Programmaboekje

Zomer 2022

ZOMERPROGRAMMA 2022
BEKEND!!!!
Het is ons weer gelukt om een gezellig en leuk zomerprogramma te organiseren. Wij
worden er in ieder geval erg blij van en hopen jullie ook. Vol trots willen we ons
programma dan ook met jullie delen.
Het programma hebben we uiteraard weer zo goed als mogelijk samengesteld voor
jong en oud en voor iedere leeftijdscategorie verzorgen we activiteiten waaruit jullie
kunnen kiezen gedurende de hele zomervakantie: een variatie aan creatieve, actieve
en sportieve onderdelen!
De welbekende en geliefde busreizen zijn uiteraard ook wéér van de partij!!
Ook dit jaar hebben we met Kindervakantiewerk Ohé en Laak besloten om, los van ons
eigen zomerprogramma 2022, twee gezamenlijke activiteiten in Stevensweert te
organiseren. Bij deze activiteit worden de kosten o.b.v. aanmeldingen onderling
verrekend. Dit geldt voor de activiteit ‘Knutselmiddag” en “Overnachting”.
Alle zaterdagactiviteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen, ook buiten Stevensweert.

T-SHIRT SPONSOR
De T-shirts worden dit jaar door Simons Truck Service
gesponsord. Waar we de familie Simons erg dankbaar
voor zijn. De kinderen krijgen ook dit jaar een mooi en
herkenbaar T-shirt, waarmee we het programma en de
sponsor tijdens de activiteiten onder de aandacht
brengen.
De kinderen dragen het T-shirt bij alle activiteiten.
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Voorwoord Voorzitter
Beste kinderen,
Wat gebeurt er allemaal? Het weer wordt steeds een beetje warmer, de zon begint
steeds een beetje meer te schijnen, de bloemen beginnen te bloeien, je krijgt er eigenlijk
spontaan goede zin van! Op school heb je afgelopen jaar veel nieuwe dingen geleerd,
misschien zelfs nieuwe vriendjes gemaakt. Maar langzaam verandert er iets: de lesstof in
de boeken is bijna klaar, de kastjes worden opgeruimd en de lokalen gepoetst. Thuis
worden er plannen gemaakt voor de zomermaanden, wat gaan we doen, waar gaan we
naar toe? Er hangt verandering in de lucht, spanning, plezier en lol. Voelen jullie het ook
al kriebelen? Nou wij wel! De afgelopen maanden heeft het comité van
kindervakantiewerk dan ook niet stil gezeten en zijn we hard aan het werk gegaan om
weer een leuk en divers zomerprogramma voor jullie in elkaar te zetten. In dit vrolijke
boekje zullen jullie oude bekende activiteiten of busreizen vinden, die we soms in een
nieuw jasje hebben gegoten, soms is er een activiteit uit de oude doos gehaald of
hebben we een hele nieuwe activiteit bedacht. Kortom er is in de zes weken van de
zomervakantie genoeg te doen voor jullie. Lees het boekje goed door, streep aan waar je
aan mee wilt doen en vraag je vader of moeder of deze je zo snel als mogelijk opgeeft!
Natuurlijk draaien wij dit programma niet alleen. Uiteraard worden we elk jaar gesteund
door onze sponsoren. Soms is dit in de vorm van een financiële bijdrage en soms wordt
er geholpen samen een activiteit uit te voeren. Dit laatste doen we ook vooral in de
samenwerking met andere verenigingen in ons dorp. Samenwerken maakt je namelijk
sterk. En tenslotte is daar onze drijvende kracht van al die jeugdigen, pubers en
jongvolwassenen die ons helpen als jeugdleiding. Zonder hen zouden we dit mooie
programma gewoonweg niet kunnen uitvoeren. Dus; op welke manier je ons ook helpt,
op welke manier je ons ondersteunt, hoe klein of groot ook: Dank je wel!! Met jouw
steun zetten wij samen onze tijd en energie in om de kinderen weer een mooi
programma te bieden.
Veel plezier met het lezen van het boekje en ik zie jullie graag terug op onze activiteiten.
Groet,
Esmeralda Meuwissen
Voorzitter Kindervakantiewerk Stevensweert
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BELANGRIJKE INFORMATIE
➢
➢

