8 naar het KPJ terrein. 
We gaan ons best doen om de Gouden Plak te 
verdienen. Welk team gaat er met Goud vandoor? 
 
Op het KPJ terrein zijn verschillende activiteiten, 
waar jullie kunnen laten zien hoe behendig jullie zijn.  
Samenwerken als team is heel belangrijk. Ook jullie 
creativiteit wordt aangesproken. 
 
Aan het einde van de middag weten jullie of je de 
Gouden Plak te pakken hebt. 

 

Wat neem je mee: 
Doe kleren aan die tegen een stootje kunnen. Neem verder een drinkbeker, een lunchpakket 
en een handdoek mee. Belangrijk!! Breng een wit of licht T-shirt mee dat aangepast 
mag worden. Hier gaan we iets leuks mee doen. 
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Dinsdag 30 augustus 2022 
 

Plaats van samenkomst: ’t Jeugdhuis, Bernhardstraat 20, Bakel 
Tijd van samenkomst: 9.00u – 13.00u schoolgroep 1 en 2, ophalen op het 

Kerkplein! 
9.00u – 16.00u schoolgroep 3 t/m 8 

 

Feest met een Gouden randje! 
 

Schoolgroepen 1 en 2 
Deze dag mogen jullie extra lang blijven!!  
 
Vandaag gaan we na de opening in de Koninginnewijk een Vossenjacht doen.  
 
We sluiten deze dag samen met de schoolgroepen 3 t/m 8 af met een gezamenlijke lunch op 
het Kerkplein en daar mogen jullie ook opgehaald worden. 
 
 
Wat neem je mee: 
Neem in je rugzak een drinkbeker mee, trek goede wandelschoenen aan en vergeet je  
goeie zin niet! Mocht je gouden kleding of accessoires hebben, leuk! 

 
Schoolgroepen 3 t/m 6 
Vandaag gaan we na de opening, samen met de kleuters, in de Koninginnewijk een 
Vossenjacht doen.  
Ook voor jullie hebben wij een lunch op het Kerkplein geregeld.  
Na de lunch gaan we rondom de Kerk nog 4 blokken spelen doen en om 16.00 uur zijn we 
allemaal weer terug bij ‘t Jeugdhuis.  
 
Wat neem je mee: 
Trek onder je kleren alvast je zwemkleding aan en  
doe je beste wandelschoenen aan.  
 
Verder neem je een rugzak met een  
drinkbeker en een handdoek mee.  
Zet je gouden zonnebril op of trek je  
gouden sneakers aan en wij worden er blij van! 
 

Op die fiets! 
Schoolgroepen 7 en 8 
Na de opening trekken we er op de fiets op uit! We gaan rondom Bakel enkele interessante 
bedrijven bezoeken. Tussen de middag sluiten we ook aan voor de gezamenlijke lunch.  
Rond 16.00 uur zijn we weer terug bij ’t Jeugdhuis voor de gezamenlijke afsluiting. 
 
Wat neem je mee: 
Neem een rugzak met een drinkbeker mee en kom op een degelijke en van goede banden 
voorziene fiets! Is je fiets goudkleurig? Helemaal mooi! 
 
Let op! wij regelen de lunch, maar kunnen helaas niet in alle dieetwensen voorzien. Als je 
dieetwensen hebt, willen we je vragen om je eigen lunch mee te brengen! 
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!! Opgelet !! 
Identiteitskaart: 

Op vrijdag gaan we naar Irrland, een speeltuin in Duitsland. Iedereen die naar het buitenland gaat, 
moet in het bezit zijn van een identiteitskaart. Wij vragen je daarom om het documentnummer 
van deze kaart van je kind(deren) in te vullen op het inschrijfformulier en de kaart mee te nemen 
tijdens de inschrijving ter verificatie. U hoeft de identiteitskaart dan niet mee te geven naar 
Irrland. 

