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Speeltuinvereniging Jeugdland 
42e Jaargang nr. 1       Maart 2018 

 
 

p/a Palmesteynstraat 16, 4158 CV Deil – E-mail: info@speeltuindeil.nl  
Website: www.speeltuindeil.nl  
www.facebook.com/SpeeltuinverenigingJeugdland 

 
IBAN-rekening: NL66 INGB 0005235765 
Lidmaatschap: € 12,00 per jaar (met machtiging € 11,00) 
 
Voorzitter  : Gerda van Alphen 
2e Voorzitter  : Wim van Kessel 
Secretaris  : Peter van Haarlem 
2e Secretaris  : Miriam Vooijs 
Penningmeester : Cor Hak 
2e Penningmeester : Bep Formijn 
 
Commissaris  : Jan Bassa, Hannie Kerkhof, Sonja Mulders, 

  Gerrie Streef, Gerrit de Wit, Charles Ruighaver 
 

Spelleiding : Annemarie Bassa, Miriam Vooijs,  
   Annette Tetteroo, Genny Sirag 
 
Contactpersonen 
Ledenadministratie : Bep Formijn, via mail. 
Reservering : Gerda van Alphen, 0345-651557 of via mail. 
Dierenverzorging : Fam. Bassa, 0345-651987 
Spelleiding jeugd : Annemarie Bassa, 0345-652271 of via mail 
Advertenties  : Gerda van Alphen, 0345-651557 of via mail 
 
Ereleden : G. Beverloo-de Wit,  L. van Wiggen-Beverloo, 

   J. Vos 
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http://www.speeltuindeil.nl/
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VOORWOORD 

Hier is alweer het eerste nieuwsblad van 2018! 
  
Zoals u verderop in dit boekje kunt lezen, hebben wij een nieuwe hapkar aangeschaft.  
Na ruim 20 jaar was dit geen overbodige luxe. 
 
Hierbij alvast wat berichtjes over de spelweek: 
Omdat het aantal deelnemende kinderen aan de spelweek wat terugloopt, passen wij 
de leeftijdsgrens aan:  
Kinderen die voor 1 januari 5 jaar worden, kunnen meedoen aan de spelweek. 
 
Vanwege het succes van de aanpassing van het programma op de tweede zaterdag, 
zullen wij ook dit jaar weer om 16.00 uur beginnen met een doorloop naar de avond. 
De nieuwe hapkar zal er staan en we zullen zorgen voor voldoende personeel. 
 
Voor de Nacht van Deil hebben wij uitgebreid overlegd en deze zal er dit jaar wel 
gewoon zijn, maar met enige aanpassingen. Meer hierover verderop in dit boekje. 
 
Voor de Stratencompetitie zoeken wij nieuwe mensen omdat Ab Kerkhof en Kees van 
Mourik na vele jaren gestopt zijn. Bedankt heren! 
 
Als het weer wat beter wordt, zal de speeltuin weer ‘speelklaar’ gemaakt worden en 
kunnen we Paaseieren gaan zoeken. 
 
Wist u dat? ’t Delleke tijdens de tweede voorjaarsstorm bijna is bedolven onder een 

vallende boom… 
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Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse 

Algemene ledenvergadering op: 

dinsdag 27 maart 2018 

in 't Delleke, aanvang 20.00 uur 

 

 

 

 

Agenda:  

1. Opening. 
2. Jaarverslag secretaris. 
3. Jaarverslag penningmeester. 
4. Verslag kascontrole commissie. 
5. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Cor Hak en Miriam Vooijs. 
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij één van de 
bestuursleden tot 24 uur voor aanvang van de algemene 
ledenvergadering. 

6. Verkiezing kascontrole commissie. 
7.  Rondvraag. 
8. Sluiting. 
 

Het bestuur 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7ny4COtsgCFYnrFAodqNMMHw&url=http://www.dorpsraadprincenhage.nl/uncategorized/algemene-ledenvergadering-dorpsraad/&psig=AFQjCNEEZbN8XXGmVXrBTc-FkzmftXfNEw&ust=1444504551493499
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WAT DOEN WE IN 2018? 

 

27 Maart – Jaarvergadering 

31 Maart – Paaseieren zoeken 

18 Augustus – Triatlon 

20 t/m 25 Augustus – Spelweek 

12 t/m 14 November – Oliebollen Actie 

24 November – Sinterklaasfeest 
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Komt u ook nachtrust te kort? Nou ik wel hoor. Wat een aanslag op je 

uithoudingsvermogen die Olympische winterspelen. Midden in de nacht al opstaan, tot 

in de vroege ochtend kijken. Even een kort dutje want om 11:00 uur gaan we weer een 

slordige drie uurtjes schaatsers aanmoedigen of luidkeels het Wilhelmus meezingen.  

