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Maandag 22 augustus 2022 
 
Ein-de-lijk is het weer zover, KVW 2022!!! Op maandagochtend om 9.30u worden jullie 
allemaal verwacht bij ons gloednieuwe Laboratorium Andere tijd Baexem, of te wel het L.A.B. 
Op deze ochtend maken wij kennis met onze tijd reizende professor Eensteen en zijn hulpje 
Rob Bot. Zij zullen deze week samen met jullie weer een hoop spannende avonturen gaan 
beleven!  
 
Ook dit jaar is de maandag de dag die jullie zelf in mogen vullen met het verzinnen van een 
authentieke groepsnaam, het maken van een vlag, het zingen van liedjes en het spelen van 
spelletjes.  
 
Groep 3 en 4 lopen na de gezamenlijke opening naar familie Weerts. Zij zullen aan het einde 
van de dag omstreeks 15.45u ook weer samen terug lopen.  
 
Bij Weerts, zal de dag net zoals bij de oudere groepen, starten met het vrije programma. Voor 
de groepen 3 en 4 is er vanaf 13.00u een doe-middag met diverse spellen en opdrachten.  

 
De Brugklassers vertrekken na de opening naar Palm Beach in Roermond. Het vervoer zal 
worden verzorgd door leiding en hoofdleiding.  
 
 

Ook dit jaar zijn er weer KVW-sjaaltjes te winnen… Dus doe goed je best en zorg voor de 
beste en mooiste aankleding van je groep! 
 
Om 16.30u zullen we in het L.A.B. de eerste KVW-dag afsluiten, waarna jullie lekker naar huis 
gaan. Goed wassen, lekker eten en op tijd naar bed. Morgen wordt weer een drukke dag 
waarbij Professor Eensteen jullie hulp hard nodig heeft!  
 
 
  

Informatie voor de kleuters 
 
Om 11.30u worden de kleuters verwacht bij het Laboratorium Andere tijd Baexem. Nadat iedereen 
er is zullen zij om 12.00u per huifkar vertrekken naar familie Weerts. Op het grasveld starten de 
kleuters deze dag, net zoals de groepen 3 en 4 met een doe-middag met diverse spellen en 
opdrachten. We zullen om 15.45u weer met de huifkar terugkeren naar de het Laboratorium 
Andere tijd Baexem.  



Dinsdag 23 augustus 2022 
 
Goeeeeeeeeeeeeeeeeeedemorgen kids!   
 

Hopelijk zijn jullie weer fris en fruitig en hebben jullie al jullie energie weer opgeladen. Vandaag 
is weer een nieuwe dag in het L.A.B. Zoals gebruikelijk openen we deze dag om 9.30u.  
  
Groepen 3-5 worden ’s ochtends met auto’s naar Kitskensberg gebracht in Roermond en 
worden aan het einde van de dag weer opgehaald (omstreeks 15.30u).   
De kids zullen deze dag een kijkje nemen in het Limburgse Speel Paradijs. Er is genoeg ruimte 
om te ravotten. Trek omwille van deze reden niet je beste kleren aan! Mocht het warm weer 
zijn en de zon fel schijnen vergeet je dan niet in te smeren.  
  
Alle ouders die zich hebben opgegeven om te rijden op dinsdag, super bedankt!   
Opgeven is nog altijd mogelijk. Jullie kunnen dan contact opnemen met Joris Janssen: 06-39 
36 60 97. Bij geen gehoor gelieve een appje/smsje te sturen. Bij voorbaat dank.   
Ouders die meehelpen rijden naar Kitskensberg gelieve te parkeren op het rolschaatsplein.  
  
De groepen 5-Brugklas zullen vandaag een spannende outdoor escape tocht gaan rondom 
het L.A.B. Maar… tijdens deze spannende tocht moeten er wel nog kleine opdrachten 
uitgevoerd worden en raadsels gekraakt worden. Houd je ogen en oren dus open!  
  
PS. Vandaag zijn we de hele dag buiten dus trek gepaste kleding aan en vergeet je zeker niet 
in te smeren indien de zon fel schijnt!   
  
Om 16.30u zullen we de dag wederom afsluiten in het L.A.B. Kruip op tijd onder de wol en 
zorg ervoor dat je weer fris en fruitig bent voor de woensdag!  
 