Medicijngebruik: 
 
Als er omstandigheden zijn (medicijnen, allergie enz.) die wij als organisatie dienen te weten, geef 
het dan tijdig door aan de werkgroep van de KVW. Als organisatie gaan we ervan uit dat jezelf de 
medicatie bij uw kind toedient en de verantwoording niet bij de leiding van de groep legt. Mocht je 
niet in de gelegenheid zijn hiervoor persoonlijk zorg te dragen, dan liggen er bij het inschrijven 
formulieren klaar waarmee je toestemming geeft om dit te laten regelen door een lid van de 
werkgroep die kundig en hiervoor geautoriseerd is (BIG registratie). 
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Inschrijfformulier groep 1 t /m 8  

 

Naam:________________________________________________________ jongen / meisje 
 
Adres:_______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats:__________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum: ______________________ T-shirtmaat: 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 164 / S 
 
Telefonisch bereikbaar onder nummer: ___________________of:________________________ 
 
Documentnummer identiteitskaart:_________________________________________________    
 
Ik zit in groep  ______van de Bakelaar / Kleine Kapitein / Speciaal onderwijs 
 
Vul hier  maximaal twee  namen in van kinderen bij wie je graag in de groep zou willen. 
 
1) Naam:_____________________________________________________________________ 
 
2) Naam:_____________________________________________________________________ 
 
Betaald:                             €  12,50  (groepen 1 en 2)   
                                          €  17,50  (groepen 3 t/m 8)     

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden 
 □ Handtekening ouder: 

Ik ga akkoord met het maken van beeldmateriaal 
van mijn kind □ 

 
 

Naam:________________________________________________________ jongen / meisje 
 
Adres:_______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats:__________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum: ______________________ T-shirtmaat: 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 164 / S 
 
Telefonisch bereikbaar onder nummer: ___________________of:________________________ 
 
Documentnummer identiteitskaart:_________________________________________________    
 
Ik zit in groep  ______van de Bakelaar / Kleine Kapitein / Speciaal onderwijs 
 
Vul hier  maximaal twee  namen in van kinderen bij wie je graag in de groep zou willen. 
 
1) Naam:_____________________________________________________________________ 
 
2) Naam:_____________________________________________________________________ 
 
Betaald:                             €  12,50  (groepen 1 en 2)   
                                          €  17,50  (groepen 3 t/m 8)     

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden 
 □ Handtekening ouder: 

Ik ga akkoord met het maken van beeldmateriaal 
van mijn kind □ 
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Naam:________________________________________________________ jongen / meisje 
 
Adres:_______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats:__________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum: ______________________ T-shirtmaat: 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 164 / S 
 
Telefonisch bereikbaar onder nummer: ___________________of:________________________ 
 
Documentnummer identiteitskaart:_________________________________________________    
 
Ik zit in groep  ______van de Bakelaar / Kleine Kapitein / Speciaal onderwijs 
 
Vul hier  twee  namen in van kinderen bij wie je graag in de groep zou willen. 
 
1) Naam:_____________________________________________________________________ 
 
2) Naam:_____________________________________________________________________ 
 
Betaald:                             €  12,50  (groepen 1 en 2)   
                                          €  17,50  (groepen 3 t/m 8)     

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden 
 □ Handtekening ouder: 

Ik ga akkoord met het maken van beeldmateriaal 
van mijn kind □ 

  
 

Naam:________________________________________________________ jongen / meisje 
 
Adres:_______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats:__________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum: ______________________ T-shirtmaat: 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 164 / S 
 
Telefonisch bereikbaar onder nummer: ___________________of:________________________ 
 
Documentnummer identiteitskaart:_________________________________________________    
 
Ik zit in groep  ______van de Bakelaar / Kleine Kapitein / Speciaal onderwijs 
 
Vul hier  twee  namen in van kinderen bij wie je graag in de groep zou willen. 
 
