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Voorwoord
De tijd vliegt! De zomervakantie staat alweer voor de deur. En
dan is de spelweek ook dichtbij.
Alle commissies zijn al druk bezig met de organisatie van de
diverse onderdelen van de week.
De jeugdleiding heeft zich al opgegeven en er zijn weer
voldoende jongelui om de groepjes met kinderen te begeleiden.
Ik heb me laten vertellen dat zelfs de indeling voor de kleuren
geel, groen, blauw en rood probleemloos is verlopen.
Voor de stratencompetitie hebben we twee nieuwe vrijwilligers
die ook de voorbereiding mee willen doen. Welkom Bert en
Mark. Ook Niels, die vorig jaar meewerkte op de avonden zelf,
gaat mee de voorbereiding doen. Een zeer welkome verjonging
van deze club.
De slotzaterdag was wat problematisch, na het wegvallen van
de volleybal en Bubble Ball, wat eigenlijk maar één jaar
succesvol was. Na de geweldige dorpsbarbecue van John de
Haas afgelopen jaar hebben een viertal mensen het idee
geopperd om op de slotzaterdag een dorpsbarbecue te
organiseren. Het zal niet zo massaal worden als vorig jaar, maar
wij hopen toch op een grote opkomst. Dit viertal neemt de
volledige organisatie op zich, zowel vooraf als op de dag zelf.
Behalve de bbq zal ook de prijsuitreiking van de stratencompetitie plaatsvinden, dit uiteraard met muzikale omlijsting. Wij
zijn erg blij met dit viertal en hopen u allen op de slotzaterdag in
de speeltuin te zien!!
Gerda van Alphen

Programma Sport- & Spelweek 2019
Zaterdag 24/8

14.00 uur

Recreatie (trio) kwart-triatlon

Maandag 26/8 Let op!
Ochtend:

09:45 uur: Opening Spelweek
Geel/groen – Knutselen
Blauw/rood – Vossenjacht
Geel – Deilse bos
Groen – Vossenjacht
Blauw/rood – Knutselen
Straten-competitie

Middag:

19.30 uur:
Dinsdag 27/8

Hele dag:
Ochtend
Middag
19.30 uur:

Woensdag 28/8 Ochtend

Hele dag:
Avond:

Geel – Spelletjes + stoepkrijten
Groen – Levend Ganzenbord
Geel – Moddermiddag
Groen – Deilse bos
Blauw/ rood – Wereldspelen bij De Oosterling
Blauw/rood – Nacht van Deil

20.00 uur:

Klaverjas- en jokertoernooi in ‘t Duifhuis

Middag

Donderdag 29/8 Hele dag:
Ochtend :
Middag:

Vrijdag 30/8

Geel/groen – Stadpark ‘De Plantage’ in Culemborg
Blauw/rood – vrij
Blauw/ rood – Beroemde spelletjes

17.45uur:
19.00 uur:

Jeugdronde van Deil
Ronde van Deil

Ochtend :

Geel/groen – Voorbereiden ‘Reis om de wereld’
Blauw/Rood – Voorbereiden ‘Reis om de wereld’
Geel/groen – Uitvoering ‘Reis om de wereld’
Blauw/Rood – Uitvoering ‘Reis om de wereld’

Middag :

Zaterdag 31/8

Groen – Zeskamp
Blauw/ rood – Het Wilde Westen
Geel – spelen in de speeltuin
Geel – spelen in speeltuin
Straten-competitie

19.30 uur:

Quiz stratencompetitie

16.00 uur:

Dorpsbarbecue

Kaartverkoop
Dinsdag 9 & donderdag 11 juli 2019
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. Contant te betalen!
Een weekkaart kost € 20,Kaart voor de Nacht van Deil kost € 3,Kinderen kunnen aan de spelweek meedoen als ze het afgelopen
schooljaar op de basisschool hebben gezeten, vóór 1 januari 2019
5 jaar oud zijn én voor 30 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.

Inschrijfformulier Spelweek
Naam kind:____________________________________________________
Leeftijd:______________________________________________________
Groep van afgelopen schooljaar: ______________________________
Kleur: _______________________________________________________
Nacht van Deil:

ja /

nee

Adres:________________________________________________________
Telefoonnummer (overdag):____________________________________
Huisarts:______________________________________________________
Huisarts telefoonnummer:_____________________________________
Bijzonderheden:______________________________________________
☐ Ik ga akkoord dat de speeltuinvereniging foto’s neemt tijdens
de spelweek en deze plaatst op Facebook en haar website.
(De foto’s worden altijd van een gepaste afstand en van de achterkant
of zijkant van de kinderen genomen)

Let op: Wilt u meerdere kinderen opgeven, graag dit kopiëren en
ingevuld meenemen.
Ik ben beschikbaar voor hulp tijdens de spelweek:
Naam: ___________________________________________________
☐ 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.speeltuindeil.nl

Spelregels


De spelweek is voor kinderen vanaf 5 jaar (jarig vóór 1
januari 2019) die het afgelopen schooljaar op de basisschool hebben gezeten.