 
  
  



Woensdag 24 augustus 2022 
 
Het belooft vandaag weer een energieke dag te worden, dus zorg ervoor dat je om 9.30u weer 
paraat staat bij het L.A.B. Hier zullen we in een grote optocht vertrekken naar het molenterrein. 
Vandaag verwachten professor Eensteen en zijn hulpje dat jullie alle handen uit de mouwen 
steken om te helpen bij de zoektocht naar de onmisbare spullen. Denk eraan samenwerking 
is een must! De dag zal in thema staan van de olympische spelen. Trek je sportiefste kleding 
aan en ga vol goede moed op weg naar de meeste spelpunten! 

 
Van hard werken krijg je het als tijdreizende speurder natuurlijk warm… Wees gerust, er is 
genoeg water in de buurt om af te koelen.  

 
Trek vandaag niet je mooiste kleding aan want het kan er fanatiek aan toe gaan op de enige 
echte olympiade van Baexem. De kans bestaat dat je nat wordt, daarom is het handig om 
onder je gewone kleren een zwembroek of bikini aan te trekken. Ook een handdoek, petje en 
zonnebrand zijn handig tijdens deze dag, want we hopen natuurlijk op zonnig weer!  
 
Na deze intensieve dag keren we uitgeput maar voldaan terug naar ons L.A.B. waar we om 
16.30u gezamenlijk afsluiten.  
 
Voor de schoolverlaters gaat het avontuur nog even door. Zij zullen namelijk nog een nachtje 
gaan kamperen bij familie Weerts, Beekkant 26 te Baexem.  
  

Informatie voor de kleuters 
 
De kleuters zijn welkom vanaf 9.30u in het L.A.B. zodat ook zij zich vandaag kunnen 
gaan vermaken op de spellendag. Als echte hartendiefjes van Professor Eensteen zullen 
zij onder begeleiding van onze kleuterleiding een spellenprogramma volgen. De kleuters 
zullen net als de grote(re) kids in de optocht meelopen in de richting van het molenterrein. 

Deze dag zal weer gezamenlijk afgesloten worden om 16.30u bij het L.A.B.  



Overnachting SV   
 
Als jullie op woensdagochtend naar het L.A.B. komen, moeten jullie denken aan het 
volgende: 

 Een slaapzak + kussen 

 Een luchtbed + pomp of een matrasje 

 Warme kleding 

 Pyjama 

 Toiletspullen 

 Regenkleding 

 Een zaklamp 

 Goede wandelschoenen 

 Zwemkleding 
 
Pak je koffer niet te vol, want je bent maar één nachtje weg. Op alle spullen die je meeneemt 
kun je het beste je naam vermelden. Voor vervoer van deze spullen wordt gezorgd.  
 
Op donderdagochtend mogen pap en mam de overnachtingsspullen mee naar huis nemen. 
Gelieve de spullen voor 9.30u op te halen bij het L.A.B. 
 
Op woensdagavond en donderdagochtend wordt er gezorgd voor maaltijden. Pap en/of 
mam moeten er wel aan denken dat zij donderdagochtend een lunchpakket naar het L.A.B. 
brengen voor de rest van de donderdag.  
 
Belangrijk! 
Aangezien we donderdag gaan zwemmen is het natuurlijk handig wanneer je de zwemspullen 
in je tas hebt zodat je deze donderdagochtend onder je gewone kleding aan kunt doen.  
 
 
 
 
  



Donderdag 25 augustus 2022 
 
Morguhhhhh… hebben we er vandaag weer een beetje zin in?!?!?!?!?! 
 
Zorg dat je vandaag weer om 9.30u aanwezig bent bij het L.A.B. Na al dat harde werken is het 
vandaag tijd om lekker af te koelen bij zwembad De Ijzeren Man te Weert. Het grote 
waterspektakel kan losbarsten want we gaan vandaag zwemmen! We zullen met bussen 
gebracht en gehaald worden.  
Aangezien de kleuters gisteren zo enorm hard hun best hebben gedaan is er voor hun vandaag 
geen programma en mogen zij lekker een dagje uitrusten! De kleinste hulpjes van Professor 
Eensteen zijn natuurlijk wel van harte welkom om het openen en sluiten bij te wonen.  
 
Denk zelf aan je zwemkleding, vleugeltjes, oordopjes en handdoeken. Maar ook aan een 
lunchpakketje en droge kleding voor na het zwemmen. 
Zorg ervoor dat je je zwemkleding al aan hebt onder je normale kleding!  
 
