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VOORWOORD
50 Jaar Jeugdland, ruim 40 jaar Spelweek, meer dan 25 jaar
Stratencompetitie, wat een cijfers.
De jeugdleiding van toen, brengt nu hun eigen (klein) kinderen naar de
spelweek. Laten we deze tradities met zijn allen voortzetten.
Zulke mooie en gezellige evenementen mogen niet verloren gaan.
In de spelweek zullen we, door de week heen, aandacht besteden aan het
50 jarig bestaan.
We doen weer een kussengevecht boven een zwembad en hopelijk werkt
het weer mee.
Vorig jaar hadden we op de vrijdag alle kinderen in de speeltuin voor
hetzelfde programma.
Dit was geen succes, dus dit jaar worden de groepen weer gesplitst.

Wij wensen iedereen veel plezier in onze
jubileumweek.
Tot ziens in de spelweek.
Gerda van Alphen
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PROGRAMMA

Zaterdag

14.00 u

Recreatie-kwart-triatlon/trio-triatlon

Let op:
ochtend:

9.45 uur: Opening Spelweek
geel/groen: knutselen
blauw/rood: Oudhollandse spellen
geel/groen : Brandweermiddag
blauw/rood: Foto speurtocht
straten-competitie

12/8

Maandag
14/8

middag:
19.30 uur:

Dinsdag

hele dag:

15/8
ochtend:
middag:
19.30 uur:

Woensdag

ochtend:
middag:
avond:
20.00 uur:

geel: naar de Hoekkamp /Speeltuin
Blauw/rood: Rhelico
groen: Deilse bos.
Geel/groen: Mad Science
blauw/rood: nacht van Deil
klaverjas- en jokertoernooi

Hele dag:
ochtend:
Middag :
Middag :

Groen: naar de Hoekkamp
Geel : Stoep krijten
Geel : Deilse bos
blauw/rood: spelletjes in de speeltuin

17.45 uur:
19.00 uur:
21.00 uur:

Jeugdronde van Deil
Ronde van Deil
Kussengevecht

hele dag :
Ochtend :
Middag :
19.30 uur:

Blauw/rood : De Tuinpiraat
Geel/groen : Voorbereiden Voorstelling
Geel/groen : Voorstelling “De scheve Schuit”
Quiz stratencompetitie

16.00 uur:

Bubble Ball, aansluitend prijsuitreiking met
gezellige muziek.

hele dag:

16/8

Donderdag
17/8

Vrijdag
18/8

Zaterdag
19/8
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groen: zeskamp bij Schiltmans
blauw/rood: zeskamp Hazenhoek.
geel: spelen in de speeltuin
geel: spelen in de speeltuin
straten-competitie

KAARTVERKOOP
DINSDAG 27 JUNI EN DONDERDAG 29 JUNI
Van 19.00 tot 20.30 uur
Voor kinderen die deze week mee willen doen, zijn er weekkaarten én kaarten voor de
Nacht van Deil te koop.

