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: Bep Formijn, 0345-651976of via mail.
: Gerda van Alphen, 0345-651557 of via mail.
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VOORWOORD door Gerda van Alphen.
Deze spelweek hebben we voor het eerst gebruik kunnen maken van het
nieuwe Delleke. De donderdag voor de spelweek is het clubhuis geopend door
de burgemeester en Gijsje Beverloo, waarna we open huis hadden. Dit was
heel gezellig; een muziekje van "De Lingerakkers", een hapje en een drankje
èn het belangrijkste was het stralende weer.
De spelweek begon met enkele buien waarbij de bui die de hele
maandagavond duurde het ergste was. Gelukkig stonden alle tenten van de
triatlon nog omdat deze zaterdag nog te nat waren om af te breken.
Overdag hadden we voor het eerst sinds jaren minder dan 200 kinderen (178).
Voordeel is dat de groepjes dan minder kinderen hebben zodat de begeleiding
beter verloopt. De groepen van de jongste kinderen worden nu kleiner dus wij
gaan vanaf nu de krimp merken.
Bij de stratencompetitie hebben wij een nieuw team welkom geheten: het
Bakerbos. Het was nog wat onwennig en ze eindigden weliswaar als laatste,
maar we rekenen erop dat ze volgend jaar weer meedoen.
Op de donderdagavond krijgen we steeds meer deelnemers aan de Ronde van
Deil, maar het autoduwen is niet meer in trek. Hiervoor zal iets anders in de
plaats moeten komen. Maar wat? Ideeën zijn welkom.
De afsluiting van de week was met mooi weer, en vooral op de vrijdag heel
veel publiek.
De spelweek 2016 is van 13-08-2016 t/m 20-08-2016, dezelfde week als dit
jaar.
Maar eerst nog onze oliebollen, Sint en Bingo!
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Foto impressie
Opening Delleke op 13 Augustus jl.

Ballonnen

Vrolijke noot van De Volharding

Rondleiding
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Cupcakes met speeltuinboompje

Doorknippen lint Miranda de Vries samen
met Gijsje Beverloo.

Gezellig samenzijn met een hapje en
drankje

16, 17 en 18 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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BINGO
27 NOVEMBER A.S. IN HET DUIFHUIS

Aanvang 20.00 uur. Zaal is open vanaf 19.45 uur.
Boekje (10 kaarten) kost 12,50 euro
Dubbel boekje kost 20,00 euro

Er zijn mooie geld prijzen te winnen. Komt allen!!
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Lieve kinderen,

Zaterdag 21 november zet ik weer voet aan
Deilse wal.
Binnenkort zullen wij weer uit Spanje
vertrekken en hopen zonder problemen weer
in Nederland aan te komen. Ik verheug me er
nu al enorm op om jullie allemaal weer te
zien.
Vorig jaar was een groot succes. De majorettes en de kinderen van dansstudio
Anouk hebben vol enthousiasme een optreden gedaan. Wat vond ik dat leuk!
Het afgelopen jaar heb ik ook lang nagenoten van alle mooie tekeningen die
jullie voor mij hebben gemaakt. Ik verheug mij er weer zeer op!
Doe je best en laat mij door jullie verrassen op de 21ste!
Zodat we ’t Duifhuis op zijn kop kunnen zetten en het een feest wordt om
nooit te vergeten
Groetjes,
Sinterklaas

Informatie voor ouders:

Let op! De tijden zijn vervroegd!
Wanneer: zaterdag 21 november a.s.
Hoe laat: 13.00 uur aankomst bij de scheepswerf in Deil
Om 13.30 uur zal het Duifhuis open gaan
Vanaf circa 13.45 uur zal Sinterklaas in de grote zaal in het Duifhuis aanwezig
zijn tot circa 14.45 uur.
De kosten die hier aan verbonden zijn per kind € 3,6

Foto impressie van spelweek 2015

Spijkerbroek hangen

Slecht weer met de
stratencompetitie maar dat
mocht de pret niet drukken…

Vrijdagmiddag voorstelling……
En wat was het weer leuk. Het
publiek heeft genoten.

De grote kinderen zijn op
vrijdag gaan zwemmen in
Gorinchem.
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Uitslag straten competitie 2015
Straat

Punten

1)

Krooiestein

54.5

2)

Pr. W.Alexanderstraat

52.5

3)

Krugerstraat

50

4)

Enspijk

48

5)

Steregeiners

44

6)

’t Veld

43

7)

Dijkstoepers 3

40.5

8)

7-Kastelenlaan

38.5

9)

Beemd/Kolffstraat

37.5

10)

Frissestein

31

11)

Luchtige Bulckjes

29

12)

Dijkstoepers 1

28.5

13)

Ridder van Tuylstraat

28

14)

Goed Bezig

28

15)

Palmelappers

27

16)

Dijkstoepers 2

21.5

17)

Bakerbos

13
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Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse

Algemene ledenvergadering op:
dinsdag 29 maart 2016
in ons clubgebouw 't Delleke, aanvang 20.00 uur

Agenda komt t.z.t. op onze website en facebook pagina.
www.speeltuindeil.nl
www.facebook.com/SpeeltuinverenigingJeugdland
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- wij ontzettend trots zijn op ons nieuwe clubhuis
- het heel relaxed werkt als je zo'n grote ruimte tot je beschikking hebt
- wij een 'hufterproof' mededelingenbord aan gaan schaffen
- dit bord gesponsord is door de Firma P. uit Deil
- wij alle bedrijven en particulieren die meegewerkt hebben aan de realisatie
van ’t Delleke heel hartelijk danken
- de Nacht van Deil altijd een beetje eng is, omdat het anders niet spannend
genoeg is
- de kinderen elkaar van tevoren al bang maken
- dit helemaal niet nodig is, meestal valt het dan toch mee
- kinderen die niet deel willen nemen aan het totale programma of die voor de
tocht door het dorp al afhaken niet kunnen blijven slapen
- kinderen die tijdens de tocht echt bang zijn terug worden gebracht naar het
Delleke en dan zelf mogen kiezen of ze blijven slapen of dat zij naar huis gaan
- dit al jarenlang zo gaat en dit zowel voor de kinderen als voor ons goed werkt

Wordt vervolgd op blad 2 Wist u dat
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vervolg

- wij dit jaar weinig gekke dingen hebben meegemaakt
- alleen op zaterdagnacht er nog wat leuks gebeurde

- J.H. geen licht op zijn fiets had toen er 2 agenten op mountainbikes bij de
speeltuin stopten
- J.H. dit netjes vertelde en toen door deze agenten naar huis is begeleid
- zij onderweg H. en L. M. inhaalden, H.M. miste ook wat verlichting
- zij bijna van haar fiets viel toen er een agent naast haar kwam rijden
- wij hopen dat wij weer veel oliebollen verkopen
- Sinterklaas op 21 november weer arriveert en dat wij op een grote opkomst
rekenen
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