KVW verzorgt de vleugeltjes voor groep 3. Als KVW hebben we namelijk afgesproken dat de 
kids van groep 3 verplicht vleugeltjes dragen tijdens het zwemmen (dit geldt vanzelfsprekend 
ook voor alle kids die géén zwemdiploma hebben).  
 
Neem eventueel wel zonnebrand, een pet of een extra T-shirt mee want bij goed weer zitten 
we lekker buiten.  
 
Om 15.30u keren we terug naar het L.A.B. Hier zitten Professor Eensteen en Rob Bot al vol 
verwachting op jullie te wachten om deze dag omstreeks 16.30u gezellig samen af te sluiten. 
Daarna lekker naar huis en snel naar bed. Dan kunnen jullie morgen op de allerlaatste KVW-
dag een geweldige optocht lopen voor alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, vriendjes en 
vriendinnetjes. Tot morgen!! 

 
  



Vrijdag 26 augustus 2022 
 

Vandaag openen we alweer de allerlaatste dag van KVW 2022 ☹. Maar het belooft uiteraard 

een leuke dag te worden. Hopelijk loopt het allemaal goed af voor onze Professor Eensteen 
en krijgt de slechterik zijn verdiende loon!  

 
Vandaag verzamelen we weer om 9.30u bij de het L.A.B. ‘s Ochtends hebben jullie de tijd om 
spelletjes te spelen en liedjes te zingen, maar vooral om te werken aan jullie optochtidee! Het 
thema van de optocht dit jaar is tijdreizen van het verleden naar de toekomst. In onderstaand 
schema worden de thema’s beschreven van elke groep. Overleg met je leiding en probeer 
samen het thema zo goed mogelijk uit te beelden. 
 

Kleuters 1 en 2 Jagers en Boeren  
Groepen 3 Monniken en Ridders 
Groepen 4 Pruiken en revoluties 
Groepen 5 Hippietijd  
Groepen 6 Disco 
Groepen 7 Punk en Rock 
Groepen 8 Back to the 90’s 
SV Rappers 
Brugklas De jeugd van tegenwoordig 

 
 
Als iedereen weer terug is bij het L.A.B. starten we om 13.30u de optocht. Natuurlijk zijn 
vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, tantes en ooms van harte welkom om jullie 
mooiste creaties vanaf de zijlijn te bewonderen! De route is terug te vinden op facebook. Deze 
wordt de avond van te voren geplaatst. Indien slecht weer wordt voorspelt gaat de optocht niet 
door en zal de optocht op de bühne in zaal 1 van de Baexheimerhof plaatsvinden. 
 
Om ongeveer 15.30u sluiten we deze fantastische KVW-week af met de avonturen van 
Professor Eensteen en zijn hulpje Rob Bot. Hierna neemt iedereen afscheid van zijn of haar 
leiding, worden de spullen bij elkaar gezocht en gaan we moe maar voldaan naar huis. 
 
En dat was dan alweer KVW 2022… Mede dankzij jullie enthousiasme en vrolijkheid was KVW 
weer een spektakel! Maar wees niet getreurd… Over iets meer dan 350 nachtjes slapen staat 
KVW 2023 weer voor de deur.  
 
Bedankt en tot volgend jaar!  
 
  

Informatie voor de kleuters 
 
Het is vrijdag. KVW is bijna afgelopen maar wees niet getreurd we sluiten dit jaar af met een 
gezellige en creatieve dag. De kleuters zijn van harte welkom om samen met ons af te sluiten en 
natuurlijk ook om deel uit te maken van de optocht. Om 11.30u zal de kleuterleiding aanwezig zijn 
bij het L.A.B. om de kleuters op te vangen, zodat ook de kleuters tijdens de optocht hun mooiste 
kostuums en knutselwerkjes kunnen showen aan Professor Eensteen.   