Een weekkaart kost € 20,-Kaart voor de Nacht van Deil kost € 3,-Let op: Contant betalen, er kan deze avonden niet gepind worden.
Dit kan alleen in de spelweek.
Kinderen kunnen aan de spelweek meedoen als ze het afgelopen schooljaar op de
basisschool hebben gezeten, voor 1 oktober 2017 vijf jaar zijn/worden en voor
15 juni lid zijn van Jeugdland.
Het lidmaatschap is per gezin/huishouden en er kunnen dus alleen weekkaarten gekocht
worden voor kinderen die daartoe behoren. Dus geen neefjes, nichtjes, kleinkinderen
enz., tenzij ze natuurlijk zelf lid zijn.
We vragen iedereen vriendelijk om zich aan bovenstaande regels te houden. Mocht voor
of in de spelweek blijken dat men zich niet aan een van deze regels heeft gehouden dan
mag het betreffende kind, hoe sneu het voor ’t kind ook is, niet (verder) aan de
spelweek meedoen. De weekkaart heeft u dan helaas voor niets gekocht.
Wij vragen u om vooraf het Inschrijfformulier in te vullen en mee te nemen naar
de inschrijving. Dit scheelt heel veel tijd en op deze manier loopt het sneller door. Wij
zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tijdens de spelweek. Als u
tijd en zin heeft, kunt u dat ook aangeven op het inschrijfformulier. Alvast bedankt!"
Alleen op bovenstaande avonden zijn de kaarten te koop. Mocht u op geen van deze
twee avonden kunnen komen, regel dan iets, want na donderdagavond is er geen
mogelijkheid meer om kaarten te kopen.
Ook dit jaar willen we weer van alle kinderen die aan de spelweek meedoen een
telefoonnummer hebben zodat we, indien nodig, een ouder of verzorger kunnen bellen.
Als u iemand uw kaart(en) laat meenemen vergeet dan niet om naast de naam van het
kind en de groep waarin het afgelopen schooljaar heeft gezeten ook een
telefoonnummer mee te geven.
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Inschrijfformulier Spelweek
Naam kind:________________________________________________
Leeftijd:__________________________________________________
Groep van afgelopen schooljaar: _______________________________
Kleur: ___________________________________________________
Nacht van Deil:

ja / nee

Adres:___________________________________________________
Telefoonnummer (overdag):__________________________________
Huisarts:_________________________________________________
Huisarts telefoonnummer:___________________________________
Bijzonderheden:___________________________________________
Let op: Wilt u meerdere kinderen opgeven, graag dit kopiëren en ingevuld meenemen.
Ik ben beschikbaar voor hulp tijdens de spelweek:
Naam: __________________________________________________
☐ Ja

☐ Nee

☐ maandagochtend

☐ maandagmiddag

☐ dinsdagochtend

☐ dinsdagmiddag

☐ woensdagochtend

☐ woensdagmiddag

☐ donderdagochtend

☐ donderdagmiddag

☐ vrijdagochtend

☐ vrijdagmiddag

U krijgt van de hoofdleiding bericht of uw hulp nodig is op de door U aangegeven dag.

U kunt het formulier ook downloaden op:

www.facebook.com/SpeeltuinverenigingJeugdland
www.speeltuindeil.nl
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SPELREGELS


De spelweek is voor kinderen vanaf vijf jaar (jarig voor 1 oktober 2017) die
het afgelopen schooljaar op de basisschool hebben gezeten.



Geef uw kinderen oude kleren aan en laat ze thuis naar de w.c. gaan. Spreek
met ze af of ze opgehaald worden.



De tijdsindeling van de spelweek is in principe:

Van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
Er zijn heel veel uitzonderingen. Check daarom elke dag het tijdschema.


Waarschijnlijk ten overvloede maar……. beter een keer te veel dan een keer te
weinig. De weekkaarten zijn alleen maar te koop op
Dinsdagavond 27 juni en donderdagavond 29 juni a.s.



Bij regen gaat de spelweek gewoon door maar het programma kan dan
aangepast worden. Deze aanpassingen worden door de leiding bekend gemaakt
en/of hangen op het prikbord.



We doen ons uiterste best om ongelukjes te voorkomen en er is voldoende
leiding die de kinderen helpt en begeleidt, maar uiteindelijk speelt uw kind mee
voor eigen risico.



Er is altijd te praten over de groepsindeling, de groepen moeten echter wel
allemaal ongeveer even groot zijn.

We hopen dat iedereen met het hierboven staande rekening wil houden zodat we er
met z’n allen een gezellige spelweek van kunnen maken.