1) Naam:_____________________________________________________________________ 
 
2) Naam:_____________________________________________________________________ 
 
Betaald:                             €  12,50  (groepen 1 en 2)   
                                          €  17,50  (groepen 3 t/m 8)     
Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden 
 
Handtekening ouder: 
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Inschrijfformulier crèche  

 
Naam:_______________________________________________________________________ 
 
Adres:_______________________________________________________________________ 
 
Woonplaats:__________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum: _______________________ T-shirtmaat: 104 / 116 / 128 / 140  
 
Telefonisch bereikbaar onder nummer: ____________________of:_______________________ 
 
Documentnummer identiteitskaart:  ________________________________________________ 
 
Dagen in de crèche: 
                                   O  maandag            hele dag / ochtend / middag 
                                   O  dinsdag               hele dag / ochtend / middag 
                                   O  woensdag           hele dag / ochtend / middag 
                                   O  donderdag          hele dag / ochtend / middag 
                                   O  vrijdag                 hele dag 

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden 
 □ Handtekening ouder: 

Ik ga akkoord met het maken van beeldmateriaal 
van mijn kind □ 

 
Eventuele extra inschrijfformulieren kunt u downloaden via onze website: 

 
Je kunt je natuurlijk ook eenvoudig Online opgeven 

via onze website 
www.kvw-bakel.nl 
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Woensdag  31 augustus 2022 
 

Plaats van samenkomst: ’t Jeugdhuis, Bernhardstraat 20, Bakel 
Schoolgroepen 7 & 8:  Kuundertseheide 4 Bakel 

Tijd van samenkomst: 9.00u – 12:00u schoolgroep 1 en 2 
9.00u – 16.00u schoolgroep 3 t/m 6 

 13:00 – 23:00u Schoolgroep 7 & 8 
 

Feestival 
Schoolgroepen 1 en 2 
Na de opening van de KVW gaan we naar het feestival terrein rond het Jeugdhuis. Hier 
gaan we leuke spelletjes doen en gaan we kijken wie er een alleskunner is. 
 
Wat neem je mee: 
Neem in je rugzak een drinkbeker mee. Bij warm weer badkleding en een handdoek. 

 
Schoolgroepen 3 t/m 6 
Na de opening van de KVW gaan we naar het feestival terrein (Kuundertseheide). Hier gaan 
we leuke spelletjes doen en gaan we kijken wie er een alleskunner is. 
  
Wat neem je mee: 
Trek onder je kleren alvast je zwemkleding aan en zorg voor goede wandelschoenen. 
Verder neem je het volgende mee: een rugzak, drinkbeker, lunchpakket en handdoek  
 

 
Schoolgroepen 7 en 8 

 
Let op ! Jullie worden om 13:00u verwacht op het Feestival terrein van de  

Kuundertseheide 4 in Bakel ! 
 
De dag zal starten met diverse spellen. Wij zorgen voor het avondeten waarna we een 
avondspel gaan doen. Na dit spel gaan we tot in de late uurtjes door met feesten! 
 

Om 23:00u mag je weer opgehaald worden op de  Kuundertseheide. 
 
Wat neem je mee: 
Trek onder je kleren alvast je zwemkleding aan en zorg voor goede wandelschoenen. 
Verder neem je het volgende mee: een rugzak, drinkbeker en een handdoek.  
Neem eventueel warme kleding mee voor ‘s avonds 
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Donderdag 1 september 2022 
 

Plaats van samenkomst: ’t Jeugdhuis, Bernhardstraat 20, Bakel 
Tijd van samenkomst: 9.00u – 12.00u schoolgroep 1 en 2 

9.00u – 16.00u schoolgroep 3 t/m 6 
 

  
GOUD VAN OUD 

 

Schoolgroep 1 en 2 
 

Na de opening van de KVW donderdag gaan we met alle 
kleutergroepen richting het bos achter het Jeugdhuis en de 
Zandse Berg. Hier staat alles in het teken van gouden spellen. 
Echte klassiekers die nog steeds voor veel plezier zorgen. 
Misschien hebben mama en papa deze spellen vroeger ook 
wel gedaan, maar wij kunnen dat nu natuurlijk veel beter!!   

Samen kunnen we alle uitdagingen aan! 

 

Wat neem je mee: 
Kleren die tegen een stootje kunnen. Een drinkbeker en voldoende energie voor een actieve 
ochtend. Bij warm weer badkleding en een handdoek. En natuurlijk niet te vergeten goede 
zin en mooi weer. Het wordt extra leuk als je iets van goud in de outfit hebt!! 