➢
➢
➢
➢

De inschrijving staat via onze website www.kindervakantiewerk-stevensweert.nl
open van zondag 3 juli t/m zondag 10 juli.
Het dragen van een KVW T-shirt is VERPLICHT tijdens bustochten en alle overige
activiteiten (maat doorgeven bij de inschrijving). Bij het niet dragen van het T-shirt,
bij een bustocht mag het kind niet mee! De T-shirts worden uitgereikt tijdens de
openingsactiviteit op zondag 24 juli en kunnen dan ook worden opgehaald.
Ophalen kan tussen 15.00 en 17.00 uur.
Geef uw kind(eren) bij warm weer voldoende drinken mee, bij voorkeur een flesje
(water) dat hervulbaar is. Denk ook aan zonnebrandcrème op de zonnige dagen.
Zakgeld is niet verplicht. Aangeraden wordt om maximaal 2 euro mee te geven
voor een ijsje of iets lekkers.
Het volledige reglement vind je op onze website, net als onze gedragscode en het
meldprotocol dat we met onze stichting opgesteld hebben.
Aansluitend aan de verspreiding van dit programmaboekje is er in de week van
4 – 11 juli 2022 een deur-aan-deur collecte door de leden van KVW Stevensweert
voor een vrijwillige bijdrage.

EXTRA AANDACHTSPUNT!!
Wij stellen het erg op prijs dat wanneer uw kind(eren) niet kan/kunnen deelnemen
aan een activiteit/bustocht, wij dit op voorhand weten. Wij willen u dan ook
nadrukkelijk vragen om uw kind af te melden. Dit kan tot 2 dagen voor de
aanvangsdatum van de activiteit/bustocht via het contactformulier op onze website.
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Jubileum KinderVakantieWerk
Ohé en Laak

hier komt nog tekst vanuit kvw Ohe en
Laak
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PROGRAMMA 2022
datum

Dag

Activiteit

groep

aanvang

24 Juli

Zondag

Openingsactiviteit

1 t/m 9

14.00-18.30 uur

25 Juli

Maandag

Kookworkshop

5 t/m 8

14.00-16.00 uur

27 Juli

Woensdag

Bustocht Steinerbos

1 t/m 4

10.00-17.00 uur

28 Juli

Donderdag

Knutselmiddag*

1 t/m 8

13.00-16.00 uur

30 Juli

Zaterdag

Jeugdkermis

1 t/m 8

13.30-16.30 uur

1 Aug

Maandag

Speurtocht

1 t/m 4

18.00-20.00 uur

3 Aug

Woensdag

Bustocht Survival

5 t/m 8

08.15-19.00 uur

5 Aug

Vrijdag

Overnachting*

5 t/m 8

19.00-11.00 uur

10 Aug

Woensdag

Bustocht Eurobad

5 t/m 8

10.25-16.50 uur

11 Aug

Donderdag

Straattekenen

0 t/m 8

18.00-19.30 uur

16 Aug

Dinsdag

Tennis- en Voetbalclinic

3 t/m 8

10.00-15.00 uur

18 Aug

Donderdag

Kienen

1 t/m 4

10.00-12.00 uur

18 Aug

Donderdag

Kienen

5 t/m 8

13.30-15.00 uur

24 Aug

Woensdag

Bustocht Kitskensberg

1 t/m 4

09.30-17.00 uur

25 Aug

Donderdag

Avonddriedaagse

Gezin1

18.00-19.00 uur

Avonddriedaagse

Gezin1

18.00-19.00 uur
14.15-15.00 uur

26 Aug

Vrijdag

27 Aug

Zaterdag

Avonddriedaagse

Gezin1

31 Aug

Woensdag

Bustocht Efteling

5 t/m 9

08.45-21.00 uur

2 Sept

Vrijdag

“112” Water Battle

0 t/m 9

16.00-19.30 uur

De inschrijving start op zondag 3 juli vanaf 08.00 uur tot uiterlijk zondagavond 10 juli.
1Waar

een gezinsactiviteit staat, zijn vaders/moeders/opa’s/oma’s welkom, net zoals broertjes en
zusjes. Het is niet verplicht om met het hele gezin te komen. Je kunt je ook alleen opgeven.

