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WEEKPROGRAMMA
Maandag

05-08

09.30u

Wauw, is dat nou een echte tijdmachine daar op het terrein van KVW 5&6? Wat gaaf! Volgens
de beroemde professor Katazenbloem is hij alleen nog niet helemaal af… Ach, bij 5&6 houden
we wel van wat avontuur, toch? Wie durft er de tijdmachine in?!
Spellentocht, maar door welke tijd? Waar zijn we toch terecht gekomen? Het programma
geeft voorzichtig een paar hints…
Koninklijke lunch: Friet van Piet
Spelen bij de watermolen van Klaessen
Terug bij ons eigen Schuttersheim. Wat ziet dat er gaaf uit in een andere tijd!
Afsluiting van de eerste dag. Uitkijkend naar een nieuw tijdperk…!

10:00u
12.00u
13.30u
16.00u
16.30u

Dinsdag

06-08

09.15u

Op onderzoek uit met de tijdmachine
Hé, een bericht van professor Katazenbloem! Hij is niet met ons terug in de tijd gegaan, dus
we zijn hem kwijt. Wat nu?! Terwijl hij zijn eigen onderzoek uitvoert, gaan ook wij op
onderzoek uit… Op naar een andere tijd dan maar! Een tijd waarin we Otis de stormtrooper
tegenkomen, die bij een ongeluk zijn gezicht verloren is. Wie is hij? Waarom komen we hem
tegen en in welke tijd zijn we nu toch terechtgekomen?
Het onmogelijke wordt mogelijk: de gezichtsscan is een feit. We kunnen Otis alleen helpen
zijn gezicht terug te krijgen als we DNA gaan verzamelen. Het scannen van QR-codes en het
spelen van spectaculaire, elektronische spellen voeren vandaag de boventoon. Hebben jullie
al een idee in welke tijd we zitten?
Lunch op ‘t Veldje
Spectaculaire middagspellen die je zonder twijfel nog nooit gespeeld hebt!
Ludieke ontgroening van de nieuwe leiding. Wie van jullie leiding willen jullie eens lekker voor
de gek houden?
Als alles goed is gegaan, is het DNA voor Otis verzameld. Nu nog ontcijferen! Welk groepje
lukt het als eerste dit DNA te ontcijferen en gaat er met de dagwinst vandoor?
Afsluiting van deze bijzondere dag bij Schuttersheim.

09.45u

13.00u
13.30u
15.00u
16:00u
16.30u

Woensdag

Gevonden: tijdmachine!!!

07-08

Speeltuin Steinerbos

Denk ook vandaag aan zwemkleren, een lunchpakketje en vergeet je zakgeld niet.
09.15u
09.30u
10.00u
15.00u
16.30u

Donderdag
09.00u
09.15u
10.15u

Verzamelen bij het Schuttersheim.
Vertrek naar de speeltuin.
Lekker spelen, zwemmen, bouwen, klimmen en klauteren in de speeltuin.
Verzamelen en terug naar Stramproy.
De bus komt weer aan bij Schuttersheim en de dag zit erop.

08-08

Een reis door de tijd
Vandaag gaan we op bivak! T0t 19:15 kun je je bivakspullen afgeven bij het Schuttersheim.
Snel verzamelen! Professor Katazenbloem heeft zich weer gemeld. Hij raadt ons aan onze reis
door de tijd voort te zetten in de hoop dat hij ons in het heden weer kan ontmoeten. Dit gaat
echter niet helemaal van een leien dakje…
Deze reis door de tijd gaat nog wel even door. We weten niet veel over onze bestemmingen,
maar wat we wel weten, is dat we vandaag een flinke training moeten volgen voor het
heroveren van onze eigen KVW-stad! Dit gaan we doen in ons eigen Groondjwaterpark. Zijn
jullie ook zo benieuwd in welke tijd we zijn beland?
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11.45u

Even op adem komen met een stevige lunch en natuurlijk is er even ruimte om vrij te spelen
en te spetteren.
De eerste groepen zetten hun vertrek naar onze nederzetting te Weert in.
Hier eenmaal aangekomen, gaan we natuurlijk ook onze eigen kampplaats opbouwen. Welke
groep maakt de mooiste en stevigste kampplaats? We zijn benieuwd!
Klaarmaken van de slaapplekken en klaarmaken voor een legendarisch avondprogramma.
Diner
Het avondprogramma begint: we trekken de grote stad in om de strijd aan te gaan. Wie
herovert onze stad? Wie wordt dagwinnaar en krijgt eeuwige roem in onze KVW-stad?
De strijd is gestreden en voldaan trekken we ons terug naar onze kampplaats.
Je luchtbedje zal heerlijk liggen na een zware, maar mooie dag als deze.

12.45u
15.30u
16.30u
17.30u
19.00u
22.00u
22.30u

Vrijdag
08.00u

09.30u
10:15u
12.00u
13.00u
14.00u

09-08

Had ik maar een tijdmachine!
Als we de slaap uit onze ogen hebben gewreven, wordt de waarheid weer pijnlijk duidelijk:
de laatste dag van KVW is aangebroken en alsof dat nog niet erg genoeg is, beseffen we dat
we niet eens terug zijn in onze eigen tijd! Vandaag moeten we terug en natuurlijk gaat dat
niet zonder slag of stoot. Komen we wel ooit terug in onze eigen tijd? Had ik maar een
(werkende) tijdmachine!
Ontbijten
Klaar voor vertrek? Voordat we met goed fatsoen Stramproy kunnen binnenrijden, moeten
er nog wat dingen gebeuren. Zorg ervoor dat je tijdens de terugweg op je hoede bent!
Aankomst bij Schuttersheim. Hier eten we een lekker broodje knak om genoeg energie te
hebben om het eindspektakel te kunnen spelen.
Eindspektakel! Lukt het ons uiteindelijk om de tijdmachine weer vóór 14.00 uur in orde te
krijgen en terug te gaan naar het heden? Het zou toch wat zijn als we zo niet naar de
KinderKermis zouden kunnen!
Onder luid gezang van het KVW-lied sluiten we KVW 2019 af.

Thuis bijkomen, want je bent natuurlijk kei-kepot! En dan je batterijtje opladen voor de
KinderKermis vanavond.
18.00u
21.30u

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.
Afsluiting KinderVakantieWerk 2019
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