6

ZATERDAG 12 AUGUSTUS 2017
KWART-TRIATHLON
KWART-TRIATHLON - voor 16 jaar en ouder
1 kilometer zwemmen (De Rotonde)
42 kilometer fietsen (Deilse veld)
10 kilometer lopen (finish Speeltuin)
of
TRIO-KWART-TRIATHLON - vanaf 12 jaar
zelfde afstanden maar drie deelnemers leggen elk één afstand af.
Start: 14.00 uur in de Rotonde
Informatie en inschrijving: via de website:
www.kwarttriathlondeil.nl
Startnummers : ophalen tussen 11.30 en 12.45 uur in de speeltuin
De inschrijving is dit jaar zeer voorspoedig verlopen voor de individuele kwarttriathlon. De inschrijving is daarom al gesloten en komt u op de reservelijst als er
deelnemers zich afmelden. Stuur ons een e-mail als de inschrijving gesloten is,
wij proberen nog een startplaats voor u te regelen.
Voor de trio teams zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor het opbouwen en tijdens de wedstrijd.
Opgeven bij Peter de Rooij 0345-651784, Willem Elburg 0345-651610
of via de mail info@kwarttriathlondeil.nl
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MAANDAG 14 AUGUSTUS
9.45 uur

OPENING SPORT- EN SPELWEEK


10.00 – 12.00

Het groepjes maken, zorgt bij de leiding voor veel stress. We
hebben gezocht naar een manier om het overzichtelijker te
maken. Bij alle kleuren is er één persoon van de hoofdleiding
aanwezig die helpt bij het groepjes maken. Wij begrijpen dat als je
kind voor het eerst meedoet, je mee wilt lopen om te kijken bij wie
uw kind in het groepje komt, geen probleem. Bij groen en zeker
bij blauw en rood, willen wij graag zien dat de ouders zich niet,
met het groepjes maken, willen bemoeien. Gelijke aantallen maakt
het de rest van de week zo veel makkelijker. Alvast bedankt voor
uw begrip en medewerking.

Geel/Groen: K N U T S E L E N
Wie maakt de mooiste brandweer auto?
Blauw/Rood: T e r u g in de t ij d
Oudhollandse spellen.

Alle groepen gaan tussen de middag thuis eten.
13.30 -15.30

Geel/Groen: Brandweer middag
In wie schuilt er een echte brandweer man/vrouw?
Blauw en Rood: Foto Speurtocht
Foto’s herkennen uit het verleden in het nu.

15.30 uur:

Alle kinderen gaan weer naar huis.

19.30 uur STRATENCOMPETITIE.
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DINSDAG 15 AUGUSTUS
10.00 uur

Geel: Spelen in de Speeltuin
We gaan weer springen en spelen.

Let op:

Alleen GEEL gaat naar huis om te eten.

HELE DAG:

Groen: Z E S K A M P BIJ S C H I L T M A N S.
Wie gaat er winnen?
Tussen de middag zijn er pannenkoeken.

HELE DAG:

Blauw/Rood: Z E S K A M P OP DE H A Z E N H O E K
Zetten we de Joker in vandaag?
Ook hier worden er tussen de middag pannenkoeken gegeten.
!!!!!

13.30 uur

Geel:

VERGEET NIET OP DE FIETS TE KOMEN !!!!!!!

S P E L E N IN DE S P E E L T U I N
We gaan verder met waar we vanmorgen gebleven waren.

15.30 uur:

Alle kinderen gaan weer naar huis.

19.30 uur STRATENCOMPETITIE.
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WOENSDAG 16 AUGUSTUS

HELE DAG:

Geel:

N A A R DE H O E K K A M P

We gaan naar de ‘Hoekkamp’ bij de Fam. Key om heerlijk te ravotten.
Na de lunch, die je zelf meeneemt, zorgen we dat we op tijd terug zijn
in de speeltuin voor ‘MAD SCIENCE’.
!!!!!LUNCHPAKKETJE MEENEMEN!!!!

10.00 uur

Groen: DEILSE BOS
Welk groepje zijn de beste speurneuzen.

Let op:

Alleen GROEN gaat naar huis om te eten.

13.30 uur

Groen : ‘MAD SCIENCE’
Voorstelling in de Tent.

Let op:

Ophaaltijd voor geel/groen is 15.45 uur!!!!!