*De Knutselmiddag en Overnachting zijn ook toegankelijk voor kinderen uit Ohé en Laak.
Alle zaterdagactiviteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen, ook buiten Stevensweert.
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ACTIVITEITEN OVERZICHT
24 Juli

Openingsactiviteit

Groep 1 t/m 5 en Groep 6 t/m 9

Graag trappen we de start van de zomervakantie met jullie af en openen we het begin
van een mooi KVW seizoen! We staan om 14.00 uur klaar bij de tennisbaan om jullie te
ontvangen. Groep 1 t/m 5 zal gaan speuren in het dorp samen met papa en/of mama
en vriendjes en vriendinnetjes. Groep 6 t/m 9 kunnen met
elkaar strijden, welke groep komt er het snelst uit de
spannende escaperoom? Vanaf 17.00 zijn ook alle ouders
van de bovenbouw welkom om de zomer te komen inluiden.
De dag zal afgesloten worden met een frietje/snack en een
drankje (ouders zullen dit zelf betalen voor de kinderen
wordt gezorgd.) De activiteit zal rond 18.30 uur ten einde zijn.
Doe je niet mee aan de opening dan is er de mogelijkheid om tussen 15.00 en 17.00 je
T-shirt bij de tennisbaan te komen ophalen.

25 Juli

Kookworkshop

Groep 5 t/m 8

Ben je een echte sushimaster en hou je
ook van lekker snoepen? Geef je dan op
voor onze kookworkshop!
Locatie: Eiland 47 bij Kookworkshop ‘Ut Eilandj’. We beginnen om 14.00 uur en zullen
omstreeks 16.00 uur klaar zijn om te smullen!

27 Juli

Bustocht Steinerbos

Groep 1 t/m 4

Ga je met ons mee spelen in Steinerbos? Je kunt er klimmen, klauteren en zelfs roeien.
We kunnen ook het blotevoetenpad volgen en daarna gaan spelen
in de natuurspeeltuin. Springen kan ook; wel meters hoog op het
springkussen. Of durf jij te glijden van de reuzeglijbaan? Maar
misschien knuffel je liever met de dieren op de kinderboerderij of
gaan we een ritje maken met de Steinerbos Express. Kortom het
wordt een dag vol plezier. Denk je aan een lunchpakket, want van
buitenspelen krijg je honger! De bus vertrekt om 10.00 uur vanaf de
parkeerplaats aan de Sportlaan. Hier kun je om 17.00 uur weer worden opgehaald.
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28 Juli

Knutselmiddag

Groep 1 t/m 8

Wie heeft er zin om eens lekker te knutselen in de zomervakantie? Samen met KVW
Ohé en Laak gaan we een houten stokpaardje, stokeenhoorn of stokdraak maken. Er
kan geknipt, geplakt, gestickerd en geverfd worden. Wij
zorgen voor alle spullen, een gezellig muziekje en iets
lekkers tijdens de pauze. Als alle stokdieren af zijn, gaan we
met ze galopperen en springen in een hindernis-parcours.
Een creatieve middag dus met een actief einde.
We verwachten je om 13.00 uur op Landgoed Domicilia (Bosstraat 7, Ohé en Laak). Om
16.00 uur kun je hier ook weer opgehaald worden. Zien we je dan?

30 Juli

Jeugdkermis

Groep 1 t/m 8

De jeugdkermis is dit jaar weer terug van weg geweest!! Deze succesvolle en bekende
activiteit staat weer als vanouds op ons programma. Nieuw dit jaar
is een suikerspinmachine en popcornkraampje, dat wordt smullen!!
Verder zijn er geschikte spellen afgestemd op zowel de jongere
groepen als de oudere groepen. Speel jij alle fiches weg voor
waardebonnen? Ga je voor onze superprijzen die je zelf kunt
uitzoeken? Durf je het aan om te kiezen voor onze
vernieuwde “mystery box"? Of waag je een kans bij onze nieuwe
enveloppenkraam? We starten om 14.00 uur en sluiten af om 16.30 uur.
Let op! Onze locatie is dit jaar veranderd naar het Jan van Steffeswertplein.

