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WEEKPROGRAMMA 
 

Maandag  23-08 Piratedaag       
Denk aan genoeg drinken en een lunchpakketje en trek je zwemkleding aan 
09.00u 
9:30 

 
Opening KVW 2021 bij de hoofdingang Brevendia! Een spannende piratenopening … 
Een tocht met Crazy 3&4 richting het zeskampterrein. 

12:00u  Lunchpauze 
13.00u 

 
Spellen met magisch water op de Steinakker.  
Welke hoofdleider stem jij van de helling af? 

15.30u  Het grote Piraten Veroverspel 
15.45u  Afsluiting en prijsuitreiking.  
16.00u  Tot morgen! 
 

Dinsdag 24-08 Booredaag     
Denk aan genoeg drinken en een lunchpakketje en trek je zwemkleding aan 
09.00u  Opening met boer Harms 
09.30u  Met de Huifkarren naar het platteland in de Roojer Hei 
12.00u  Lunchpauze 
12.30  Op het Heijer Heufke beleven we het boerenleven en helpen we echte boeren 
15:00  Terug richting de Steinakker 
15:45  Afsluiting en prijsuitreiking 
16:00  Tot morgen! 
   
 

Woensdag  25-08 Speeltuin Kitskensberg Roermond 

Denk aan het zakgeld (max € 2,50); te besteden aan snoep of iets anders lekkers. Denk tevens bij goed weer aan je 
zwemkleding, want er is een zwembadje met enkeldiep water (+/- 20 cm) 
09.00u                                                           Vertrek met bussen naar speeltuin ‘Kitskensberg’ Roermond. 
16.15u  Terugkomst bij Brevendia 
 

Donderdag  26-08 Heite donderdig 

Denk aan genoeg drinken en een lunchpakketje en trek je zwemkleding aan 
09.00u  Opening met  de Vuurmeesteres  
09.30u  De Vuurmeesteres laat zien hoe je moet vuurspuwen 
10.00u  Het wordt heet onder onze voeten met allerlei vuurspellen 
12.30u  Lunchpauze 
13.00u  Een super vette Robinson middag op de Steinakker Moeten we op de gevreesde balk? 
15.30u  Afsluiting en prijsuitreiking 
16.00         Lekker naar bed en klaarmaken voor de laatste dag KVW 
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Vrijdag  27-08  Inne wolke                                     

Denk aan genoeg drinken en een lunchpakketje en trek je zwemkleding aan 
09.00u  Opening met een brokkenpiloot 
09.15u  Tocht tussen de brokstukken van het vliegtuig. 

Is hier iets kostbaars te vinden? 
09.45u 
12:15u 
12:30u 

 
Lunchpauze 
Escape room 
 

13.00u  Prijsuitreiking, winnaar van de week. 
13.30u  Afsluiting van de dag en we zien ons op de kinderkermis. 
   

 
 

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 2021 
 
 
 

 
 
  


