
   KINDERVAKANTIEWERK BEEGDEN 
   Vakantieweek 29 augustus t/m 2 september 2022 

 

 

Ruim 90 kinderen uit de groepen 2 t/m 8 uit Beegden e.o. zijn de bewoners 
van Tessanië. Zij bevolken de acht werelden in de Gameworld van Quibus. 

 

Quibus speelt heel graag computerspelletjes en heeft onlangs een top-game bedacht: 
Super Quibus World. Mafiabaas Tonio Palermo heeft dit te horen gekregen en liet  

Quibus gevangen nemen om voor hem losgeld (Golden-Coins) te krijgen. 
Computerspelletjesbazen Larsio en BellaTess willen allebei Quibus bevrijden. Beide kunnen 
hem goed gebruiken om met hem een nieuwe game uit te brengen. Welk team zal winnen? 

Maar… onderschat die toxic Tonio Palermo niet! 
 

Zo begint het verhaal van de 57e Kindervakantieweek in Beegden. 
Lees het volledige verhaal op onze website en Facebook en Instagrampagina’s. Luister daar ook 

alvast naar het weeklied: “Tes-Leed 2022”! 
 

Op de volgende pagina’s staat een korte uitleg over de week. 
 

 

Toch nog vragen?  KVW’s centrale telefoonnummer tijdens deze week is: 
Lars van Herten, 06-25176850    

 

  



Van maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september 2022 organiseert  
het Kindervakantiewerk Beegden haar 57e vakantieweek ! 

 

SUPER QUIBUS WORLD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het weekprogramma in het kort 
 
 

Maandag 29 augustus 
 

- 09.00  : Game-start bij de grote tent op De Tes aan 
     het einde van de Bosstraat in Beegden 
   De bekende gamebazen Boss Larsio en Bella Tess  
    arriveren in Tessanië om Quibus te bevrijden uit 
.    de handen van Tonio Palermo. 
- Morgen : Indelingsspel: Level-1, zoek de leiding  
    De kinderen worden in groepen verdeeld  
    en zoeken hun leiding in het bos 

- Middageten : Rijst, warm vlees in ragoutsaus, salades, puddingtoetje 
- Middag : Bouwen aan de hutjes in de grote tent 
- 17.00  : Einde van de dag 
   Open huis voor belangstellenden 

 

 

Dinsdag 30 augustus 
 

- 09.00  : Start op de Tes 
- Morgen : Bouwen aan de hutjes in de grote tent 
    : Bezoek van de kinderen uit groep 1 
     (meer in de reeds persoonlijk gemailde informatiebrief!) 

- Middageten : Tomatensoep, rijk belegde broodjes gezond & knak en een ijsje 
- Middag : Bosspel: Het Grote Mario-Party Bomenspel 
      Rond de zandberg zijn veel vragen, opdrachten én spellen:  
     banana’s, tow the line, petjespaal, princess peach, etc. 

- 17.00  : Einde van de dag 
    Open huis voor belangstellenden 
 
 

- 20.30 : BBQ & een Nachtspel (voor de groepen 7 en 8) 
    De kinderen uit deze groepen blijven een nachtje kamperen! 
    (meer in de reeds persoonlijk gemailde informatiebrief!) 

  

Vork en Mes, Lepel en Bord, 
Zorg dat ‘t niet vergeten wordt ! 

 

En met een sticker of wat tape 
Vind je ’t terug in een enkele greep. 



Woensdag 31 augustus   (groepen 2 t/m 6) 
 

- 08.45  ! : Verzamelen op het Plein, eventueel met een (groen) KVW-T-shirt  
   : Vertrek naar familiepark ‘Sprookjesbos’ in Valkenburg. 
 Hier blijven we de hele dag en vermaken we ons met alle attracties op het park: de  
  jongste groepen lopen met de leiding. Ook spelen we daar het spel “Mario Go” 
  Iedereen neemt van thuis zijn lunchpakketje mee en evt. een klein (!) zakcentje. 

- 17.15  (±)  : Terugkeer van de bus op het plein 
 

 

Woensdag 31 augustus   (groepen 7 en 8) 
 

- 08.30  (±) : Ontwaken en daarna ontbijt op de Tes verzorgd door JOGG 
- 11.00  (±) : Vertrek per fiets naar het Panheelse ‘Fun Beach’ 
   Hier blijven we de rest van de dag. Er wordt gezorgd voor  
    een lunchpakketje en drank. Zorg zelf voor een zakcentje! 

- 17.00  (±)  : Terugkeer in Beegden en vanuit de Tes huiswaarts 
 
 

 

Donderdag 1 september 
 

- 09.00  : Start op de Tes 
- Morgen : Bouwen aan de hutjes in de grote tent 
   : Bezoek van de kinderen uit groep 1 
    (meer in de reeds persoonlijk gemailde informatiebrief!) 
- Middageten : Een complete en royale macaronimaaltijd, toetje 
- Middag : Zeskamp: Mario’s Gameworld 

     De groepen doen hun uiterste best op het voetbalterrein  
    o.a. tijdens de stormchasers en de beepbeep-bob-balletjesbaan 

- 17.00  : Einde van de dag (gewoon vanaf de Tes) 
  Open huis voor belangstellenden 

 

 

Vrijdag 2 september 
 

- 09.00  : Start op de Tes 
- Morgen : Oefenen van toneel/dans voor de slotavond 
- Middageten : Frites, frikandel en een ijsje 
- Middag : Generale repetitie 
   Ook worden nog enkele gezamenlijke spelletjes gespeeld  

- 15.30 !! : Einde van de dag en snel naar huis. 
 
 

- 18.30 !!    Kinderen en leiding weer terug op de Tes: schminken en verkleden... 
 
 

 
 
 

 

LET OP:  
(TIJDELIJKE) AFMELDING VAN 
KINDEREN TIJDENS DE WEEK  

ALTIJD DOORGEVEN AAN 
IEMAND VAN HET KVW-BESTUUR 

! 



  
   

 
 

  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wij nodigen jullie van harte uit om dit samen met ons te vieren !!  
De feestelijke slotavond ter afsluiting van de KVW-week 2022 

wordt ingevuld met optredens van alle kinderen uit groep 1 t/m 8. 
 

Het wordt een epic fantastisch party-programma boordevol  
humor, spanning, toneel, dans en natuurlijk muziek . 

 
Ook worden door Boss Larsio en Bella Tess de laatste prijzen uitgereikt 

en de allerbeste players krijgt de supergrote weekwinnaartrofee. 
 

Tussendoor en na afloop draait Drive-Inn Paradise awesome hits en de 
vrijwilligers van het Kindervakantiewerk zullen er zoals altijd voor zorgen dat 

het je op deze avond aan niets ontbreekt: tot maar liefst 23.00 uur zijn de 
frisdrankkraan en de tap geopend. 

 

Deze slotavond is natuurlijk voor iedereen toegankelijk! 

Join us van 19.00 uur tot 23.00 uur 
op “De Tes” in Beegden. 

 
BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR ALLE OUDERS:  

Na de optredens op vrijdagavond draagt u zelf weer de  
verantwoordelijkheid voor uw kinderen ! 

 
STG. KINDERVAKANTIEWERK BEEGDEN 

info@kvwbeegden.nl  -  www.kvwbeegden.nl 


