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Leerdamdruk b.v. is onderdeel van Communicatie Centraal

HANDELS-, PROMOTIONEEL- & DIGITAAL DRUKWERK • VERPAKKINGEN • LABELS

communicatie
centraal

Wij bieden jong aanstormend technisch grafisch talent 
een werkplek in een fijne werkomgeving waarbij je de 
mogelijk heid krijgt om een interne of BBL-opleiding te volgen. 
Zo verdien je én geld én krijg je een gedegen opleiding!

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? 
Of een dag proefdraaien in onze moderne drukkerij? 
Neem dan contact op met René van Schaik 
T: 06 - 102 00 962   E: rene@leerdamdruk.nl

De hele dag 
lekker actief 

bezig zijn?

Het liefst 
leren in de 
praktijk?

Leer werken
met grafische

machines! 

praktijk?

Minimaal 
16 jaar

of ouder?

In bezit van
VMBO

diploma?

Minimaal
 1 dag per week

beschikbaar?

reclame & marketing

drukwerk & digitale productie

online communicatie

Nijverheidstraat 12a

4143 HM  Leerdam

T: +31 (0)345 - 61 22 00 

F: +31 (0)345 - 61 34 64

E: info@leerdamdruk.nl

I : www.leerdamdruk.nl
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     SpeeltuinverenigingJeugdland

IBAN-rekening

NL66 INGB 0005235765

Lidmaatschap

€12,00 per jaar  ( machtiging €11,00 )

Contactpersonen
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Bep Formijn info@speeltuindeil.nl
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Loon- en Grondverzetbedrijf 

KIEVIT DEIL B.V.
www.loonbedrijfkievit.nl

Polsteeg 3  |  4158 LD  Deil   T  0345-650518   M  06-54726308   T  info@loonbedrijfkievit.nl

Voor al uw werkzaamheden o.a.:
•   Grondwerken voor nieuwbouw, 

tuinen en opritten
•   Aanleg en onderhoud 

van paardenbakken
•  Levering van zand en grond

Ook kunt u bij ons terecht voor sloop-
werken. Tevens staan wij klaar voor 
alle agrarische loonwerkzaamheden.

U kunt altijd contact opnemen 
voor een vrijblijvende offerte!

BOERENGOLF | ARRANGEMENTEN | BRUILOFTEN EN FEESTEN

Fredie van Asch

Hoevenseweg 5
4157 JB Enspijk

T: 06 - 282 11 501
E: info@boerengoed.nl
W: www.boerengoed.nl
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Eindelijk weer een boekje waarin wij activiteiten aan kunnen kondigen.

Onze laatste activiteit was de intocht van Sinterklaas in 2019. Hierna is alles stilgelegd 

en zelfs de speeltuin heeft enige tijd dichtgezeten omdat het voor ons niet mogelijk was 

om te voldoen aan de voorschriften.

Wij hebben lang gedacht dat de intocht van Sinterklaas in 2020 door kon gaan, we heb-

ben het programma driemaal aangepast en kwamen uit op een drive through op het 

bedrijventerrein aan de Beemdstraat. Ouders zouden met hun kinderen in de auto langs 

kunnen rijden. Maar helaas; dit viel onder de evenementen en evenementen waren ver-

boden ... De gemeente en veiligheidsregio gaven geen toestemming.

Maar nu is het eindelijk zover: zoals het er nu voorstaat gaat de spelweek van 23 t/m 27 

augustus 2021 voor de kinderen door! Er zijn wel diverse aanpassingen, houd het pro-

gramma goed in de gaten. Helaas is er nog geen zaterdag- en avondprogramma. Hieraan 

zijn voor ons momenteel nog te veel regels verbonden.

Gezien de versoepelingen die in het verschiet liggen, verwachten wij dat de Oliebollen-

actie en de intocht van Sinterklaas 

doorgang kunnen vinden.

Wij wensen u allen een zonnige en 

vooral gezonde zomer toe.

Bestuur

Speeltuinvereniging Jeugdland

Voorwoord
BESTUUR
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Voordelig rijplezier 
begint hier…

Autobedrijf AJO staat voor betaalbaar rijplezier, al sinds 1976. 
Wij zijn dé Suzuki dealer voor de regio Tiel en hebben altijd een onweerstaanbare 
aanbieding in huis. Of u nu voor een nieuwe of gebruikte Suzuki kiest. Ook voor onderhoud 
of een reparatie bent u bij ons aan het juiste adres. Kom gerust langs voor advies of een 
vrijblijvende offerte, u bent van harte welkom in onze showroom en werkplaats!

