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WEEKPROGRAMMA 
 
Nerdy Nick, de meest enthousiaste en verstrooide wetenschapper van Stramproy en omstreken, heeft op zijn 
supersonische computersystemen een nieuw gebied ontdekt. Hij weet al dat het ergens vlakbij Stramproy 
moet zijn, maar waar dit gebied precies ligt, hoe het eruit ziet en of hier ook nog andere mensen of dieren 
leven, weet Nerdy Nick nog niet. Nerdy Nick wil samen met de kinderen van KVW 1&2 op expeditie gaan naar 
dit gebied en schakelt hiervoor de hulp in van twee heldhaftige ontdekkingsreizigers: Blije Bea en Dulle Driek. 
Zij zullen zich samen met de kinderen van KVW 1&2 en Nerdy Nick gaan voorbereiden op de grote expeditie 
aan het eind van de week. 
 

Maandag  23-08 Kracht 
 
09.30u                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00u 

 

Opening: Nerdy Nick komt de kinderen van KVW 1&2 
vertellen over het nieuwe gebied dat hij ontdekt heeft. 
Ook Blij Bea en Dulle Driek hebben allerlei verhalen en 
ideeën over hoe dit gebied eruit zal zien. Zij zijn al op 
voorverkenning gegaan, maar zijn nog niet ver gekomen. 
De ontdekkingsreizigers hebben hulp nodig. Willen de 
kinderen van KVW hen helpen? 
We vertrekken met de huifkar naar de Tungelderwel om 
daar allerlei spellen te spelen die te maken hebben met het 
thema Kracht. Denk hierbij aan samenwerken, 
behendigheid, snelheid & uithoudingsvermogen. Door het 
spelen van deze spellen kunnen we stukjes landkaart verzamelen. Hierdoor zal het steeds 
duidelijker worden waar het nieuwe gebied zich bevindt. 

   
15.15u 

 

Afsluiting: Nerdy Nick, Blije Bea en Dulle Driek zijn vandaag verdergegaan met de 
voorbereidingen voor de expeditie. Zij hebben al een aantal herkenningspunten van het 
nieuwe gebied verzameld. Maar ook de kinderen van KVW 1&2 hebben niet stilgezeten. 
Hebben we vandaag bewezen dat we sterk genoeg zijn om op expeditie te gaan? 

   
15.30u  Einde programma, kinderen ophalen bij het Heijer Heufke. 
 
 

Woensdag  25-08 Wie niet sterk is moet slim zijn 
 
09.30u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30u 

 

Opening: Op de eerste dag hebben we laten zien 
dat we sterk genoeg zijn om op expeditie te 
kunnen. Maar met kracht alleen komen we er 
niet. We moeten natuurlijk ook weten voor welke 
dieren we op moeten letten. Of welk voedsel we 
kunnen eten en hoe we dat voedsel kunnen 
verzamelen en bereiden. Vandaag staat in het 
thema van slimheid en samen met Nerdy Nick, 
Blije Bea en Dulle Driek zullen de kinderen van 
KVW 1&2 in de ochtend allerlei soorten spellen 
doen in dit thema op het Heijer Heufke.    
 
In de middag zullen we met de huifkar naar het zeskampterrein vertrekken om hier de 
voorbereidingen voor onze expeditie verder voort te zetten. 
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15.15u 
 
 

 

Afsluiting: Nerdy Nick, Blije Bea en Dulle Driek zijn er vandaag achter gekomen dat het 
nieuwe gebied zich heel dicht bij het Heijer Heufke bevindt! Zij willen graag weten of de 
kinderen van KVW 1&2 voldoende kracht en intelligentie hebben om morgen op expeditie te 
gaan. Om dit te bewijzen zullen we een groot parcours afleggen. Zouden we voldoende 
vaardigheden hebben verzameld om morgen op expeditie kunnen gaan? 
 

15.30u Einde programma, kinderen ophalen op het zeskampterrein! 
 
Donderdag  

 
26-08 

 
Expeditie 

 
9.30u 

 

Opening: Blij Bea en Dulle Driek hebben de hele nacht gezocht 
naar het nieuwe gebied maar helaas, ze hebben het niet 
gevonden. Door een aanwijzing van Nerdy Nick kunnen we 
echt gericht gaan zoeken. Vandaag gaan we met z’n allen op 
expeditie naar het nieuwe gebied. Op de landkaart staat een 
schatkist. Is er een schat te vinden in het nieuwe gebied? Wat 
zit er in die schat en hoe krijgen we die ooit open?  
  
De expeditie zal de hele dag op en rondom het Heier Heufke plaatsvinden en de kinderen 
krijgen tussen de middag een broodje knak!  
 

15.15u 

 

Afsluiting: Wat was het gaaf op expeditie! Nerdy Nick, Blije Bea en Dulle Driek zijn apetrots. 
We hebben door onze slimheid en kracht laten zien dat we echte avonturiers zijn. De schat is 
gevonden maar dan blijft de grote vraag: Wat zit er in die schat? Beleef het tijdens de leukste 
week van het jaar, KVW!   
 

15.30u  Einde programma, kinderen ophalen bij het Heijer Heufke.  
 
Vrijdag  27-08 Uitrusten 
 
De hele dag  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  Aflsuiting KinderVakantieWerk 2021 
 


