Doe jij ook mee aan de gezelligste activiteitenweek van Tilburg Noord?
Wat we gaan doen? Nou, heel veel plezier maken natuurlijk! Met spellen in de wijk en de Drunense duinen,
zwemmen, een sport -en speldag met luchtkussens én niet te vergeten een dagje Efteling.
Help jij ons het mysterie op te lossen? Een van onze leiding is namelijk niet wie hij/zij lijkt en komt een week lang
de boel door de war schoppen. Wie is deze Mol? Doe mee om dat uit te zoeken!

Wie, wat, waar, wanneer?
KVW 2022 vindt plaats van maandag 22 tot en met zaterdag 28 augustus. Word of ben jij in 2022 zes jaar of ouder én
zat je dit schooljaar op de basisschool? Dan hopen we dat ook jij erbij bent! Onze activiteiten zijn op verschillende
locaties maar we beginnen en eindigen elke dag op wijkcentrum de Symfonie.
De kosten om mee te doen zijn dit jaar €42,50. Je kan ook deelnemen via stichting Leergeld of de Meedoenregeling
van de gemeente Tilburg.

Je kan je nu al inschrijven!
Onze online inschrijvingen zijn al geopend. Inschrijven kan via www.kvwtilburgnoord.nl.
Daarnaast zijn er 2 fysieke inschrijfmomenten in onze wijk:
Woensdag 8 juni van 14.30 tot 16.30 op wijkcentrum de Ypelaer
Woensdag 15 juni van 18.30 tot 20.30 op wijkcentrum de Symfonie
Let op! Wil je meedoen via stichting Leergeld en heb je nog geen aanvraag gedaan? Of is jouw aanvraag nog niet
goedgekeurd? Kom dan naar één van de fysieke inschrijfmomenten! Stichting Leergeld is dan namelijk ook
aanwezig om dit meteen te regelen.

Wat is KVW?
KVW Tilburg Noord is een vrijwilligersorganisatie die is begonnen is in 1953. Volgend jaar vieren we dus ons 70e
jubileum! Ieder jaar bedenken wij een nieuw programma om de voorlaatste (vijfde) week van de zomervakantie om
te toveren tot een week vol sport, spel, vermaak en creativiteit voor basisschool kinderen. We mogen ieder jaar
weer rekenen op ruim 80 enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om deze fantastische week te bedenken en te
begeleiden. KVW Tilburg Noord is één van de twaalf afdelingen van de overkoepelende Stichting KVW Tilburg.