Geef uw kinderen oude kleren aan en laat ze thuis naar
de WC 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 9 juli en donderdagavond 11 juli 2019



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.

Zaterdag 24 augustus 2019
(Trio) Kwart-triatlon
Kwart-triatlon - vanaf 16 jaar en ouder
1 kilometer zwemmen (De Rotonde)
42 kilometer fietsen (Deilse veld)
10 kilometer lopen (finish Speeltuin)
of
Trio kwart-triatlon - vanaf 12 jaar en ouder
Zelfde afstanden maar 3 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 inschrijvingen voor de individuele Kwart Triatlon zijn ook dit
jaar weer zeer voorspoedig verlopen. De inschrijvingen zijn al
gesloten. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we dit jaar
niet met een reservelijst werken. Als er kort voor de wedstrijd nog
startplaatsen beschikbaar komen, zullen we dit via onze
Facebookpagina bekend maken.
Voor de Trio Kwart Triatlon zijn er 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

Maandag 26 augustus
9.45 uur

Opening Sport- & Spelweek
Na de opening beginnen we met het maken van
de groepjes. Bij alle kleuren is er één persoon van
de hoofdleiding aanwezig die helpt bij het maken
van de groepjes. 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 maken van de
groepjes bemoeien. Gelijke aantallen maakt het de
rest van de week zo veel makkelijker. Alvast
bedankt voor uw begrip en medewerking.

Thema voor blauw en rood deze week: ‘Een reis rond de wereld’
10.00 - 12.00 Geel/Groen: Knutselen
Wie maakt de mooiste dromenvanger?!
Blauw/Rood: Vossenjacht
Verzamel zoveel mogelijk vossen om de meeste
punten te scoren.
12.00 uur

Alle kinderen gaan tussen de middag thuis eten.

13.30 - 15.30 Geel: Deilse bos
Met een leuk dierentuinspel.
Groen: Vossenjacht
Welk groepje vindt de meeste vossen?
Blauw en Rood: Knutselen
Voor een wereldreis kan een koffer natuurlijk niet
ontbreken. Die gaan jullie maken. Ook zullen jullie
de vlag gaan maken van jullie favoriete land.
15.30 uur

Alle kinderen gaan weer naar huis.

19.30 uur

Stratencompetitie

Dinsdag 27 augustus
10.00 - 12.00 Geel: Spelen in de speeltuin
We gaan weer springen en spelen.
LET OP!

Alleen GEEL gaat naar huis om te eten.

Hele dag

Groen: Zeskamp (bij familie Schiltmans)
Wie gaat er winnen?
Tussen de middag zijn er pannenkoeken!

Hele dag

Blauw/Rood: Het Wilde Westen (bij de Hazenboek)
Welke groep overleeft de wereld van het ruige
Wilde Westen?
Tussen de middag zijn ook hier pannenkoeken!
!!!!! VERGEET NIET OP DE FIETS TE KOMEN !!!!!

13.30 - 15.30 Geel: Spelen in de speeltuin
We gaan verder met waar
gebleven waren.
15.30 uur

Alle kinderen gaan weer naar huis.

19.30 uur

Stratencompetitie

we

vanmorgen

Woensdag 28 augustus
10.00 - 12.00 Geel: Spelletjes & stoepkrijten
(bij familie Schiltmans en op ’t Spijkerpad)
Met elkaar spelletjes spelen en met zijn allen een
prachtig kunstwerk maken op ’t Spijkerpad.

Groen: Levend Ganzenbord
Dit spel wordt gespeeld in de speeltuin.
13.30 - 15.30 Geel: Modderdag
Lekker de hele middag kliederen met modder.
Oude kleren zijn een vereiste.
Groen: Deilse bos
Het spannende spel ‘Levend Cluedo’ wordt hier
gespeeld. Denk aan oude kleren en laarzen.

Hele dag

Blauw/Rood: Wereldspellen (bij de Oosterling)
Verschillende spelen van over de hele wereld
komen vandaag langs. Wie scoort weer de meeste
punten?
!!!!! VERGEET NIET OP DE FIETS TE KOMEN !!!!!
!!!!! ZELF LUNCHPAKKETJE MEENEMEN !!!!!

15.30 uur

Alle kinderen gaan weer naar huis.