Aandachtspuntjes 
 
1. Openen en sluiten 
De opening en de sluiting van deze week is als volgt:  
(Alles vindt plaats bij het Laboratorium Andere tijd Baexem) 
 

 Maandag  
o Opening: 9.30u 
o Sluiting: 16.30u 

 Dinsdag  
o Opening: 9.30u 
o Sluiting: 16.30u 

 Woensdag 
o Opening: 9.30u 
o Sluiting: 16.30u 

 Donderdag  
o Opening: 9.30u 
o Sluiting: 16.30u 

 Vrijdag 
o Opening: 9.30u  
o Start optocht: 13.30 
o Sluiting 15.15u  

 
2. Waar je aan moet denken  

 Trek niet je allerbeste kleding aan maar iets waarin je lekker kunt stoeien en ravotten; 

 Neem geen waardevolle spullen mee, enkel op eigen risico; 

 Geld heb je niet nodig tijdens deze week; 

 Mobiele telefoon kun je thuis laten;  

 Jullie ouders dienen zelf te zorgen voor een heerlijk lunchpakket. Jullie mogen geen 
glas meenemen en ook blikjes met energy drink zijn verboden. Deze KVW week zal 
ervoor zorgen dat je bruist van de energie!  

 
3. Gezocht 

 Wij hebben gezorgd voor een slecht weer programma maar dit is niet voor een hele 
week. Mochten jullie mensen kennen die een ruimte ter beschikking hebben om een 
groep met kids te herbergen indien het slecht weer is, neem dan contact op met iemand 
van de hoofdleiding.  

 
4. Contact 

 KVW wordt geleid door enthousiaste vrijwilligers die dat doen voor leidersplezier. Het 
zijn geen beroepskrachten. Mochten er toch klachten zijn of op- of aanmerkingen dan 
kunt u zich wenden tot iemand van de hoofdleiding.  
Wij zijn de gehele week bereikbaar op tel: 06 – 83 69 66 99 (dit nummer is enkel bereikbaar 

gedurende de KVW-week zelf)  

 Wanneer er zich een voorval plaatsvindt waarmee u niet bij de leiding of hoofdleiding 
terecht kunt, kunt u contact opnemen met het Bureau Slachtofferhulp Nederland, Regio 
Noord- en Midden Limburg tel: 077- 35 48 030 (9.00u-17.00u). 

  



Tot slot 
 
Wij verheugen ons dit jaar als hoofdleiding en leiding weer op een gezellige en actieve week 
KVW.  
 
Daarnaast hopen wij dat alles zal verlopen zoals wij het ons hebben voorgesteld en voorbereid. 
Vooraf willen wij alvast iedereen bedanken. De ouders, de kids en natuurlijk de leiding maar 
niet te vergeten iedereen die, op welke manier dan ook, zijn steentje bijdraagt aan deze 
fantastische KVW-week in het pittoreske Baexem.  
 
KVW 2023 zal plaatsvinden in de week van 14 t/m 18 augustus. We hopen jullie dan weer 
allemaal te mogen verwelkomen. Dus schrijf deze datum alvast op de kalender. Tot dan!  
 

  



  

KVW liedje 2022 – Tijdreizen  

Melodie: Rasputin – Majestic, Boney M.  

Couplet 1  

De best bewaakte plek in Boaksum is ut LAB  

Doa kriege wea bezeuk van emus oet de wetensjap  

Eensteen is ziéne naam en zién hulpje is Rob Bot  

En ziej zeuke eine sjurk dea wiltj internet kapot  

Arnoldus Burginator is de kwoaje  

Dea heat ein duvels plan  

Weam wètj wiej wea um teage kinne hoaje  

In welke tiéd det kan  

 

Refrein  

Help ós toch tiédmesjien  

Gein internet det duit zo’n pién  

Wea goan op reis komtj gea mèt ós mèt?  

Door ós tiédmesjien  

Zeen wea nog op tiéd missjien  

Doot good ug best, gea zeetj noe aan zèt  

 

Couplet 2  

Ós ieërste halte is, 6 kieër 10 minuut eweg  

Mer in de oértiéd is hea neet, dus det is den vette pech  

Ut woor ins op ut strand woea we doanoa zeen belandj  

Mer doa is gaar niks loos in ut oaje Griekenland  

Is der nog ein middel ieëwe later  

Woea wea m öäverwinne goan?  

Of zitj der biej de hippies aan ut water  

Kinne wea m doa versjloan? 



