
Kindervakantiewerk Beegden 

Enkele belangrijke mededelingen voorafgaand aan het concrete programma 

OPGAVE
In verband met het nieuwe programma is het noodzakelijk om uw kind(eren) opnieuw op te geven!
Dit kan nu namelijk voor 1, 2 of 3 dagen. 
Let op: bij deelname voor de dinsdag en de woensdag is opgave verplicht in verband met voorbereidingen.
• Stuur vóór maandag 15 juni een mail naar info@kvwbeegden.nl
• Vermeld hierin:

•  aanmelding voor maandag en/of dinsdag en/of woensdag
•  naam, geboortedatum, groep van uw kind(eren)
•  woonadres en telefoonnummer van ouder(s)/verzorger(s)
•  evt. bijzonderheden die van belang zijn om te weten rondom gezondheid van uw kind

• Deelname aan de activiteiten is dit jaar GRATIS. De reeds afgegeven incasso’s zullen dan ook niet worden uitgevoerd.

CORONA
• KVW zal er alles aan doen om de maatregelen na te leven die door het RIVM-zijn gesteld  
• Het is niet mogelijk om kinderen deel te laten nemen die op het moment van activiteiten verkoudheidsklachten 

hebben. Wij gaan er vanuit dat u zelf hierin de juiste beslissing neemt. 
• KVW behoudt zich het recht om kinderen met klachten te weigeren tijdens de activiteiten.

KVW 2021
• Het thema ‘ARTES’ zal opgeschoven worden naar de editie van 2021. 
• Dan krijgen de huidige-groep-8-kinderen de mogelijkheid om voor de laatste keer mee te doen. We breiden de groep 

dus éénmalig uit door in 2021 brugklas-kinderen uit Beegden mee te laten doen ter afsluiting van hun KVW-tijdperk.
• KVW gaat er alles aan doen om in 2021 op de Tes een fantastische (verlate) jubileumweek neer te zetten! Deze 

jubileum-KVW-editie vindt plaats van 30 augustus t/m 3 september 2021.

STAY SAFE EN HOPELIJK TOT OVER EEN PAAR WEKEN! 
KVW Beegden  Nicole Leblanc, Lars van Herten, Gemma van der Sterren, Tamara Claessen,  Hans Arts, Vera Claessen, 
Frank Delissen, Koen Gommans, Mandy Hensen,  Jules Jeuriens, Luc Kessels, Frank Segers.

Heeft u vragen? Mail naar info@kvwbeegden.nl of bel met een van onderstaande bestuursleden:
Nicole 06-55118745 - Lars 06-25176850 - Gemma 06-51520233 - Tamara 06-54355378

BELANGRIJK BERICHT VAN KVW-BEEGDEN! 
Zoals al eerder aangekondigd hebben wij als KVW-bestuur de afgelopen weken niet stilgezeten. 
We hebben alle persconferenties rondom het corona-virus op de voet gevolgd en continu met 
elkaar afgewogen en besproken wat dit voor onze KVW-week zou betekenen. Onder andere het 
verbod op evenementen tot 1 september, de 1,5-meter-regel en alle hygiënische maatregelen 
die vereist zijn,  hebben ertoe geleid dat wij genoodzaakt zijn om deze KVW-editie toch 
behoorlijk anders in te richten dan afgelopen jaren.

Als bestuur hebben wij de verantwoordelijkheid om de kinderen en vrijwilligers een veilige omgeving 
te bieden. Verschillende alternatieven zijn onderzocht . De conclusie is dat het onmogelijk is om een 
volledige KVW-waardige week te realiseren, waar iedereen achter kan staan.
KVW-Beegden staat voor samen zijn; samen spelen, samen bouwen en voor onbezorgd plezier tussen 
kinderen, leiding en bestuur. Juist dit laatste kernpunt staat dit jaar heel erg onder druk.

KVW zou KVW niet zijn wanneer wij niet in oplossingen zouden denken. We hebben gezocht naar 
een alternatief om tijdens de laatste week van de schoolvakantie tóch een aantal leuke dagen te 
organiseren. Dit kunnen jullie op de volgende pagina lezen.