HELE DAG

Blauw/Rood: OP DE FIETS NAAR RHELICO
!!!!!VERGEET NIET OP DE FIETS TE KOMEN !!!!!!!
!!!!!LUNCHPAKKETJE MEENEMEN!!!!

15.30 uur:
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Alle kinderen van Blauw/Rood gaan weer naar huis.

WOENSDAG 16 AUGUSTUS vervolg
18.00 uur

NACHT VAN DEIL
Alleen de kinderen van blauw en rood die het afgelopen schooljaar in
groep 5, 6, 7 of 8 zaten, worden in de speeltuin verwacht.
Denk eraan dat, ook al is het overdag mooi weer, het ’s avonds koeler kan
worden. Dus zorg dat je een lange broek, blouse/trui met lange mouwen,
dichte schoenen en natuurlijk slaapspullen bij je hebt.
Dit jaar wordt de tent ingericht d.m.v. een spel. De kinderen gaan dan zelf
hun eigen slaapplek maken. Natuurlijk krijgen ze hulp van de leiding als
dat nodig is.
Attentie:
Zet je naam op tassen, luchtbedden e.d.
Kosten: € 3,-- (kaarten ook in voorverkoop)

We eten patat met knakworst.
Lust je dit niet, dan moet je zelf brood meenemen!!!!!!!!!!!!

Let op: De kinderen kunnen donderdag om 8.30 uur opgehaald worden.

20.00 uur

KLAVERJAS-JOKER TOERNOOI
In het Duifhuis.
Entree € 5,-- p.p. Inclusief een kop koffie
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DONDERDAG 17 AUGUSTUS
8.30 uur

LET OP AFHAALTIJD
De kinderen die vannacht in de speeltuin hebben geslapen, mogen
naar huis om verder te slapen zodat ze vanmiddag weer fit zijn.

10.00 uur:

Geel:

STOEPKRIJTEN
We gaan van het spijkerpad een kunstwerk maken.
Geel gaat om 12.00 uur naar huis om te eten.!!!!

Hele dag:

Groen:

N A A R DE H O E K K A M P

!!!!!LUNCHPAKKETJE MEENEMEN!!!!
We gaan naar de Hoekkamp in ’t Deilse Veld bij de Fam. Key,
waar de kinderen weer heerlijk kunnen ravotten.

13.30 uur:

Geel:

D E I LS E B O S

Wat vinden we dit jaar in het bos?
13.30 uur

Blauw en Rood:

SPELLETJES IN DE SPEELTUIN.

De laatste punten zijn er vanmiddag te verdienen,
dus nog even aan de bak.
15.30 uur:

Alle kinderen gaan weer naar huis.

In de ochtend worden ze weer gebakken……
De alom bekende

OLIEBOLLEN
De verkoop is zolang de voorraad strekt.
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DONDERDAG 17 AUGUSTUS VERVOLG 1
17.45 uur

JEUGDRONDE VAN DEIL

De kinderen die het afgelopen schooljaar in de groepen 3 t/m 8 van
de basisschool hebben gezeten, lopen rondjes om de speeltuin.
Start 17.45 uur
Start 17.55 uur
Start 18.10 uur

- Groep 3 en 4
- Groep 5 en 6
- Groep 7 en 8

- 2 rondjes
- 3 rondjes
- 4 rondjes

De inschrijving is van 17.15 tot 17.35 uur in de tent.
Inschrijfgeld:

€ 1,50 voor weekkaarthouders
€ 2,50 voor de andere lopers

19.00 uur RONDE VAN DEIL – 5, 10 EN 15 KILOMETER
Voorinschrijving: www.kwarttriathlondeil.nl
Startnummers afhalen (voorinschrijving) tot 18.50 uur.
Inschrijfgeld: € 4,-- voor leden - € 5,-- voor niet-leden
Inschrijving op de dag zelf: vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur.
Inschrijfgeld: € 6,-- voor leden - € 7,-- voor niet-leden.
Voor de diverse categorieën zijn prijzen beschikbaar.
Voor alle deelnemers is er een herinnering.

