
 

 

Stichting Kinderfeesten 
 

i.s.m. 
 

Stichting 
Kindervakantiewerk 

 
 

St i ch t ing  K inder vaka nt ie werk  Be egde n:  s ecr e tar ia at :  Dor p st raa t  1 9  –  i nfo @ kvwb e eg d en .n l  
St i ch t ing  K inderf eeste n  B eegden:  s ec re tar iaa t :  He e rs tra at  Noor d 29  –  sk b e eg de n @ou t look .com  

Koningsdagviering 2021 in Beegden 
 

Dinsdag 27 april organiseren ‘Stichting Kinderfeesten Beegden’ en ‘Stichting Kindervakantiewerk’ 

vanaf 10.30 uur een Koningsdagviering voor alle peuters, kleuters en basisschoolleerlingen uit Beegden. 
De Coronapandemie zorgt er nog steeds voor dat de activiteit anders ingevuld moet worden dan dat 
we gewend zijn en daarom zal de Koningsdagviering dit jaar worden gehouden in de vorm van een 
 

Oranje-Spellenparade ! 
 
 

Kinderen tot en met groep 5: 
Alle kinderen uit Beegden en de kinderen die in Beegden op school zitten maken in gezinsverband met 
hun feestelijk versierde fiets, step of skelter een rondgang door Beegden. Langs de route zijn en aantal 
leuke Koningsdagspelletjes uitgezet die individueel worden gespeeld. 
 

Om te voldoen aan de coronarichtlijnen starten de groepen in tijdsblokken die zijn verdeeld tussen 10.30 
en 13.30 uur. Het is dus noodzakelijk dat jullie gezin zich vóór zondag 18 april aanmeld! Uiterlijk 20 april 
volgt een informatiemail met jullie tijdsblok én de startplek van jullie eerste spel. 
 

Bij het eerste spel ontvangt elk kind een stempelkaart die na het laatste spel kan worden ingeleverd voor 
een leuke attentie. Per schoolgroep worden de beste scores beloond met een kadobon. Onderweg 
worden de versierde fietsen beoordeeld en ook deze maken kans op een kadobon. De uitslag van alle 
prijzen wordt in de loop van deze Koningsdag via Facebook en mail bekend gemaakt.  
 
 

Mail voor deze activiteit onderstaande gegevens vóór zondag 18 april naar :  info@kvwbeegden.nl 
     -  namen, leeftijden én schoolgroep van de deelnemende kind(eren) 
     -  adresgegevens en telefoonnummer van het gezin  
     -  namen van de ouder(s) die meelopen 
 

 
 

 

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8: 
Voor al deze kinderen uit Beegden en zij die in Beegden op school zitten wordt op de KVW-plek aan het 
einde van de Bosstraat (“De Tes”) van 11.00 tot 12.00 uur een sportieve bootcamp georganiseerd door 
het JOGG-Maasgouw. Uiteraard ontvangt iedereen na afloop ook een Koningsdagattentie. Voor deze 
bootcamp zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus meld je snel aan, want… vol = vol ! 
Let op: bij deze activiteit kunnen géén ouders aanwezig zijn! Brengen en halen is wel toegestaan. 

  

Mail voor deze activiteit onderstaande gegevens vóór zondag 18 april naar :  info@kvwbeegden.nl   
     -  namen, leeftijden én schoolgroep van de deelnemende kind(eren) 
     -  adresgegevens en telefoonnummer 
 

 

Tot slot een oproep aan alle inwoners van Beegden:  
maak er voor iedereen een extra feestelijke dag van en steek de vlag uit! 
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