KINDERVAKANTIEWERK BEEGDEN
Vakantieweek 30 augustus t/m 3 september 2021

Ruim 90 kinderen uit de groepen 2 t/m 8 én de brugklas, uit Beegden en
omstreken vormen de dierenbevolking van de ARTES-vlakte.
Voor de fanatieke topografilatelisten onder ons: dit is de postzegel-grote bosplek van het
Kindervakantiewerk aan het einde van de Bosstraat te Beegden: De Tes.

Hier liggen de GAJUS-ZOOJ van directrice Tamara en de SCHAPENHEUL van directeur Lars.
Het zijn kleine dierenparken die hard zijn geraakt door de coronacrisis.
Gelukkig trok burgemeester Strousvogel zich de zaak persoonlijk aan en heeft financiële
coronasteun toegezegd. De centenbewaarder van de gemeente Maasgouw meldde echter
dat slechts één dierentuin wordt gefinancierd en wel de dierentuin met de meest creatiefste
dierenoppassers en de meest fanatiekste dieren! Strijden dus!
Het park dat op de slotdag de hoogste score heeft krijgt de gemeentelijke coronasteun.
Zo begint het verhaal van de 55e+1 Kindervakantieweek in Beegden.
Lees het volledige verhaal van ARTES op onze website en Facebook en Instagrampagina’s.
Luister daar ook alvast naar het weeklied: “Fieëste bie de bieëste”!

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 30 augustus t/m vrijdag 3 september 2021
organiseert het Kindervakantiewerk Beegden
haar 55e+1 vakantieweek !

A*R*T*E*S
Het weekprogramma in het kort
Vork en Mes, Lepel en Bord,
Zorg dat ‘t niet vergeten wordt !

Maandag 30 augustus
- 09.00

: Start bij de grote tent op De Tes aan
het einde van de Bosstraat in Beegden

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

De twee directeuren van de Gajus Zooj en
de Schapenheul verwelkomen alle dieren op het ARTES-terrein.
We verwachten ook nog een belangrijke hooggeplaatste gast…

- Morgen

: Indelingsspel: Zoek de dierenoppassers
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 dierenhokken in de grote tent
- 17.00
: Einde van de dag
Open huis voor belangstellenden

- 20.30

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

Dinsdag 31 augustus
- 09.00
- Morgen

: Start op de Tes
: 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, dessert
- Middag
: Bosspel: Het Grote Bie-Ba-Bomenspel
Rond de zandberg zijn veel spellen, vragen en opdrachten.

- 17.00

: Einde van de dag
Open huis voor belangstellenden

LET OP:
geef een (tijdelijke) afmelding van
kinderen tijdens de week altijd
door aan iemand van het bestuur!

Een handdoek en droge kledij,
Maakt je kind vandaag vast blij !

Woensdag 1 september
- 09.00
- Morgen

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

- Middageten : Frietwagen op VV Hebesterrein
- Middag
: Zeskamp: de Prachtige Polonaise Parade
De groepen doen hun uiterste best op het voetbalterrein
o.a. tijdens de Junglerun en de pinguïnschuifbaan
Let op: er zijn ook enkele waterspellen!

- 17.00

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

Donderdag 2 september (alle groepen)
- 09.00 !

: Verzamelen op het Plein: doe allemaal je KVW-T-shirt aan!
: Vertrek naar attractiepark Toverland
Hier blijven we de hele dag en vermaken we ons met alle
attracties op het park: Magische Vallei; Troy; Dwervelwind,
Magic Forrest, Toos Tovershow, Boosterbike, Djengu River, etc.
De jongste groepen lopen continu met leiding door het park.
Iedereen zorgt zelf voor zijn lunch en evt. een klein zakcentje!

- 17.00

(±)

: Terugkeer van de bussen op het plein

Vrijdag 3 september
- 09.00
- Morgen
- Middageten
- 14.00

: Start op de Tes
: Oefenen van toneel/dans voor de slotmiddag
: Tomatensoep en broodjes knak
: Kinderen uit groep-1 zijn welkom voor de slotmiddag…

…de opening van Dierentuin ARTES !!!
De middag wordt gepresenteerd door de beide directeuren Lars en Tamara
Eerst kijken we naar de eindstand: welke dierentuin staat er het beste voor
en gaat zo meteen de coronasteun van de gemeente ontvangen? Dan treden
alle groepen voor het voetlicht met hun ingestudeerde dans en toneel. De
opening wordt weer verzorgd door de kleuters van groep 1.
Na het laatste optreden volgen de laatste uitslagen (wie is de weekwinnaar?)
en wordt de Monkeybar nog éénmaal geopend voor een spectaculaire slotdis
van friet & snacks. Dan barst het feest nog even los met deejay AR-Tiësto
Om 18.00 uur wordt het einde van de Kindervakantieweek aangekondigd en
kunnen alle ARTES-dieren worden opgehaald door hun ouders.
STG. KINDERVAKANTIEWERK BEEGDEN
secretariaat: Gemma van der Sterren, Dorpstraat 19, Beegden.
info@kvwbeegden.nl - www.kvwbeegden.nl

LET OP:
Vanwege alle
coronabeperkingen
sluiten we dit jaar de
KVW-week anders af
dan normaal: helaas
dus géén avondshow!
Ook het
middagprogramma is
alleen toegankelijk voor
de kinderen.
Houdt onze publicaties
en mails in de gaten
voor lastminute
wijzigingen e/o
mogelijkheden!

Jubileumsponsoren 2021
Om de vele extra’s tijdens deze 55e+1 KVW Jubileumweek te bekostigen hebben een groot
aantal jubileumsponsoren een extra financiële bijdrage geleverd.

We bedanken dit jaar dan ook heel speciaal…
Asstabe Verzekeringen
ATEP, Drogisterij en méér
Auto Schmitz
Bart Faassen Tuincentrum en Hoveniers
Beij Kaatje Wellness
Berkvens tentenverhuur
Bloem Sloopwerken & Recycling
BRNDT
Café ut Praothoes
Colidon
D’n Hangtafel
Delissen groenten en fruit
Har Knoops Timmer- en meubelbedrijf
Henske Schildersbedrijf
HK Statica
Holbox Shop Direct
Installatiebedrijf Vinken
Jogg-Maasgouw
Jumbo Roel Heerschap Heel
Kroost Kids Concept Store
LaCay Nails&Beauty
LOET
Mondhygiëne MH
Peeters Tweewielers Heel en Heythuysen
Piano Technica
Psychologenpraktijk Bosveld
Slagerij Tomassen
Swerts & Vissers bedrijfsartsen
Verkeersschool Sjors
Verkoelen Dak Nederland

