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‘Camping’

De zomervakantie kan niet snel genoeg beginnen. Dat dachten wij ook! Maar uren in de
auto zitten, lange vliegreizen maken of zelfs vermoeiende fietstochten. Daar zagen wij ook
tegen op. Dit jaar zorgen we er voor dat de camping naar ons komt! Het enige wat er nog
mist zijn de prachtige vakantiewoningen.
Kom jij met je vrienden en vriendinnen bouwen aan de leukste camping van Nederland en
doe je mee met de vele spelletjes die worden georganiseerd door het animatieteam? Vul
dan het bijgevoegde formulier in en we zien elkaar op de leukste camping!

Speelweek 17 t/m 20 Juli
Je kunt het vast nog wel herinneren. Je
eerste wandeling met een toiletrol onder
je arm, ruzie met de tentstokken of dat
het water net te koud is. Gelukkig hoeft
dat niet in Jaarsveld want er worden luxe
vakantiewoningen gebouwd. Op deze
nieuwe en leuke camping worden vele
leuke camping activiteiten georganiseerd
door het animatieteam. Het animatieteam heeft enorme leuke spelletjes bedacht. Je weet ze vast nog wel, Badminton, voetbal, tikkertje, verstoppertje en
natuurlijk volop waterpret.

Wat wordt de naam van dé camping?
Elke camping heeft een passende campingnaam. Echter weten we nog niet hoe
de camping gaat heten. Weet jij een
leuke naam? Zet deze dan op het formulier en wie weet wordt jouw naam wel uitgekozen. Via Facebook kun je vanaf 1 juli
stemmen op de naam.
Voor wie?
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, klasgenoten, neefjes en nichtjes uit. Iedereen is
welkom. We hopen op een grote opkomst, maar veel meer dan 50 kinderen
passen niet op de camping.

Ja ja, Afwassen hoort hier ook bij..

Oja, we vragen aan de ouders of ze ook
een ochtend, middag of een hele dag
kunnen helpen. Op deze manier kunnen
we er samen een leuke speelweek van
maken en komt het niet allemaal bij de
organisatie te liggen. Mocht je niet kunnen helpen maar je kind(eren) willen wel
naar de camping, vraag dan naar de
mogelijkheden bij Thomas (adriaan veerhof 17).

Dit jaar gaan we met z’n allen op
vakantie naar dé camping in
Jaarsveld!
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Programma van de speelweek in het kort:

Barbecueën samen met 298 inwoners
Wisten jullie dat er totaal 298 mensen wonen in Jaarsveld? Ken jij ze allemaal? Wij
niet en daarom nodigen wij iedereen uit
om gezellig samen te barbecueën op de
laatste avond van de Speelweek. Jullie
komen toch ook en neem dan gelijk je
buren mee! De BBQ is op vrijdag 20 juli.

Zaterdag 14 juli gaan we de tenten opzetten en alles klaarzetten.
Dinsdag 17 juli start de speelweek om
10:00 uur met vakantiewoningen bouwen.

Woensdag 18 juli worden er diverse camping spelletjes georganiseerd door het
animatieteam en er kan vandaag ook
geknutseld worden.

Bron: lopik.nl/cijfers

Meld je snel aan!
Aanmelden voor de speelweek en/of
voor de buurtbarbecue kan t/m 30 juni
d.m.v. het inschrijfformulier bij deze
nieuwsbrief.

Donderdag 19 juli gaan we verder met het
bouwen en versieren van de vakantiewoningen. Deze middag zullen er verschillende waterspelletjes gespeeld worden.
Dus neem een handdoek en wat droge
kleren mee. ’s Avonds is er voor kinderen
vanaf 9 jaar weer een survival! Wie durft?

De kosten voor de speelweek zijn €. 10,per kind (niet-leden €.15,-).

Vrijdag 20 juli maken we de vakantiewoningen af. ’s Middags kunnen de ouders
op bezoek komen in de vakantiewoningen die gemaakt zijn door de kinderen.
Door een ‘deskundige’ jury worden prijzen uitgereikt aan de kinderen die de
mooiste vakantiewoning hebben gebouwd. De avond eindigen met een BBQ
en natuurlijk kan een kinderdisco niet ontbreken. De avond duurt tot 22.00 uur.

De kosten voor de barbecue zijn €. 12,50
p.p. (niet-leden €.15,-). Incl. 5 consumpties
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 consumpties;
Samen met alle vrijwilligers gaan we er
een mooie vrolijke week van maken!

Website www.jaarsveldje.nl
Wil je op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes in en rond de Buurt- en Speeltuinvereniging. Houdt dan website in de
gaten of like onze facebookpagina. Heb
je zelf een nieuwtje, wij delen het graag
voor je!

Zaterdag 21 juli gaan we de vakantiewoningen en tenten afbreken en opruimen.
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