Standaard bij een nieuwe Suzuki:
   3 jaar of maximaal 100.000 km fabrieksgarantie
   Gratis vervangend vervoer tijdens garantiewerkzaamheden
   Levenslange Suzuki Mobiliteit Service (vraag naar de voorwaarden)
   Vaste, lage onderhoudskosten met ons Voordelig Onderhouds Systeem (VOS)
   Suzuki Direct Service, kleine reparaties zonder afspraak en klaar terwijl u wacht

Autobedrijf AJO
Lutterveldweg 2, Tiel
Tel. 0344 - 619 153, www.ajo.nl
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Lutterveldweg 2, Tiel
Tel. 0344 - 619 153, www.ajo.nl
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Als gevolg van Covid-19 is het voor ons niet mogelijk om een 7-daags evenement te  

organiseren, ook niet met vaccinaties en negatieve testen.

De  vraag is ook nog: moeten we dat willen??

Na lang wikken en wegen hebben wij besloten om, gezien de versoepelingen, de spelweek 

te organiseren voor de kinderen. Dagprogramma, maar geen Nacht van Deil. Hierbij zullen 

we ons nog aan een aantal regels moeten houden. Hierover hebben wij nog contact met 

de Gemeente, zij zullen de vergunning met de bijbehorende voorschriften niet te vroeg 

afgeven, i.v.m. wijzigingen die wellicht nog komen.

Wij hebben al enkele regels en aanpassingen vastgesteld:

•   Alleen de kinderen komen de speeltuin (of andere locatie) binnen, behalve op maandag-

morgen, dan mogen de kinderen van geel met één begeleider naar binnen, dit i.v.m. het 

maken van de groepen.

•   Om de bewegingen te beperken gaan de kinderen tussen de middag niet naar huis.

•  Vrijwilligers worden vanuit onze eigen groep ingedeeld.

•  Er is geen verkoop vanuit de tent of hapkar.

Wij moeten ons houden aan het Covid-19 plan; momenteel houdt dit het volgende in:

•   Bezoekers en deelnemers houden 1.5 meter afstand (vanaf 18 jaar)

•   Bezoekers- en deelnemersstromen mogen elkaar niet kruisen

•   Regelen van stromen personen m.b.t. het sanitair

•   Verzorgen van hygiënemaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan

•   Hoe komen en blijven de bezoekers op de goede manier op de zitplaatsen

•   Hoe houden wij toezicht op het naleven van de maatregelen?   >>

Covid-19
UPDATE
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Voor kinderen tot 12 jaar is er een uitzondering, vandaar dat dit programma door kan 

gaan. Maar om deze regels na te leven voor het overige programma (mits er vergunning 

afgegeven wordt), is voor ons niet haalbaar. 

Niet naleven van de regels betekent bij controle: beëindiging van het evenement.

Dit geldt ook voor het kinderprogramma, dus houdt u aan de regels zodat de kinderen niet 

teleurgesteld worden.

Bij klachten houdt u uw kind thuis !!!!!!

Deze regels kunnen de komende weken wijzigen, houdt Facebook en de website in de 

gaten.

Covid-19
UPDATE

 (  V E RV O LG  va n  p a g i n a  7  )
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Persoonlijk
contact

www.gastouderland.nl | info@gastouderland.nl | 0345 548 247

Kortelijnen

Bentu
op

zoekn
aar

eenge
schikte

gastou
der?

Neem vrijblijvend contact op!
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Dorpsstraat 14  −  4157 GH  Enspijk  −  Tel. 0345-651339

www.devosauto.nl   −   info@devosauto.nl

CAROSSERIEBEDRIJF

R.G. VAN MOURIK
  Voor nieuwbouw, verbouw en 

reparatie van bedrijfsauto’s
Verkoop en montage van laadkleppen

Pr. Willem Alexanderstraat 66,  tel: 0345-651266  DEIL
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WWW.W
INFO@W

Vraag

n

Vraag

n

 

Vraag

n

Vraag

n

 

Vraag naar 

n

Vraag

n

Al meer dan 75 jaar goedeAl meer dan 75 jaar

Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat, schuin tegenover de spitse kerktoren en
tegenover de snackbar (‘t Voorhuys).

Ruime keuze in groot
huishoudelijke apparaten,
klein huishoudelijke apparaten
en verlichtingsartikelen.

Al meer dan 80 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN
KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

INFO@WAKKERMANSELEKTRO.NL

Ook voor inbouw apparatuur

bent u bij ons op het juiste adres

Lid van

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen. (0345) 68
ellen.