Want je wilt niets missen hè!. Het zouden zomaar je laatste spelen kunnen zijn. Het is 

gelukkig allemaal te overzien. Nog maar een weekje dan mogen we weer de hele nacht 

doorslapen. 

Het is zondagmiddag en een heerlijk zonnetje maakt het behaaglijk warm achter het 

glas. Het voelt alsof het voorjaar in aantocht is. Dus langzaam uit de winterslaap 

ontwaken en huppekee naar buiten. We ruilen onze schaatsen in voor loopschoenen, 

poetsen onze fietsen weer glimmend op en draaien plichtsgetrouw als we  zijn, onze 

trainingsrondjes in het veld. Nog maar even en dan heeft de zon al weer zoveel kracht 

dat we ook kunnen testen of we ons pr zwemmen dit jaar kunnen evenaren en 

misschien wel verbeteren. Wat verlangen we daar naar! 

Ik knijp maar eens in mijn arm omdat ik vermoed dat ik aan het dagdromen ben 

geslagen. Of is het waar en heb ik weer zin in een kwart triatlon.  

Natuurlijk hebben we er zin in! De meesten van ons zijn misschien 

een ietsiepietsie grijs maar niet oud. En zeker niet te oud om voor 

de eenendertigste keer de fameuze Deilse kwart triatlon te 

organiseren.  

Ons zesde lustrum ligt al weer bijna een jaar achter ons. Op naar 

de 35. Wist u overigens dat lustrum van oorsprong een offerfeest is dat de Romeinen 

eens in de vijf jaar vierden en dat wij er een regionale sportieve happening van hebben 

gemaakt met het motto: ”Meedoen is belangrijker dan winnen”.   

De datum hebben we al geprikt. Het is zaterdag 18 augustus 2018. 

Om precies 14:00 uur zal Hans van Alphen dan voor de 31
e
 keer de toeter laten loeien 

over het zwemwater van Vrijetijdspark  De Rotonde. Zien we voor de 31
e
 keer die ruim 

125 atleten een ruim Deils kwartiertje later op de fiets springen, kijken we in het  veld 

hoe de kemphanen bijna liggend de bochten in het parcours ronden en recreëren we 
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gezellig verder in de speeltuin. Met een biertje in de hand moedigen wij al die 

zwetende zwoegers aan. En, want zo zijn wij toch ……, krijgt zelfs de laatste deelnemer 

nog een hartelijk applaus als de rode lantaarn wordt uitgereikt.  

In Deil wordt niet alleen de allersterkste geëerd.  

Na het laatste handgeklap die zaterdagmiddag nog even ons derde of wellicht al vierde 

allerlaatste biertje wegdrinken met een frietje uit de hapkar en dan kan de spelweek 

beginnen.  

Natuurlijk zijn we donderdag 23 augustus 2018 om 18:00 uur weer van de partij, want 

immers de schooljeugd moet worden aangemoedigd en omdat we er dan toch zijn, 

blijven we ook nog even om al die lieden die proberen hun spierenpijn van de zaterdag 

weg te rennen, te zien martelen.  

Ik kijk op van mijn toetsenbord  en lees in gedachten verzonken, de bovenstaande 2 

alinea’s. Het lijkt wel alsof ik ongemerkt weer aan het dagdromen ben geslagen. Maar 

echt dromen doe ik niet want zo gaat het al jaren lang in de laatste week van de grote 

vakantie. Een traditie die, wat ons betreft, in ere mag worden gehouden.  

Dus niet langer gedroomd. Werp alle schroom van u af en tref 

alle noodzakelijke voorbereidingen zodat u over een paar 

maandjes optimaal fit door Hans kan worden weg getoeterd in 

die grote plas water.  

Zorg dat je er bij bent als sporter of als toeschouwer, samen 

maken we die speeltuin tot de gezelligste ontmoetingsplaats in 

onze parel van de Betuwe. 

 
Heb je belangstelling om ons te helpen, bel of mail even naar: 
 
Hans van Alphen  tel. 0345 - 65 15 57   

email: vanalphen.deil@outlook.com 
 

Wim Elburg  tel. 0345 – 65 16 10     
     email: willem.elburg@outlook.com  
 
 
Peter de Rooij  tel. 0345 – 65 17 84            

email: peterlucy@kpnmail.nl  

mailto:vanalphen.deil@outlook.com
mailto:willem.elburg@outlook.com
mailto:peterlucy@kpnmail.nl
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N A C H T   VAN  D E I L 

Beste ouders en kinderen van groep 5 t/m 8, 

Wij willen jullie een kijkje achter de schermen geven bij De Nacht van Deil. We 
zullen alleen nog niets verklappen voor dit jaar, want het is en blijft natuurlijk 
een verrassing! 
 