 

GOUD VAN OUD 
 

Schoolgroep 3 t/m 8 
 

 

Na de opening gaan we met alle schoolgroepen 3 t/m 8 naar het 
speel veld in de Burgemeester Diepstratenlaan. Hier gaan we van 
start met een aantal uitdagende spellen in het thema “Goud van 
Oud”. Tijdens de verschillende spellen zijn munten te verdienen 
die je nodig hebt om de sleutel naar het succes te kunnen kopen.  

Van denkspelletjes tot spellen met snelheid en kracht! Alles komt 
voorbij, dus alle skills die je groepje heeft kunnen worden ingezet. 

 

Wat neem je mee: 
Kleren die tegen een stootje kunnen en een gouden onderdeel in je outfit maakt het vandaag 
helemaal af. Een drinkbeker en een lunchpakket. Bij warm weer badkleding en een 
handdoek, en natuurlijk super veel energie en plezier!!  
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Vrijdag 2 september 2022 
 
Plaats van samenkomst: 

 
’t Jeugdhuis, Bernhardstraat 20, Bakel 

Tijd van samenkomst: 9.00u – 19.00u schoolgroep 1 t/m 8 
 

Speeltuindag 
 

Schoolgroep 1 t/m 8 
 
Vandaag gaan we met z’n allen naar Irrland in Duitsland. Vooraf spreken we het volgende 
met elkaar af: 
 
 Op een centrale plaats staan nummers opgesteld,  
     waar de groepen hun spullen kunnen achterlaten.  
 Op deze plek zijn de hele dag werkgroepleden en is E.H.B.O. aanwezig.  
 Er mag € 3,50 aan zakgeld worden meegenomen. De leiding van de kleutergroepen en 

de leiding van de schoolgroepen 3 en 4 nemen het zakgeld in en bepalen wanneer het 
zakgeld “opgemaakt” gaat worden. Om scheve gezichten tussen de kinderen te 
voorkomen, vragen wij de ouders om ook zeker niet meer zakgeld mee te geven. € 3,50 
is voldoende voor een traktatie. 

 De organisatie van de KVW trakteert iedereen op een frietje. 
 Alle attracties op het park zijn gratis, alleen werken sommige attracties met € 1 borg 

(winkelwagentjesprincipe). 
 Na aankomst op de centrale plaats mag iedereen gaan spelen. 
 Om 17.30 uur verzamelen we op de centrale plaats voor vertrek. 
 
Om 19.00 uur verwachten we weer terug te zijn in Bakel. 
Na een kleine intocht is er een officiële afsluiting bij ’t Jeugdhuis. 
 
Wat neem je mee:  
Zorg voor een groot pak boterhammen, fruit en een drinkbeker en eventueel een handdoek. 
Wij zorgen voor het drinken. Neem geen waardevolle spullen mee.  
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Inschrijfvoorwaarden 
 

Door uw kind in te schrijven gaat u akkoord met de onderstaande inschrijfvoorwaarden. 

 Uw kind mag meedoen als het in Bakel op de basisschool zit of als het in Bakel woont en vóór 
1 augustus van dit jaar 4 jaar geworden is. Als uw kind niet in Bakel woont en ook niet in Bakel 
op school zit, kan het niet meedoen aan de Kindervakantieweek. In overleg met het bestuur 
kunnen er eventueel uitzonderingen op deze regel gemaakt worden. 

 Jongeren die de basisschool hebben verlaten en voor aanvang van de Kindervakantieweek nog 
geen 15 jaar oud zijn, kunnen meedoen, mits één van de ouders als leiding mee helpt. Deze 
jongeren worden apart ingedeeld. 

 Bij het invullen van het inschrijfformulier vult u de schoolgroep in waar uw kind nu in zit. 
 U mag twee vriendjes of vriendinnetjes opgeven. Dit mogen alleen kinderen zijn uit het zelfde 

leerjaar en dezelfde school. Wij maken een keuze bij wie uw kind in het groepje komt. 
 Indien een kind extra zorg of begeleiding nodig heeft, dient u dit aan te geven bij de inschrijving, 

dan wel zo snel mogelijk bij het bestuur van de KVW. In overleg met het bestuur kan er dan een 
beroep gedaan worden op u voor deze extra zorg of begeleiding. 