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen. (0345) 68
ellen, k

(0345) 68

0611205483

Buddies
www.onzebuddy.nl

Klusjes Oppas Gezelschap

Betrouwbaar  Vriendelijk Behulpzaam
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Klusjes Oppas Gezelschap

Betrouwbaar  Vriendelijk Behulpzaam

Bronsgieterij Volkers

De Panoven 13

Postbus 147
4190 CC Geldermalsen

T. 0345-575609

F. 0345-573161

M. 06-46388470

bronsgieterijvolkers@ae.nl

www.bronsgieterijvolkers.nl

C
H
R

VOLKERS
 Bronsgieterij
VOLKERS
 Bronsgieterij

Autobedrijf van Zanten
Beemdstraat 10
4158 EM Deil
0345-652080
info@seatvanzanten.nl ENJOYNEERING

www.seatvanzanten.nl 

Autobedrijf van Zanten
Beemdstraat 10
4158 EM Deil
0345-652080
info@seatvanzanten.nl ENJOYNEERING

www.seatvanzanten.nl 

Autobedrijf van Zanten
Beemdstraat 10
4158 EM Deil
0345-652080
info@seatvanzanten.nl ENJOYNEERING

www.seatvanzanten.nl 

Autobedrijf van Zanten
Beemdstraat 10
4158 EM Deil
0345-652080
info@seatvanzanten.nl ENJOYNEERING

www.seatvanzanten.nl 

Autobedrijf 
van Zanten
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Spelregels

•   De spelweek is voor kinderen vanaf 5 jaar (jarig vóór 1 januari 2022)  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 15.00 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  6  juli en donderdagavond 8 juli 2021

•   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.

SPEELWEEK 2021
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Van Heteren Assurantiën
VEELZIJDIG IN ZEKERHEID

PARTICULIERLEVEN ZAKELIJK/ONDERNEMERPENSIOEN

Van Heteren Assurantiën

Kerkstraat 35
4191 AA Geldermalsen E: info@vanheteren.nl
T: 0345 - 571291 W: www.vanheteren.nl Volg ons op

Wij hebben voor u streekproducten 
zoals diverse soorten jam, sappen, 
honing, meel, kaas, aardappels en 
nog veel meer! 

*** Geschenkverpakkingen *** 

Seizoenfruit: aardbeien, pruimen, 
kersen en appels & peren. 

U vindt ons aan de   
Blankertseweg 15 in Meteren  
Mobiel: 06-29116558                             
 of 06-21456139    

            E-mail: tetteroo15@gmail.com 



15

Transfer Solutions BVTransfer Solutions BV
Dokter Reilinghplein 2Dokter Reilinghplein 2
4141 DB  Leerdam4141 DB  Leerdam

0345 616 8880345 616 888
solliciteren@transfer-solutions.comsolliciteren@transfer-solutions.com
www.transfer-solutions.comwww.transfer-solutions.com

VACATURE SOFTWARE DEVELOPER

Dit ga je doen
Als developer ontwikkel je applicaties voor onze klanten. Jouw doel: het continu 
verbeteren van de IT-oplossing voor elke zakelijke ambitie. Je werk is heel 
afwisselend, want wij beperken ons niet tot een specifieke branche. We zijn in 
de kern een technisch bedrijf, maar denken met elke mogelijke business mee. 

Dit ben jij
• Je hebt een hbo- of universitaire opleiding afgerond
• Je hebt minimaal een jaar werkervaring als software developer
• Je bent analytisch, hebt probleemoplossend vermogen en oog voor detail
• Je bent proactief, vraagt door en toont initiatief
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en goed Engels
• Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Dit zijn wij
Transfer Solutions is een succesvol ICT-bedrijf in Leerdam. Met ruim 170 
hoogopgeleide medewerkers en met focus op continue innovatie vinden wij 
onszelf een slimme IT-club. Wat de vraag ook is, wij ondersteunen onze klanten 
met de juiste expertise en de beste technologie. Bij Transfer Solutions zijn we 
down-to-earth, persoonlijk en transparant. 

Dit moet je doen om te solliciteren
Check www.transfer-solutions.com/onze-vacatures of neem contact op met 
August de Vries voor een vrijblijvend gesprek over jouw mogelijkheden bij ons, 
T 0345 61 68 88.

LOKAAL WERKEN AAN 
PROJECTEN MET 
(INTER) NATIONALE 
ALLURE
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www.deilsdesign.nl
Meubelmakerij voor al uw maatwerk
06-34471893

eilsesign

Bouwbedrijf van Hemert

Deilsedijk 53
4158 CE  DEIL
06 – 30341111

info@bouwbedrijfvanhemert.nl
www.bouwbedrijfvanhemert.nl

Onderhoud – Verbouw – Renovatie – Machinale houtbewerking
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Kaartverkoop
SPEELWEEK 2021

De spelweek zal dit jaar plaatsvinden van maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus. Voor de 

kinderen die dit jaar mee willen doen zijn weekkaarten te koop. Deze weekkaart kost € 20,–

Kinderen kunnen aan de spelweek meedoen als ze het afgelopen schooljaar op de basis-

school hebben gezeten, vóór  1 januari 2022 5 jaar oud zijn én de ouders voor 1 juli 2021 

lid zijn van Speeltuinvereniging 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. Dit jaar 

zal alleen het programma voor de kinderen doorgang kunnen vinden. In tegenstelling tot 

andere jaren zullen wij dit jaar enkel met een select gezelschap deze week begeleiden. 