Groepsindeling  
 

Kleuters A Kleuters B Kleuters C 

Deni Schroijen Job Berghs Zoë Bonten 

Inge van den Berg Bram van Eck Kim Geraats 

Olav Meevissen Jesse Gijsen Floortje Kessels 

      
Emy Kusters Anne Kipp  Dean Hendrikx 

Fedde Nijssen Dide Douben Fabian Dortant 

Fer Hanssen Donya Vossen Indi de Bock 

Finn Roumen Evy Scheepers Noah Seijkens 

Finnlay Everts Floor Staal Nola Verheijen 

Jesse Hannen Lewis Schmeitz Rens Joris  
Lins Huijts  Liene Raemakers Sam Kessels 

Lucas Cremers Lynn van Deurzen Sue Kessels 

Niek Linders Meike Nieuwesteeg   
Tuur Rierink     

 

Groep 3A Groep 3B 

Lotte Jacobs Inge Hobus 

Elle Houben Iris Schroijen 

    

Bram Bonten Ellin Verhoeven 

Daphne Schmeitz Jolie Bongers 

Demi Hermans Julia Linders 

Fayèn Verhaegen Lize Gubbels 

Fen Nijsen Maik Kersten 

Leah Ramakers Rens Hoebers 

Oliver Opbroek Suus van Eijk 

Quinto Joaquim Vince Haldermans 

Tess Kusters Zoë Wijnands 

Zoë Seijkens   
 

Groep 4A Groep 4B 

Martijn Schroijen Jarno Dekkers 

Siebe Claessen Jan-Julius van de Voort 

    
Hugo Staal Anouk Gawenda 

James Wulms Douwe Ramakers 

Lauren Dortant Elke Timmermans 

Lisa Hannen Fay Ramakers 

Sara Nijssen Resi Hanssen 

Vayènne Kreeftmeijer Siem Francot 

Yannick van Deurzen Yfke Francot 
 

  



Groep 5A Groep 5B Groep 5C 

Jarno Schlicher Robin van Heel Pieter Wanten 

Niek Stoks Dilayah van den Hurck Justin van Hugten 

Timo Berghs Jeroen Geraats   

  Janou Lambers   

      

Bo Roumen Anne Peeters Fay Hermans 

Daan Werter Emme Nieuwesteeg Gijs Joris  
Ian Hoebers Liv Hupkens Ries van Eijk 

Ize Meisen Mats Douben Sef Schroeten 

Lisa Peeters Mels Parren Selina Meijer 

Stan Scheepers Mila Ramakers Sem Kusters 

Yenthe van der Sluijs Nila de Bock   

  Puck van Eijk   
 

Groep 6A Groep 6B 

Bart Wijers Kevin van Heel 

Anne Vandewal Maud Wolters 

    
Dinja Linssen Bram Geraats 

Esey Kahsay Yemane Dex Nijssen 

Jens Gubbels Emma Linssen 

Maud Geraats Fenne Parren 

Mitch Ramakers Jente Timmermans 

Nikkie Kivits Jip Werter 

Teun Linders Koen Vallen 

Tiebe Camps Rins Verhoeven 

Timo Hendrikx Tom van den Hurck 
 

Groep 7 

Steven van de Vorst 

Jort Lemmen 

Danny Creemers 

 
Dijn Verhoeven 

Fien Lemmen 

Fleur Krekels 

Jur Hanssen 

Pit Francot 

Rowy Urlings 

Saar Meisen 

Sem van Gaans 

Tess Frenken 
 

  



Groep 8A Groep 8B 

Teuntje Janssen Zoë-Sophie van de voort 

Manou Knapen Isabel Raaijmakers 

Romy van Heur   

    

Daan Franssen Elise Ronckers 

Denzo Apon Julie Peeters 

Evi Hupkens Jur Cuijpers 

Fleur Verhaegen Stefano Stoffers 

Lara Schroeten Thijn Hanssen 

Sjoerd Kivits Tijs Nieuwesteeg 

Tijn van Eijk   
 

SVA SVB 

Sander Berghs Wouter van Heur 

Benjamin Trnjanin Sjoerd Barten 

Matthijs Claessen Amar Trnjanin 

    
Eliza Berghs Iris Willems 

Iris Peeters Isis Bonten 

Lucas Verhaegen Josephine Kessels 

Marit Camps Lena Lemmen 

Naomi Hendrikx Yfke Rooswinkel 

Noah van Gaans   
Owen Princen   

 

Brugklas 

Kaya Gubbels 

Bram Mosink 

Wouter Bos 

 
Anouk Linssen 

Bas van Ratingen 

Crit Bonten 

Femke Gijsen 
Jane van den 
Schoor 

Jason Hannen 

Kars Lemmen 

Tim Krekels 
 


