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Nieuwsbrief nr 72  juni 2017 

 

Misschien lijkt het nog ver weg, maar de zomervakantie komt er aan! Dat betekent 
dat we al weer druk met de voorbereiding van de speelweek bezig zijn. De speel-
week is dit jaar van 11 t/m 14 juli. Maar we gaan ook nog forellen vissen op zater-
dag 1 juli en wacht nog even met op vakantie gaan, want op vrijdagavond 14 juli 
houden we weer een gezellige buurtbarbecue. 

 
SPEELWEEK 2017 
Het thema van de speelweek is dit jaar: 

De tijdmachine 

 
 
Met de tijdmachine kun je naar het 
verleden, het heden of de toekomst. 
Staat jouw hut tussen de dinosaurussen of 
in het centrum van een middeleeuwse 
stad? Of bouw je een Romeins badhuis of 
een paleis uit de Chinese Ming-dynastie? 
En hoe zien de huizen eruit in 2061?  

 

 
Fantaseer er op los. Kom bouwen en 
knutselen. We hebben er zin in! Jullie ook? 
 
De speelweek is bedoeld voor kinderen 
vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar (groep 8). 
Jongere kinderen zijn ook welkom, maar 
dan moet er wel een vader of moeder bij 
zijn.  
Nodig ook gerust je vrienden, klasgeno-
ten, neefjes en nichtjes uit. Iedereen is 
welkom. We hopen op een grote op-
komst, maar veel meer dan 50 kinderen 
passen niet op het veld. 
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Programma van de speelweek in 

het kort: 
Zaterdag 8 juli gaan we de tenten opzet-
ten en alles klaarzetten. 
Dinsdag 11 juli start de speelweek om 
10:00 uur met hutten bouwen.  
Woensdag 12 juli worden er diverse spel-
letjes georganiseerd en er kan vandaag 
ook geknutseld worden. 
Donderdag 13 juli gaan we verder met 
het bouwen en versieren van de hutten. 
Er is een vossenjacht en ’s avonds is er 
(onder voorbehoud) voor kinderen vanaf 
9 jaar weer een survival! 
Vrijdag 14 juli maken we de hutten af. ’s 
Middags kunnen de ouders komen kijken 
naar het eindresultaat van de hutten. 
Door een ‘deskundige’ jury worden prij-
zen uitgereikt aan de kinderen die de 
mooiste hut gebouwd hebben.  
’s Avonds gaan we samen barbecueën.  
De avond duurt tot 22.00 uur.  
Zaterdag 15 juli gaan we de hutten en 
tenten afbreken en opruimen. 
 
Samen met alle vrijwilligers gaan we er 
een mooie vrolijke week van maken! 

 
BUURTBARBECUE 14 juli 
Iedereen is van harte uitgenodigd, dus 
noteer maar vast in de agenda:  
barbecue 
op vrijdag 
14 juli.  
Komen jul-
lie ook?  
Meld je 
dan snel 
aan.  
 
 
 

 
AANMELDEN voor speelweek en BBQ 
Opgeven voor de speelweek en/of voor 
de buurtbarbecue kan t/m 30 juni door 
middel van het inschrijfformulier bij deze 
nieuwsbrief.  
De kosten voor de speelweek zijn €. 10,- 
per kind (niet-leden €.15,-). De kosten voor 
de barbecue zijn €. 12,50 p.p. (niet-leden 

€.15,-). Een kindermenu kost €.5,-(niet-leden 

€. 7,50) Kinderen die meedoen met de 
speelweek krijgen de barbecue gratis. 
(Wel aangeven op het aanmeldformulier 
of je komt, want ook deze gratis menu’s 
moeten ingekocht worden.) 
Bij het kindermenu horen 3 gratis con-
sumpties; het volwassenenmenu is incl. 5 
consumpties. 

 
FORELLEN VISSEN 
Op zaterdag 1 juli gaan we weer gezellig 
naar de forellenvijver. Daar hebben we 
geen tijdmachine voor nodig. De buurt-
vereniging heeft gewoon een bus ge-
huurd. 
Echt een leuk uitje voor het hele gezin. Je 
hoeft niet goed te kunnen vissen, de vij-
ver zit vol genoeg. Heb je geen hengel? 
Geen probleem, die kun je daar goed-
koop huren. Aas om mee te vissen kun je 
daar ook kopen.  
De bus vertrekt 1 juli om 11:00 uur vanaf 
het kerkplein in Jaarsveld. We vissen van 
12:30 uur tot 17:00 uur en komen om on-
geveer 18:30 uur weer terug in Jaarsveld. 
Deelname inclusief het vervoer per bus 
kost €. 13,- per persoon. (Niet-leden beta-
len €. 17,50 p.p.). Uiterste inschrijfdatum is 
23 juni a.s., wees er snel bij want vol=vol.  
 
 