Volgend jaar hopen wij weer op enthousiaste ouders die ons willen helpen. 

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 mogelijk-

heid 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.

•  Dinsdag & Donderdag6+8 juli 2021 Locatie  Speeltuin Deil
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Donderdag gymdag in Deil 

😊😊😊😊

Financieel 
advies

Hypotheken 

Verzekeringen 

Sparen 

Kredieten AFM-vergunning: 12040843   
KiFid-nummer: 300.014992   
KvK-nummer: 55183697

De fi nanciële plus

Herman Kuijkstraat 54, Geldermalsen
 0345 570 599   |   www.uitmuntent.nl 
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Ont-moeten in de Betuwe! www.campingderotonde.nl

Zin in een 

spetterend 
dagje uit?

Zin in een 

spetterend 
dagje uit?

Zwemmen en spelen bij Camping De Rotonde 
is verfrissend en verrassend!

• Afgeschermd ondiep zwemwater voor peuters en kleuters
• Waterspeeltoestel voor de allerkleinsten
• 30 meter lange waterglijbaan
• Stoere speeltuin met: 
 Kabelbaan, schommels, pannaveld, springkussen, 
 (water)klimtoestellen en nog veel meer!
• Prijsvriendelijke zwembad- en tennisabonnementen 
 of kies een voordelige 10-badenkaart.

Neem je 
ouders, opa’s en oma’s gewoon 

gezellig mee!

Camping De Rotonde • Panweg 1 • 4157 PB Enspijk  
t 0345 651315 • e rotonde@ardoer.com
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�adeaubon
TER WAARDE VAN:

NR.:    

€

00000_cadeaubon_NEW2020_DEF.indd   1 21-04-20   14:34

Prins Willem Alexanderstraat 19A  •  4158 CL  Deil
Tel. (0345) 652 266  •  

Prins Willem Alexanderstraat 19A  Prins Willem Alexanderstraat 19A  
 (06) 835 810 57

info@kapperijmenm.nl  •  www.kapperijmenm.nl
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R.M. VAN GELLICUMSTRAAT 1  I  4156 AJ  RUMPT  
T 0345 - 68 14 34  I  SCHILDERSBEDRIJFWAVANLITH@HOTMAIL.COM

- SCHILDERWERK (BINNEN EN BUITEN) - BEHANG
- HOUTROT REPARATIE - BEGLAZING

VOOR EEN GLANSRIJK RESULTAAT!
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VOOR EEN GLANSRIJK RESULTAAT!

Vlietskade 6002
4241 WP  Arkel

T:  0183-730780
info@tvp.nl
www.tvp.nl

Vertrouwd verpakt
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 Trudus & L id ia van der Plaat 

U i t vaartverzorg ing

T.  0345 -  681151
M. 0 6 -  22418277

w w w.tvanderplaatuitvaart .nl
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Inschrijving
SPEELWEEK 2021

Inschrijfformulier Spelweek 2021

Naam kind

Leeftijd

Groep  (van afgelopen schooljaar)

Kleur

Adres

Woonplaats

Telefoon  (overdag)

Huisarts  (Naam)

(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 af-

stand en van de achterkant of zijkant van de kinderen genomen)

Let op!  Wilt u meerdere kinderen opgeven, graag dit kopiëren en ingevuld meenemen.

U kunt het formulier ook downloaden op: www.speeltuindeil.nl

Invullen en 
inleveren
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Uw vertrouwde partner voor al uw  
financiële zaken. 

Stap nu over naar de RegioBank en krijg een cadeaubon ter waarde van €25,-. Deze  
cadeaubon kunt u uitgeven bij alle bedrijven die zijn aangesloten bij Wij  

ondernemen Deil / Enspijk. Deze aanbieding is geldig t/m 01-10-2020. 

Palmesteynstraat 8     4158 CV     Deil     (0345) 65 20 41     info@peramaker.nl  
www.peramaker.nl 

Volg ons op Facebook!
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Triathlon Deil
(TRIO) KWART

In 1988 vond de 1e Kwart Triathlon van Deil plaats, voorafgaand aan de spelweek. 

Die 1e wedstrijd begon met 2 organisatoren, 2 A4-tjes met notities en aandachtspunten, 

een handjevol vrijwilligers, een aantal sportievelingen uit de regio en het nieuwsgierige 

publiek wat toch even kwam kijken wat dat toch allemaal inhield, zo’n triathlon. Het bleek 

een succes! Na afloop werden er al heuse weddenschappen afgesloten voor de editie 

van het jaar daarna. 

Een nieuwe traditie was geboren. De Deilse Kwart Triathlon groeide uit tot een begrip in 

de Triathlon wereld met een 12-koppige organisatie, meer dan 100 vrijwilligers, zo’n 240 

deelnemers, een uitgebreid draaiboek voorzien van een verkeersplan en een veiligheid- 

en calamiteitenplan.