1 Augustus

Speurtocht

Groep 1 t/m 4

Speur je mee door Stevensweert? Door samen te werken met de kinderen in je
groepje ontdek je hoe de verborgen route door het dorp loopt en waar de opdrachten
liggen waarmee er punten verdiend kunnen worden.
Ook moeten je hersenen aan het werk gezet worden om
raadsels te kraken; en dat terwijl het vakantie is!
Wie zijn de beste en slimste speurneuzen uit Stevensweert?
Daar gaan we achter komen tijdens deze activiteit.
We verwachten de speurders om 18.00 uur bij het hok van
KVW op de tennisbaan. Hier kunnen ze rond de klok van 20.00 uur ook weer worden
opgehaald.
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3 Augustus Bustocht Survival

Groep 5 t/m 8

Ga je mee naar de ruige bossen van de Belgische Ardennen? We gaan een Adventure
walk doen met onderweg een spectaculaire wateroversteek, teamspellen, kaartlezen
en voor diegene die durft zelfs tokkelen. Wat moet je meenemen?
- Stevige schoenen want er zijn modderige paadjes.
- Kleding die in verhouding staat met het weer. Laagjes kleding is het verstandigst. Let
hierbij op dat het T shirt van KVW altijd een onderdeel van een laagje is aangezien op
deze busreis ook het KVW shirt verplicht is!
- Zwemkleding en waterschoenen (ivm steenjes in het water) als het weer het toelaat.
- Lunchpakket iets om te snoepen en een zakcentje voor avondeten te kunnen
voorzien en wellicht een ijsje.
- Aangezien het een buitenlandse reis is
moet er een kopie van je identiteit kaart mee.
We verzamelen om 08.15 uur en vertrekken
om 08.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de
Sportlaan. Je KVW T-shirt is verplicht!
Om 19.00 uur komen we weer aan in Stevensweert.

5 Augustus

Overnachting

Groep 5 t/m 8

Van vrijdag 5 augustus tot zaterdag 6 augustus gaan we een nachtje kamperen op onze
eigen KVW-camping! We hebben stoere tenten geregeld en gaan er een leuke camping
van maken met een kampvuur, avondtocht, ochtend challenge en een goed ontbijt!
Jullie worden om 19.00 uur verwacht op het voetbalterrein
in Stevensweert en mogen ‘s ochtend weer om 11.00 uur
worden opgehaald. Wat moet je meenemen?
Luchtbed, zaklamp, sportkleding, slaapzak en kussen
Wat laat je thuis?
Je mobiele telefoon. Als je hem wel meeneemt moet deze bij de campingbeheerders
worden ingeleverd.
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10 Augustus Bustocht Eurobad

Groep 5 t/m 8

Genieten van verkoelend water op een warme, zonnige dag? Een spetterende dag met
je vrienden doorbrengen? Ga met ons mee naar het zwembad "Eurobad" in
Maasbracht. We stappen op de streekbus van Arriva bij de
halte aan BS De Maasparel. Verzamelen om 10.25 uur
(de bus vertrekt om 10:38 uur). Kom niet te laat, want de bus
wacht niet! Om ca. 16.50 uur zijn we weer terug in Stevensweert.
Zorg zelf voor je zwemspullen, een handdoek, zonnebrand,
lunchpakket en voldoende drinken. Zelfs je opblaasbare krokodil
mag mee!

11 Augustus Avondstraattekenen

Groep 0 t/m 8

Dit jaar mag deze activiteit voor jong en oud niet ontbreken.
Samen zullen we de Meersekamp gaan omtoveren tot een
super groot kunstwerk. Laat je talent en creativiteit zien en
maak kans op een van onze mooie prijzen. Dus geef je snel
op voor deze activiteit! Je kunt je alleen opgeven, maar je mag
ook meedoen samen met een vriendje of vriendinnetje.
Verdere informatie volgt. We starten om 18.00 uur en sluiten af om 19.30 uur.