 Als er omstandigheden zijn die wij als organisatie dienen te weten (medicijnen, allergie enz.), 
geef dit dan tijdig door. 

 Zorg dat u als ouder altijd telefonisch bereikbaar bent tijdens de KVW. Op het inschrijfformulier 
kunt u 2 telefoonnummers invullen. 

 Bij heel slecht weer kunnen de kinderen naar huis komen. 
 Tijdens de KVW maken we foto’s die we o.a. op de website van KVW Bakel plaatsen. Dit om 

een indruk te geven wat KVW is en om alle mooie herinneringen vast te leggen. U kunt op het 
inschrijfformulier aangeven of u hier mee akkoord gaat. 

 Wij gaan er van uit dat u kinderen met een allergie zelf aparte drank en snoep meegeeft of dit 
aan de groepsleiding afgeeft. Het is erg lastig voor ons om dit bij te houden en zo zijn we er 
zeker van dat uw kind niks krijgt dat het niet mag hebben. 

 Wij zijn als stichting Kindervakantiewerk verzekerd. Toch dienen alle kinderen zelf voldoende 
verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid en ziektekosten. 

 Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van (kostbare) spullen. Laat 
deze spullen dus thuis! 

 Op vrijdag gaan we naar Irrland, een speeltuin in Duitsland. Iedereen die naar het buitenland 
gaat, moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart. Wij vragen u daarom om het 
documentnummer van deze kaart van uw kind in te vullen op het inschrijfformulier en de kaart 
mee te nemen tijdens de inschrijving ter verificatie. U hoeft de identiteitskaart dan niet mee te 
geven naar Irrland. 

 Mocht u als ouder het inschrijfgeld niet kunnen betalen, dan willen wij u verwijzen naar Stichting 
leergeld (www.leergeld.nl). 

 De stichting KVW Bakel respecteert de privacy van iedereen, kijk naar 
onze privacyverklaring op onze website voor meer informatie.  
( http://www.kvw-bakel.nl/?page_id=8420 ) 
 

 
Let op: wordt er niet aan de inschrijfvoorwaarden voldaan, dan kunnen wij de 

inschrijving te allen tijde ongedaan maken! 
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Hoe krijgen wij de Kindervakantieweek 
financieel rond? 

 
Met het inschrijfgeld van de kinderen kunnen we niet de gehele week betalen. 

Toch lukt het ons om het inschrijfgeld laag te houden door tijdens de voorbereiding er op te letten 
de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden. 

Verder krijgen we subsidie van de gemeente, ontvangen we een bijdrage van Stichting Kienen 
Bakel in ruil voor hulp aan de organisatie hiervan en een deel van de opbrengst van de 

vlooienmarkt, die wordt georganiseerd door Jong Nederland en waar wij aan mee helpen. Ook 
ontvangen we steun van een aantal bedrijven die ons gratis materialen lenen of verstrekken. 

 
Enveloppenactie 

 
Tevens houden we jaarlijks een collecte, de enveloppenactie, om voor de Bakelse kinderen iets 

extra’s te kunnen doen. In deze week zal een medewerk(st)er van de KVW Bakel bij je aanbellen. 
Hopelijk laat je hem/haar niet met lege handen vertrekken. De enveloppenactie wordt gehouden 

van maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli 2022! 
 

Tijdens het inschrijven en via de website is het mogelijk om je als collectant voor de 
enveloppenactie op te geven. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers hiervoor. 

 
Vlooienmarkt 

 
Op zondag 22 mei 2022 wordt er door Jong Nederland een grote vlooienmarkt georganiseerd in 

en rondom ’t Jeugdhuis. De markt is open vanaf 13.00 uur. Kom langs en wie weet vind je hier net 
dat mooie ding waar je al zo lang naar op zoek bent en steun je met deze aankoop de Bakelse 

kinderen! 
 



 
KVW 2022 

 

 