Sinds die 1e wedstrijd in 1988, vond er elk jaar een Kwart Triathlon plaats in Deil. Maar 

op 22 augustus 2020, de dag waarop de 33e (Trio) Kwart Triathlon van Deil had moeten 

plaatsvinden ..... bleef de speeltuin leeg. Geen oranje-witte tent, geen Hapkar, geen fiet-

senstallingen, geen afzettingen, geen gele informatieborden door het dorp, 

geen enthousiaste vrijwilligers, geen ietwat gespannen deelnemers. 

Niks. Het enige wat er wel was die dag, de zon. Want ja ... met 

de Triathlon in Deil, is het (bijna) altijd mooi weer! 

Dit jaar, 2021, zal de speeltuin (naar verwachting) iets minder leeg zijn. Geen avondpro-

gramma, geen (Trio) Kwart Triathlon, geen Ronde van Deil, maar wel een spelweek voor 

de kinderen. Hoe graag we ook weer wedstrijden willen organiseren, we zullen nog een 

jaar geduld moeten hebben. Zet zaterdag 13 augustus 2022 alvast in je agenda, want we 

gaan ervan uit dat we dan weer een ouderwets gezellige (Trio) Kwart Triathlon kunnen 

organiseren met elkaar!
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J. Formijn 
bestratingen

Jan Formijn
Stratenmaker

Pr. W. Alexanderstraat 50
4158 CN Deil 
T. 06-28720270
E. j.formijnbestratingen@gmail.com

Alle voorkomende 
werkzaamheden
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Om de competitie toch alvast een klein beetje aan te wakkeren, hebben we een quiz 

gemaakt. Deelname is niet alleen voor triathleten, iedereen kan meedoen en een gokje 

wagen (organisatoren uitgesloten van deelname).

Lever je antwoorden vóór 1 augustus 2021 in via een e-mail naar info@kwarttriathlondeil.nl  

of stop een briefje in de brievenbus op Palmesteynstraat 20. Vergeet niet je naam en 

adres te noteren.

Degene met de meeste goede antwoorden wint een leuke prijs!

Antwoorden worden daarna vermeld op onze website www.kwarttriathlondeil.nl 

  1.   Hoeveel dranghekken worden er elk jaar gebruikt voor alle afzettingen?

  2.   Een aantal jaar geleden moest er tijdens de wedstrijd met spoed een auto onder 

politie begeleiding naar een boerderij gebracht worden op het fietsparcours, i.v.m. een 

belangrijke lading. Wat was deze lading?

  3.   Hoeveel liter bier wordt er gemiddeld getapt in de speeltuin, op de zaterdag van de 

Triathlon?

  4.   Wat is de snelste zwemtijd ooit geklokt tijdens de Kwart Triathlon Deil (afstand 1 

kilometer)?

  5.   Welke prijs krijgt de laatst gefinishte deelnemer elk jaar?

  6.   Welke leeftijd heeft onze oudste vrijwilliger?

  7.   Op het zwem-, fiets- en loopparcours moeten meerdere ronden afgelegd worden. 

Hoeveel ronden in totaal (dus van alle 3 de disciplines bij elkaar opgeteld)?

  8.   Vanaf welke leeftijd vallen individuele deelnemers in de categorie: veteranen?

  9.   Wie waren in 1988 de organisatoren van de 1e Kwart Triathlon in Deil?

10.   Vanaf welke watertemperatuur is het zwemmen met een wetsuit verboden?

Triathlon Deil
(TRIO) KWART

CORONA QUIZ
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chr. van arnhem en zonen bv
bouw en aanneming
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Ina
,
s catering

Wij verzorgen graag Uw catering op maat.
Bij U thuis of op de zaak.

Van warm- en koude buffetten tot luxe
bittergarnituur of lunches.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

vof Roelofse van de Water
Bulckesteynstraat 6

Deil

0621290843
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Spelweek 2021

Op maandag 23 augustus verzamelen we om 10.00 uur in de speeltuin. In verband met 

de coronaregels gaat het iets anders als andere jaren. Voor de groep die voor de eerste 

keer meedoet (geel) geldt dat er 1 ouder/verzorger mee de speeltuin in mag om te helpen 

een groepje te zoeken. Zodra dit gebeurd is, wordt diegene verzocht de speeltuin weer 

te verlaten. Voor alle andere kinderen geldt dat je alleen de speeltuin in komt. Ouders/ 

verzorgers blijven buiten de speeltuin, op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Ook zijn dit jaar de tijden en de startlocaties anders. De tijden zijn van 10.00 uur tot 15.00 

uur en dat betekent dat we elke dag zelf brood en eventueel drinken (aanmaak/water 

hebben wij) meenemen. Op vrijdag bakken wij frietjes voor alle kinderen. Als je program-

ma op een andere locatie begint, kom je daar om 10.00 uur ook zelf naartoe. Let dus goed 

op waar je elke dag naar toe moet.