De Nacht van Deil is al jaren een hoogtepunt voor de kinderen in de spelweek. 
Wij doen daar als organisatie dan ook onze uiterste best voor en starten in 
februari al met de voorbereidingen. Het begint met brainstormen, daarna 
wordt er bedacht welke route er gelopen wordt en welke verhaallijn we 
daaraan koppelen. Dan worden alle spullen verzameld en zorgen we er voor 
dat we genoeg mensen hebben voor de posten en verkeersregelaars. Zoals 
jullie zullen begrijpen is De Nacht van Deil een hele organisatie op zich.   
 
Op de avond zelf beginnen we met het indelen van de tent door middel van 
het dobbelspel. Als alle luchtbedden klaarliggen, eten we met zijn allen friet 
met knakworsten. Ook hiervoor worden vrijwilligers gevraagd om ons te 
voorzien van eten. Het vervolg voor de avond is elk jaar weer een verrassing.  
 
De afgelopen jaren merken wij als organisatie dat de spanningen al tijdens het 
eten voor sommige kinderen hoog opliepen en zij niet meer deel wilde nemen 
aan de rest van de avond. Helaas kunnen wij niet voor elk kind een apart 
programma organiseren. Tijdens de tocht hebben we dan ook een aantal 
ouders moeten bellen om hun kind(eren) op te komen halen. Als deze trend 
zich door zet, is het voor ons organisatorisch niet meer mogelijk De Nacht te 
organiseren en de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Het is voor de 
kinderen en de organisatie het leukste als wel iedereen het hele programma 
doorloopt en niemand naar huis wil.  
 
Wij doen als organisatie ons best om het voor iedereen zo leuk mogelijk te 
maken. We vragen u om uw telefoon met De Nacht van Deil en de gehele 
spelweek bij de hand te houden, zodat we u kunnen bereiken, mocht er wel 
iets zijn met uw kind(eren). 
 
Wij zien jullie graag weer in de spelweek! 
 
PS: kettingzagen, hakbijlen, etc. komen niet voor tijdens het avondprogramma. 
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LEEFBAARHEIDBUDGET   2017 

 

Nadat we tweemaal € 10.000,-- ontvangen hebben uit het leefbaarheidbudget van de Gemeente 

(clubhuis en toestel op de bult) besloten wij om ook nog een derde poging te wagen. We hebben 

nog één ‘grote’ wens; een nieuwe hapkar. Onze huidige hapkar begint steeds meer gebreken te 

vertonen, dat kan ook niet anders na meer dan 20 jaar trouwe dienst. 

Wij gaan voor een goede, in principe tweedehands, hapkar met ovens die makkelijk aan te 

steken zijn, voldoende ruimte, een diepvries, koelkast en wasbak. De technische heren Jan, 

Charles en Gerrit zijn met deze wensen op zak de reis in gegaan. 

Na het nodige zoekwerk op internet bleek er in Kollumerzwaag (in Friesland, ten noorden van 

Dokkum) een bedrijf te zitten wat handelt in friteswagens, en die bleek er ook een aantal in de 

showroom te hebben staan. Na gebeld te hebben zijn de heren op een zaterdagochtend op pad 

gegaan om te kijken. Zij kwamen zeer enthousiast terug, want er stond een wagen die voor ons 

heel geschikt was.  Wij hadden een week bedenktijd, zodat er gezamenlijk overlegd kon worden 

of we de koop aan zouden gaan. Ondanks dat we nog een behoorlijk bedrag bij moesten 

betalen, hebben we besloten om deze wagen te kopen.  Alles wat we wensen zit er in en is van 

roestvrij staal. Er zullen enkele dingen aangepast moeten worden, o.a. een trapje om binnen te 

komen (voor de kleinere mensen onder ons).  

Dat werd dus op een donderdagavond nog een ritje Friesland om de wagen op te halen.  

Als de aanpassingen klaar zijn, zullen we nog even proefdraaien en dan kan de wagen gebruikt 

worden. 

Wij willen iedereen bedanken die op ons heeft gestemd!! 

 

 

Kollumerzwaag  

 

 

      Deil 
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Kleurplaat! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX5fGn6bLZAhUDL1AKHZzRDYoQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten.nl/pages/zoek.asp?zoek=speeltuin&psig=AOvVaw2RL3JLYTVn5ziMPM6P1Hel&ust=1519158683767646