Woensdag 28 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.
De tent wordt ingericht door middel van een spel. De
kinderen gaan dan zelf hun eigen slaapplek maken.
Natuurlijk krijgen ze hierbij hulp van de leiding.
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!
Het is de bedoeling om er een gezellige avond/nacht
van te maken, waarbij iedereen blijft.
De kinderen kunnen donderdag om 8.30 uur opgehaald worden.
20.00 uur Klaverjassen & jokeren (in ’t Duifhuis)
Entree € 5,- per persoon, inclusief een kopje koffie.

Donderdag 29 augustus
8.30 uur

Ophalen kinderen blauw & rood!
De kinderen die vannacht in de speeltuin hebben
geslapen, mogen naar huis om verder te slapen
zodat ze vanmiddag weer fit zijn.

Hele dag

Geel/Groen: De Plantage (Stadspark in Culemborg)
Geel gaat boskwartetten.
Groen gaat ‘Levend Stratego’ spelen.
!!!!! LUNCHPAKKETJE MEENEMEN !!!!!

13.30 - 15.30 Blauw/Rood: Beroemde spellen
Spellen spelen in de speeltuin.
15.30 uur

Alle kinderen gaan weer naar huis.

In de ochtend worden ze weer gebakken…
De alom bekende ‘Jeugdlandse Oliebollen’!
De verkoop is zolang de voorraad strekt.

Donderdag 29 augustus (vervolg)
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 & 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.

Vrijdag 30 augustus
10.00 - 12.00 Geel/ Groen/ Blauw/ Rood:
Voorbereiding ‘Een reis rond de wereld’
Alle groepen gaan zich voorbereiden om u ’s
middags mee te kunnen nemen met een prachtige
reis rond de wereld.
Alle groepen gaan tussen de middag thuis eten.
13.30 uur:

Tent open
De kinderen zoeken hun groepje op en zullen de
laatste voorbereidingen voor de show treffen.

14.00 uur:

Voorstelling van Geel/ Groen/ Blauw/ Rood:

‘Een reis rond de wereld’
De groepen nemen u mee op en prachtige reis rond de wereld!

Alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en belangstellenden zijn
van harte welkom!
15.30 uur:

Afsluiting van de spelweek.

19.30 uur

Stratencompetitie
Als afsluiting van de stratencompetitie vanavond
de quiz met de ronden: Algemeen, Sport & Spel,
Nederland en natuurlijk de Opzoekvraag.

Lieve kinderen,
Het duurt nog even, maar zaterdag 23 november zet ik weer
voet aan Deilse wal en daar kijk ik al weer ontzettend naar uit.
Vorig jaar was de intocht weer een fantastisch feest. Er waren
weer ontzettend veel kinderen en ouders die mij een warm
welkom hebben gegeven. Ik kan dan ook niet wachten om weer
richting Deil te komen. Gelukkig kan ik door alle mooie
tekeningen die ik van jullie heb gekregen nog steeds nagenieten
van het feest.
Omdat ik hoop dat iedereen weer aanwezig is, laat ik via deze
weg weten dat de datum van mijn aankomst alweer bekend is.
Voor verdere informatie; houd tegen die tijd de flyer in de het
dorp en/of de Facebookpagina in de gaten.
Ik wens iedereen vanuit Spanje een hele zonnige zomer en een
mooie spelweek toe. Ik hoop jullie allen weer te zien op zaterdag
23 november rond 17.00 uur in Deil.
Groetjes,
Sinterklaas

Vrijwilligers gezocht!
Het bestuur van speeltuinvereniging
momenteel uit 15 personen.

Jeugdland

bestaat

Acht 50-plussers
Drie 40-plussers
Drie 30-plussers
Eén 20-plusser
Zoals u ziet is de verdeling qua leeftijd sterk verdeeld, sterker nog,
het bestuur is behoorlijk aan het vergrijzen.
Wat zoeken wij?
Enthousiaste vrijwilligers die, bij voorkeur, kinderen hebben in de
‘spelweekleeftijd’. Momenteel is er maar één van onze
bestuursleden die kinderen in deze leeftijd heeft.
In de spelweek beschikken wij wel over een héél jonge groep in
zowel de jeugd- als hoofdleiding, maar wij missen met name
mensen in de generatie 30 tot 45 jaar.
De speeltuin is niet alleen actief in de spelweek, maar
organiseert ook het paaseieren zoeken, de oliebollenactie en de
intocht van Sinterklaas. Ook zijn wij al jarenlang trouwe post
gedurende de Bloesemtocht en wanneer er ijs ligt, wordt de
koek en zopie verzorgt op de ijsbaan in Enspijk. Daarnaast gaat
er gedurende het jaar veel tijd zitten in het onderhoud van de
mooiste speeltuin van de regio.
Bent u enthousiast, begaan met het dorp en niet bang om aan
te pakken, kom dan ons ‘Jeugdlandteam’ versterken! Meld u
aan via info@speeltuindeil.nl of via een van onze bestuursleden.
Vele handen maken licht werk!