Maandag 23 augustus

Nadat er groepjes gemaakt zijn gaan:

•   Geel & groen knutselen in de tent. Omdat we veel feestdagen niet groots heb-

ben kunnen vieren gaan we de tent versieren met paastakken en kerstbomen.  

Ook de Rembrandts en van Gogh’s kunnen zich uitleven zodat we aan het eind van de 

dag een prachtig versierde tent hebben.

•   Blauw & rood gaan op vossenjacht door het dorp.   

•   Rond de middag wordt er dus gezellig in de speeltuin geluncht en vervolgen we het 

programma als volgt.

•   Geel & groen: Het is nu jullie beurt om de vossen te vinden die in het dorp rondlopen.

•   Blauw & rood gaan nu knutselen. Er moet een groepsvlag ontworpen en geschilderd 

worden en er moet nog meer versiering in de tent dus jullie mogen klompen beschilder-

en, maar wel in een groepsthema want er zijn punten mee te verdienen.

•   Om 15.00 uur gaan we allemaal naar huis.

MAANDAG 23 AUGUSTUS
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Fa. J.H.C. Werner & Zn. B.V.
- Tank- en apparatenbouw
- Roerwerken
- Fabrieksinstallaties
- Constructie

Industrieterrein Hoge Weide A
Bosmanskamp 43
4191 MS Geldermalsen - Holland
Tel. 0345 - 575155, Fax 0345 - 572533
E-mail: info@werner-tankbouw.nl
Internet: www.werner-tankbouw.nl
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Spelweek 2021

Dinsdag 24 augustus

LET OP! De verschillende groepen zullen op verschillende locaties in het dorp verzamelen!

•   Om 10 uur verwelkomen wij de kinderen van geel in de speeltuin, waar we de hele dag 

gezellig spelletjes doen.

•   Groen komt om 10 uur naar het grasveld van de familie Schiltmans (veld tegenover de 

fysio aan de benedeneindseweg) waar ook verschillende spellen gedaan worden.

•   Blauw & rood komen naar de Hazenhoek (einde van de Krugerstraat) waar jullie al je 

energie kwijt kunnen in een zeskamp. Ook jullie verzamelen hier om 10.00 uur. 

•   Er zullen spellen met water gespeeld worden, zorg dat uw kind een handdoek en  

eventueel droge kleding mee heeft. 

•   Voor de kinderen die op die fiets naar de locatie komen, zet je fiets op de plek die de lei-

ding aangeeft en zet je fiets niet op slot! Dit voorkomt het kwijtraken van fiets sleutels.

•   Om 15.00 uur vertrekken we weer naar huis vanaf de locatie waar je de hele dag bent  geweest.

DINSDAG 24 AUGUSTUS

 (  V E RV O LG  va n  p a g i n a  3 3  )
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RIDDERHOF
Schilders- en behangersbedrijf
Restauratie en verguldwerk

Beemdstraat 4E1
4158 EM DEIL

T. 0345-651278
www.ridderhofschildersbedrijf.nl
info@ridderhofschildersbedrijf.nl

MEE
R D

AN

WIJ
BESCHERMEN

UW BEZIT
AL SINDS 1887

125 JAAR

Banden Service Deil
  Voor al uw zomer- en winterbanden

www.bandenservicedeil.nl

Jan v. Kranenburg

06-13275201
janvkranenburg@hotmail.nl

Beemdstraat 4D

4158 EM Deil
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Spelweek 2021

Woensdag 25 augustus

LET OP! De verschillende groepen zullen op verschillende locaties in het dorp verzamelen!

•   Geel komt weer om 10 uur naar de speeltuin, waar we weer andere leuke activiteiten 

gaan doen.

•   Groen gaat vandaag naar de Hazenhoek om daar te gaan zeskampen. Jullie worden hier 

weer om 10.00 uur verwacht. 

•   Blauw en rood gaan naar de Fam. Van Gellicum op het Oosteneind (Kersenboomgaard 

de Oosterling) waar van alles klaarstaat om ons de hele dag te vermaken. Wederom 

om 10 uur aanwezig!

•   Er zullen spellen met water gespeeld worden, zorg dat uw kind een handdoek en even-

tueel droge kleding mee heeft. 

•   Voor de kinderen die op die fiets naar de locatie komen, zet je fiets op de plek die 

de leiding aangeeft en zet je fiets niet op slot! Dit voorkomt het kwijtraken van fiets-

sleutels.

•   Om 15.00 uur gaat iedereen vanaf zijn/ haar locatie weer naar huis.

Dit jaar zal de nacht van Deil helaas niet 

doorgaan in verband met 

de coronamaatregelen. 

