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WEEKPROGRAMMA 
 

Maandag  06-08 KVW geit veur goud! 

 
09.00u  Gezamenlijke Aaftrap KVW 50 joar (stukje Edith) 
13:00u  Speurtocht naar Klaessen 
13.00u  Waterspellen en van de hellingen bij ons waterparadijs Klaessen 
15.30u  Zingend in de huifkar terug naar de voetbalkantine 
15.45u  Prijsuitreiking en afsluiting 
16.00u  Tot morgen! 
 

Dinsdag 07-08 Pittige Piratendag 

Doe je coolste piraten-outfit aan, maar zorg er wel voor dat je hierin makkelijk kunt bewegen.  
09.00u  Opening met Kapitein Goudbaard en zijn vrouw Goudlokje 
09.30u  De grote Piratentocht naar de Tungelder Wel of Scouting Tungelroy 
12.00u  Lunchpauze 
12.30u  Piratenmiddag waarbij een echte schat te vinden is… 
15.00u  Met z’n allen in de huifkar terug naar de voetbalkantine 
15.30u  Bekendmaking winnaars van de dag 
16.00u  Tot morgen! 
 

Woensdag  08-08 Speeltuin ‘Kitskensberg’ 
Denk aan het zakgeld te besteden aan snoep of iets anders lekkers. Denk tevens aan je zwemkleding want er is een 
zwembadje met enkeldiep water (+/-20cm) 
09.00u  Vertrek met bussen naar speeltuin ‘Kitskensberg’ in Roermond. 
16.15u  Terugkomst bij de voetbalkantine. 
 

Donderdag  09-08 Spannende Speurdersdag 

 
09.00u  Vandaag wordt er een echte rechercheur van jou gemaakt! 
09.30u  Workshop speuren van rechercheurs: Vledder en De Cock 
10.00u  Speurtocht naar ons waterparadijs Klaessen 
12.30u  Lunchpauze 
13.00u  Gezamenlijke spellen en lekker van de helling 
15.00u  Vertrek met de huifkar naar de voetbalkantine 
15.30u  Prijsuitreiking & Afsluiting 
16.00u  Tot morgen! 
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Vrijdag  10-08 Expeditie Robinson 

 
09.00u  Opening met livebeelden vanaf een onbewoond eiland  
09.15u  Vertrek naar de Expeditie Robinson-eilanden in ‘de Sjans’ 
09.45u 
12:15u 
12:30u 

 
De grote Robinson-spellenochtend met aanwijzingen via flessenpost 
Terug lopen naar de voetbalkantine 
Lunch 

13.00u  Prijsuitreiking van de KVW-week: Wie is de grote winnaar van de 50e editie van KVW? 
13.30u  Afsluiting van een onvergetelijke KVW-week bij groep 3&4. Tot volgend jaar! 

 
 

Thuis bijkomen want je bent natuurlijk kei-kepot! En dan je batterijtje opladen voor de 
KinderKermis vanavond. 

18.00u 
 

Te gekke KinderKermis die ook dit jaar weer plaats vindt op het oude, vertrouwde 
KinderKermisterrein aan de Beatrixstraat (bij de basisscholen). De KinderKermis is gratis 
voor de deelnemers aan KVW. 

21.30u  Afsluiting KinderVakantieWerk 2017. 
 
 
 
 

   