13

DONDERDAG 17 AUGUSTUS VERVOLG 2
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VRIJDAG 18 AUGUSTUS

10.00 uur:

Geel/Groen: VOORBEREIDING VOORSTELLING
Vanochtend gaan we weer ons best doen om
vanmiddag een te gekke voorstelling te laten zien.

Geel en Groen gaan tussen de middag naar huis om te eten.

13.30 uur:

Geel/Groen :GENERALE REPETITIE VOORSTELLING

14.30 uur:

Geel/Groen: VOORSTELLING

Alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en alle andere belangstellende zijn
van harte welkom.
Hele dag:

Blauw/Rood: D E T U I N P I R A A T
We gaan met de bus naar De Tuinpiraat in Culemborg.
!!!!!LUNCHPAKKETJE MEENEMEN!!!!
Doe vooral oude kleren aan met lange broek en dichte schoenen.

15.30 uur:

Afsluiting van de spelweek.

19.30 uur STRATENCOMPETITIE.
Als afsluiting van de competitie vanavond de quiz met de ronde’s:
Algemeen, Sport en Spel, Nederland en natuurlijk de Opzoekvraag.
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ZATERDAG 19 AUGUSTUS 2017

BUBBLE BALL MET LIVE MUZIEK
Vanwege het succes van vorig jaar hebben we het Bubble Ball
verplaatst naar de zaterdag. Er is dan meer tijd voor de wedstrijden, dus jullie
komen vaker aan de beurt.
Let op: We beginnen om 16.00 uur. Je kunt met een team van 5 personen
opgeven bij Peter van Haarlem tot en met vrijdag 18 augustus.
Vanaf 18.00 uur worden de wedstrijden muzikaal omlijst, zoals anders op de
zaterdagavond, door de ‘Partybeukers’.
Rond 19.00 uur is het Bubble Ball afgelopen, waarna de prijsuitreiking plaats zal
vinden. Aansluitend wordt de prijsuitreiking gedaan van de Stratencompetitie.

De muziek zal nog enkele uurtjes doorspelen.

De hapkar is open van 16.00 - 20.30 uur.
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13, 14 en 15 november
bakken we ze weer
de enige echte

JEUGDLAND
OLIEBOLLEN
maandag en dinsdag
komen we bij u langs
U kunt ze ook in de speeltuin kopen
(woensdag zolang de voorraad strekt)
Wilt u grote bestellingen, bijv. voor de diepvries, telefonisch opgeven
bij Sonja Mulders tel. 652683 of Gerda van Alphen tel. 651557,
of per e-mail info@speeltuin.nl
Bestellingen kunnen worden thuisbezorgd.
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S I N T E R K LAA S
Lieve kinderen,

Zaterdag 18 november 2017 zet ik weer voet aan Deilse wal.
Ondanks dat het nog even duurt, kijk ik er al enorm naar uit!
Vorig jaar hebben jullie mij op een andere manier verwelkomd en dat vond ik
fantastisch. De straten in Deil werden prachtig verlicht door jullie lampionnen en wat
hadden we het gezellig met zijn allen in de speeltuin . Het lijkt mij daarom ook
ontzettend leuk om dat dit jaar weer te doen. Ook de speeltuinverenging had nooit zo’n
hoge opkomst verwacht. Zij zullen daarom voor een grotere tent zorgen, zodat iedereen
een goed plekje heeft.
Via deze weg wil ik ook Dansstudio Anouk bedanken. Zij heeft weer samen met de kids
een aantal top optredens gegeven. Alle tekeningen hebben in mijn huis een mooie plek
gekregen.
Voor verdere informatie; houdt tegen die tijd de flyer in het dorp en/of de
Facebookpagina in de gaten.
Ik wens iedereen vanuit Spanje een hele zonnige zomer toe. Ik hoop jullie allen weer te
zien op zaterdag 18 november rond 17.00 uur in Deil.

Groetjes, Sinterklaas
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