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

 (  V E RV O LG  va n  p a g i n a  3 5  )
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Schoonheidssalon Mariëlle
Beemdstraat 8  |  4158 EM  Deil  |  0345-580465  |  06-39769248

www.schoonheidssalonmarielle.nl

Kerkstraat 19, 4191 AA

Geldermalsen

Tel. 0345 571471

www.sportenspeelgoed.nl
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Spelweek 2021

Donderdag 26 augustus

•   Geel verzamelt opnieuw om 10.00 uur in de speeltuin waar we even later gezamenlijk 

naar het Deilse bos wandelen om daar een leuk spel te doen. Als we moe van het 

spelen zijn gaan we terug naar de speeltuin en bakken we zelf een broodje met een 

knakworstje erin (lust je dit niet neem dan brood mee). Daarna worden we nog lekker 

voorgelezen en hebben we nog energie over dan gaan we nog een wedstrijdje touw-

trekken doen.

•   Groen, vandaag is het jullie beurt om naar de Familie Van Gellicum op het Oosteneind te 

gaan. Jullie verzamelen hier opnieuw om 10.00 uur, waarna wij jullie de hele dag bezig 

gaan houden met leuke spellen.  

•   Blauw & rood verzamelen om 10.00 uur bij Schiltmans waar jullie getest worden op 

jullie spelkennis. Jenga, twister, mastermind en memory zijn een paar voorbeelden.

•   Er zullen spellen met water gespeeld worden, zorg dat uw kind een handdoek en even-

tueel droge kleding mee heeft. 

•   Voor de kinderen die op die fiets naar de locatie komen, zet je fiets op de plek die 

de leiding aangeeft en zet je fiets niet op slot! Dit voorkomt het kwijtraken van fiets-

sleutels.

•   15.00 uur vertrekt iedereen vanaf  

zijn/haar locatie weer naar huis.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS

 (  V E RV O LG  va n  p a g i n a  3 7  )
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deruiterbouw.nl

Je woning wordt
mooier dan je dacht.
Zo restaureert u uw pand
De restauratie van uw monumentale pand is een vak apart. 
Het vraagt om ouderwets vakmanschap, maar ook om 
een eigent� dse k� k op het behoud en de versterking van 
monumentaal vastgoed. 
Ons vakbekwame restauratieteam heeft passie voor het verleden, 
maar verliest nooit de gebruiksmogel� kheden uit het oog. Zo 
bouwt u met een gerust en zeker gevoel.

Neem contact op via: call䤃     0345 - 65 16 84
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Spelweek 2021

Vrijdag 27 augustus

•   Vandaag komt iedereen om 10.00 uur naar de speeltuin! Met alle kinderen gaan wij 

hier vandaag het reclamespel doen. ’s-Morgens gaan jullie je eigen reclame verzin-

nen, voorbereiden en oefenen. Tussen de middag zullen wij voor jullie frietjes bakken! 

Lust je dit niet, zorg dan zelf voor je lunch. Na het eten zullen jullie je eigen reclame 

gaan voordragen aan de rest van de kinderen. Helaas mogen de ouders dit jaar niet bij 

deze voorstelling zijn. Wij gaan proberen of het toch mogelijk is dat de voorstelling live 

gevolgd kan worden! 

•   Om 15.00 uur zit de dag en de spelweek er weer op en gaan we allemaal moe maar 

voldaan (hopen wij) weer naar huis.

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

 (  V E RV O LG  va n  p a g i n a  3 9  )
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Iedereen ook mensen zonder klachten kunnen medisch fitness doen. Het is in kleine groepen, er is altijd begeleiding en eens in de 3 a 4 
maanden een test met een nieuw programma die speciaal op jou afgesteld is.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij een van de fysiotherapeuten of maak direct een afspraak, voor een vrijblijvend gesprek of intake.
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DEN HOLLANDER

Provincialeweg Oost 7B, Deil

06-51064385 / 06-23368042  

denhollanderstalling@hotmail.com

www.stallingdenhollander.nl

/ stallingdenhollander

Beemd 5

4157 GA Enspijk

06-53172677

timmerbedrijf@vanringelenstein.nl
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DOORLOPENDE
MACHTIGING
G E G E V E N S  O P D R A C H T G E V E R

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Rekeningnummer  ( IBAN )

G E G E V E N S  I N C AS S A N T

Naam Speeltuinvereniging Jeugdland

Adres Palmesteynstraat 16

Postcode & Plaats 4158 CV  Deil

Incassant ID NL66 INGB 0005 2357 65

Bedrag € 11 ,–   ( Het bedrag wordt 1 maal per jaar afgeschreven )

Reden afschrijving Contributie Lidmaatschap

O N D E R T E K E N I N G  O P D R A C H T G E V E R

Datum                   -         -  20 Handtekening

Plaats

Met het ondertekenen van de machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming om jaarlijks  
een bedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

B E L A N G R I J K   U machtigt Speeltuinvereniging Jeugdland Deil een bedrag af te schrijven totdat u zelf 
de machtiging schriftelijk intrekt. Het bedrag wordt 1 maal per jaar afgeschreven. 
Met de ondertekening van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

L E T O P   Het is van groot belang bij het invullen zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan. 
Het is gebleken dat de ING uiterst kritisch is op de precieze benaming van de persoon op wiens naam 
de rekening staat en het daarmee samenhangende rekeningnummer, vooral als u ook bij ING bankiert.
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Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van 

Speeltuinvereniging Jeugdland die binnenkort plaatsvindt.