PROGRAMMA KVW 2020 
DAG 1: MAANDAG 17 AUGUSTUS: Bosspellen
In het bos worden spellen uitgezet die individueel speelbaar zijn. Hierbij is spelleiding aanwezig. Tussen de spelpunten 
zijn er leuke opdrachten en vragen, zonder spelleiding. Deelname is onder verantwoordelijkheid en begeleiding van 
ouders/verzorgers. Dit mogen uiteraard ook andere volwassenen zijn. 
KVW zet alleen de spellen, de opdrachten en de route uit en zorgt voor aansturing vanaf de Tes, zodat er een goede 
doorstroom is en er geen ophopingen ontstaan. 
Het is niet toegestaan om als groep met meer dan 6 kinderen + 3 volwassenen tegelijk te starten. 

starttijd: Tussen 12.00 en 15.00 uur vanaf de Tes.  
KVW vangt kinderen en ouders/verzorgers hier op en stuurt deze gefaseerd op weg.

tijdsduur: Deze spellenroute is in ca. 2 uur af te leggen.
opgave:  Het is wenselijk om uw kind(eren) aan te melden via  info@kvwbeegden.nl  Doe dit vóór 15 juni 2020.

LET OP: DEZE DAG IS VOLLEDIG ONDER VERANTWOORDELIJKHEID EN BEGELEIDING VAN OUDERS/VERZORGERS

DAG 2: DINSDAG 18 AUGUSTUS: Online escaperoom / speurtocht
De kinderen krijgen online opdrachten toegestuurd. De antwoorden van deze opdrachten zijn ergens in het dorp te 
vinden. Het is raadzaam dat ouders, en dus de kinderen, beschikken over een device (mobiele telefoon/tablet). Het kan 
ook thuis op de computer ingevuld worden (dit kost meer tijd).  
Deelname is onder verantwoordelijkheid en begeleiding van ouders/verzorgers. Dit mogen uiteraard ook andere 
volwassenen zijn. KVW is deze dag alleen aanwezig als telefonische/online hulplijn. 

starttijd: Om 9.00 uur wordt de spel-link verstuurd. Deelnemers kunnen hierna zelf bepalen wanneer ze starten. 
tijdsduur: Er is geen tijdsdruk maar wél een eindtijd dat het online-spel en de hulplijnen sluiten. De eindtijd is 20.00 uur.
opgave:  I.v.m. het tijdig versturen van de spel-link het is NOODZAKELIJK om uw kind(eren) vooraf aan te melden via 

info@kvwbeegden.nl. Doe dit vóór 15 juni 2020.

LET OP: DEZE DAG IS VOLLEDIG ONDER VERANTWOORDELIJKHEID EN BEGELEIDING VAN OUDERS/VERZORGERS

DAG 3: WOENSDAG 19 AUGUSTUS: KVW’s Spektakeldag
Deze laatste dag wordt een groot spektakel! Op en rondom het voetbalveld van VV Hebes worden diverse spellen uitgezet 
die als groep worden gespeeld. Groepjes worden gemaakt waaraan leiding wordt gekoppeld. Er wordt tegen elkaar 
gestreden door middel van spellen waarbij fysiek contact niet nodig is. 

Starttijd: Om geen al te grote groepen tegelijk aanwezig te hebben is er voor gekozen om de schoolgroepen op te splitsen. 
Opgave:  I.v.m. alle voorbereidingen en reserveringen het is NOODZAKELIJK om uw kind(eren) aan te melden via 

info@kvwbeegden.nl. Doe dit vóór 15 juni 2020.

• De ochtendgroep (groep 1 t/m 5) wordt verwacht om 8.45 uur op de parkeerplaats van het voetbalveld en 
kunnen om 12.15 uur hier ook weer worden opgehaald. In de pauze krijgen de kinderen een ijsje en we sluiten de 
spellenochtend af met een frietje en een snack.

• De middaggroep (groep 6 t/m 8) wordt verwacht om 13.00 uur op de parkeerplaats van het voetbalveld en 
kunnen om 16.30 uur hier ook weer worden opgehaald. Deze kinderen starten met een frietje en een snack en krijgen 
in de pauze een ijsje.  

 
Ouders kunnen hun kinderen brengen/ophalen op de parkeerplaats van het sportpark (kiss & ride) maar kinderen mogen 
ook zelfstandig naar het sportpark komen. Het is dit jaar helaas niet mogelijk om toeschouwers te ontvangen op het 
spelterrein!

Op vrijdag 21 augustus om 15.00 uur wordt op onze website en Facebookpagina een filmpje gepresenteerd, waarin de 
winnaars van de verschillende dagen bekend worden gemaakt.  Houd www.kvwbeegden.nl in de gaten!

Dit jaar houden we géén collecte door Beegden. Wilt u ons echter toch financieel steunen?
Dan kan dat met een vrijwillige donatie op rekening NL32 RABO 0157515451

WIJ WAARDEREN DIT VAN HARTE!