16 Augustus Tennis- en Voetbalclinic
Groep 3 t/m 5 en Groep 6 t/m 8
Natuurlijk laten we ons ook weer van onze sportiefste kant zien en organiseren we in
samenwerking met de tennis-en voetbalvereniging twee sportclinics. Onder
begeleiding van de leden van beide sportverenigingen kun je kennismaken met deze
sporten. Je mag aan 1 of beide clinics deelnemen, precies wat je
wilt. De tennisclinic is van 10.00 tot 12.00 uur op het tennisveld
(voor rackets zorgen wij). De voetbalclinic is van 13.00-15.00 uur
op het voetbalveld. Of je nu aan beide clinics deelneemt of maar
aan eentje, je bent welkom om samen met ons te lunchen.
Geef dit dan wel aan op het opgaveformulier.
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18 Augustus Kienen

Groep 1 t/m 4 en Groep 5 t/m 9

Kom je je geluk beproeven, lukt het jou een leuke prijs in de wacht
te slepen? Groep 1 t/m 4 verwachten we om 10.00 uur in het
schutterslokaal. Rond 12.00 uur zijn jullie klaar en kunnen jullie
opgehaald worden. In de middag om 13.30 uur is groep 5 t/m 8 aan
de beurt; dan zijn we rond 15.00 uur klaar. We zorgen voor drinken,
wat lekkers en leuke prijzen!

24 Augustus Bustocht Kitskensberg

Groep 1 t/m 4

Heb jij zin in een dag heerlijk buiten ravotten? Ga dan op
woensdag 24 augustus met ons mee naar Kitskensberg!
Denk bij goed weer aan je zwemkleding en zonnebrand.
De bus vertrekt om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de
Sportlaan en we zullen omstreeks 17.00 uur weer terug zijn.

25, 26 en 27 Augustus

Avonddriedaagse

Voor het hele gezin

Kom jij gezellig met al je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, papa en mama
drie dagen vijf kilometer wandelen door ons pittoreske
dorpje? Geef je dan nu op voor de avond driedaagse!
Vertrek vanaf het KVW hok tussen 18.00 uur en 19.00 uur
op donderdag en vrijdag en op zaterdag tussen 14.15 en
15.00 uur.

31 Augustus Bustocht Efteling

Groep 5 t/m 9

Ben je een dromer, hou je van sprookjes of zoek je graag de
spanning en snelheid op? Alles is mogelijk in onze wereld vol
wonderen. Kortom, we gaan dit jaar naar de Efteling! Zorg voor je
eigen lunchpakket en neem voor het avondeten extra boterhammen
of geld mee. Denk ook aan voldoende drinken! De bus vertrekt
om 08.45 uur vanaf de parkeerplaats aan de Sportlaan.
Aankomst terug rond 21.00 uur. Bij deze bustocht geldt een
wachtlijst. Vol = Vol
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2 September “112” Water Battle

Groep 0 t/m 9

Op vrijdag 2 september gaan we met zwaailichten en sirenes ons zomerprogramma
afsluiten. Samen met de brandweer en de politie maken we er een mooi
waterspektakel van en ook bij wat minder weer is er een mooi programma rondom het
thema “112” georganiseerd . Neem droge kleding mee
en voor eten wordt gezorgd.
Je wordt om 16.00 uur verwacht op de Stevensweertse
voetbalvelden en om 19.30 uur sluiten we af.

TERUGBLIK SPONSOREN 2021
De Beertuin, Cafe / Friture Ritho, Laaker Boere Ies, Streekmuseum Stevensweert,
Vrijwillige Brandweer Stevensweert, Party Service Tonnaer, Restaurant Int Brookx,
Royal Service Bioscoop Echt, Hengelsportvereniging De Snoek, Maison Yvonne,
Harmonie St. Stephanus, Schutterscompagnie „St. Rochus” Stevensweert, Fransbergen
Trading & Shipping BV, T.V.S.O Tennisclub Stevensweert, Seven Skin and More, Aod
Kloaster, Vier Seizoenen Buiten, Schlössels Financieel Advies Vleeshouwers Financieel
Advies, Kapsalon Duett/Kim Daniëls, GDS Geurts Deuren Service, Truck Service Simons,
Peeters recycling, Boute Ecologie & Water advies, Kookworkshop “Ut Eilandj”/Claudia
Coonen-Laugs, Rabobank Club Support, Logopedie Echt-Maasbracht,
Assurantiekantoor van Wissen, Arriva, Van der Leeuw Advocatuur, Plus Supermarkt en
VOF Zonwering van Ool.
Dit boekje wordt mede tot stand gebracht door:
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