Datum   Maandag 27 september 2021

Locatie   ’t Delleke

Aanvang   20.00 uur

Agenda

•  Opening

•  Jaarverslag secretaris

•  Jaarverslag penningmeester

•  Verslag kascontrole commissie 

•  Verslag kascontrole commissie 6-minutenzone Deil

•  Bestuursverkiezing

•  –   Aftredend en herkiesbaar is Miriam Vooijs 

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij één van de bestuursleden tot 24 uur vóór 

aanvang van de Algemene Ledenvergadering

•  –   Aftredend en niet herkiesbaar is Cor Hak 

De werkzaamheden van de 1e penningmeester zullen extern uitgevoerd worden

•  Verkiezing kascontrole commissie

•  Rondvraag

•  Sluiting. 

Het Bestuur

Uitnodiging
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Kerkstraat 53a 
5331 CB Kerkdriel 

 

Tel. 0418-636610 
info@notariskerkdriel.nl 
www.notariskerkdriel.nl 

 

Notaris Imke den Drijver 
Krugerstraat 19 

4158 CB Deil 
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Iedereen is uniek en iedere 
situatie is bijzonder.

Overlijden

Echtscheiding

Belastingaangifte particulieren
Financieel inzicht
Administratieve ondersteuning bij:

Yvonne de Waal- van de Pol
Provincialeweg Oost 9
4158 LA  Deil 

06 -14 04 84 58
info@nazorgbetuwe.nl
www.nazorgbetuwe.nl

Iedereen is uniek en iedere 
situatie is bijzonder.

Overlijden

Echtscheiding

Belastingaangifte particulieren
Financieel inzicht
Administratieve ondersteuning bij:

Yvonne de Waal- van de Pol
Provincialeweg Oost 9
4158 LA  Deil 

06 -14 04 84 58
info@nazorgbetuwe.nl
www.nazorgbetuwe.nl
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grondwerk-riolering-straatwerk-sloopwerk-
staalpersingen-glasvezeltechniek 

Beemdstraat 6B, 4158EM Deil 

Tel.: 0345-52577 / Mobiel: 06-51222355 

Email: info@jhvwgrondwerk.nl 

www.jhvwgrondwerk.nl 



HIER HAD UW 

ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN!

Wilt u in de volgende editie adverteren?

Mail dan naar info@speeltuindeil.nl

Hele pagina € 60,-
Halve pagina € 30,-

Een derde pagina €  25,-

49
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Wilt u grote bestellingen, bijvoorbeeld voor de diepvries?
Dit kunt u telefonisch doorgeven:

Sonja Mulders: 652683
Gerda van Alphen: 651557

Bestellingen kunnen worden thuis bezorgd 

15, 16 en 17 november bakken we ze weer! 

JEUGDLAND
OLIEBOLLEN

Maandag en dinsdag komen we bij u langs! 

U kunt ze ook in de speeltuin kopen
(woensdag zolang de voorraad strekt) 
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ZATERDAG 

20 NOVEMBER 2021

 

HOUD DE WEBSITE 

WWW.SPEELTUINDEIL.NL OF

FACEBOOK IN DE GATEN VOOR 

MEER INFORMATIE
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Onderhoudsbedrijf H.v/d Burg
Badkamers, verbouwingen, stuc, tegel en  

metselwerk

Dr. A. Kuyperweg 35
4153 XA Beesd

0345-684122 / 06-53453558
info@hvdburg.nl
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bakkerijvankeulenbeesd.nl

Voorstraat 104  -  Beesd -  Tel. 0345 681332 
Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

Lekker 

ambachtelijk....

Brood

Banket

Lekker 

Specialiteiten

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Voorstraat 104  -  Beesd -  Tel. 0345 681332 
Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

Lekker 

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten



Je vindt het bij SPAR

Spar de Haas
Palmesteynstraat 10

4158 CV Deil
0345 651465

Email: info@spardehaas.nl
Website: www.spar.nl

Je vindt het bij SPAR

SPAR De Haas

Palmesteynstraat 10  •  4158 CV  Deil
T 0345 651465   E info@spardehaas.nl

www.spar.nl


