
Kindervakantiewerk Beegden 
Secretariaat: Gemma Cuijpers – Abelenstraat 22 Beegden – 06-51520233 

 

 

       Aan de KVW-deelnemers uit de  

       groepen 7 & 8 en aan hun ouders. 
 

 

 

Beegden, juni 2019. 

 

Ook dit jaar krijgen de KVW-deelnemers uit de groepen 7 en 8 opnieuw de mogelijkheid 

om een nachtje te blijven slapen op het Kindervakantiewerkterrein. 

Hierbij is natuurlijk gezorgd voor voldoende begeleiding, van minimaal 4 bestuursleden. 

 

Op de tweede avond,  dinsdagavond 13 augustus, worden zij vanaf 20.30 uur bij de tent 

verwacht. De slaaptenten worden dan eerst ingericht en dan volgt er een gezellige 

barbecue en een spannend nachtspel. 

Hierna gaan de kinderen naar hun slaapplek. Zorg daarom voor: een luchtbed (let op: 

maximaal 80 cm breed!), slaapzak, kussen, toiletspullen en kleding.  

Laat mobiele telefoons, iPads, en dergelijke thuis ! 

 

Op woensdagmorgen 14 augustus krijgen de kinderen een gezond ontbijt op de Tes gevolgd 

door een heuse Bootcamp! Beide worden mogelijk gemaakt door “JOGG Maasgouw”, 

Jongeren Op Gezond Gewicht. Dan  gaan ze per fiets naar Panheel waar ze zich op het 

dagstrand van “Fun Beach” leuk kunnen vermaken. Het KVW zorgt voor een lunchpakketje 

en voor drinken. Dit alles uiteraard onder begeleiding van leiding en bestuursleden. 

Zorg zelf voor: gemakkelijk/sportieve kleding, stevig schoeisel en een droge set 

kleding/regenkleding en natuurlijk: zwemspullen. Evt. kun je wat zakcenten meenemen. 

Om ongeveer 17.00 uur arriveren de kinderen weer op De Tes en kunnen zij worden 

opgehaald of evt. zelf huiswaarts gaan. 

 

Laat i.v.m. organisatie en inkoop z.sp.m. weten indien uw kind niet blijft slapen:  

zij worden dan dinsdagavond na het nachtspel naar huis gebracht.  

Woensdagmorgen kunnen zij dan gewoon aanschuiven bij het ontbijt (ca. 9.00 uur) 

 

LET OP: slaapspullen kunnen weer worden opgehaald op woensdagmorgen tussen  

10.00 en 11.00 uur en op woensdagavond tussen 17.00 en 18.00 uur. 

 

 

Zijn er verder nog vragen over bovenstaande dan kan altijd contact worden opgenomen 

met Nicole Leblanc, 06–55118745. 

 

 

Groetjes, 

bestuur Kindervakantiewerk Beegden 


