SPEELWEEK 2018
Welkom op camping
‘t Pleintje

Dinsdag 17 juli t/m vrijdag 20 juli

PROGRAMMABOEK
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Samen gaan we op vakantie in Jaarsveld!
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.

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.
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.
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Vragen over de speelweek? Neem dan contact op met:
Thomas Andriessen
Adriaan Veerhof 17,
Jaarsveld

tel: 06 –123 365 23
e-mail:
tjmandriessen@hotmail.nl

Algemene Spelregels:
- Speelweek wordt gehouden op het trapveld te Jaarsveld.
- Deelname voor kinderen vanaf 6 jaar t/m 12 jaar (groep 8)
- Hoewel de leiding zo goed mogelijk op jullie welzijn zal
letten blijft deelname voor eigen risico. De buurtvereniging
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden (letsel) schade, diefstal e.d. Wees daarom zelf voorzichtig en
luister goed als de leiding iets vertelt.
- De leiding draagt de verantwoording t/m vrijdagavond
22.00 uur.
- Deelnemers mogen alleen van het veld af als de leiding
toestemming geeft.
- Zelf meenemen: een hamer, zaag, nijptang, schaar en blik
- Overal je naam op vermelden.
- Draag de hele week gesloten schoenen, met dikke zolen
in verband met spijkers.
- De hutten mogen niet hoger zijn dan 2 ½ meter in verband
met de veiligheid
- E.H.B.O.spullen zijn aanwezig in de tent

De speelweek wordt medemogelijk gemaakt
door:
Ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en de
buurtbewoners in en rond Jaarsveld. Bedankt!
Dank ook aan alle bedrijven die de speelweek
sponsoren!

J. Aantjes
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DINSDAG 17 JULI
Om 10.00 uur wordt het startsein van de speelweek gegeven.
Alle kinderen zijn vrij om zelf groepen samen te stellen. De
organisatie kijkt wel toe of dit eerlijk verloopt. Als een groep te
groot of te klein is, dan kan de organisatie besluiten dit te
veranderen. Zodra de groepen bekend zijn gaan we timmeren
en zagen en proberen we er iets moois van te maken.
Deze dag zal het bouwen van de vakantiewoningen centraal
staan.
Je hoeft vandaag geen brood mee te nemen want tussen de
middag wordt de lunch verzorgd door de buurtvereniging. We
zullen voor de hardwerkende bouwers heerlijke knakworstjes
klaarzetten om de middag weer met volle energie het werk
op te kunnen pakken.
We bouwen en spelen door tot 15.30 uur en dan is het tijd om
naar huis te gaan.
In de ‘keuken’ (de witte tent) hangt een lijst met daarop wat
we eten en drinken deze week. De EHBO koffer staat ook in de
‘keuken’.
Aanspreekpunt vandaag is Thomas Andriessen
Het knutselen wordt deze week georganiseerd door meerdere
moeders en oma’s.

4

5

WOENSDAG 18 JULI
We beginnen weer om 10.00 uur. We verzamelen in de grote
tent, waar het programma van de dag uitgelegd wordt.
Natuurlijk gaan we verder bouwen aan de vakantiewoningen,
maar er kan ook geknutseld worden.
Om ongeveer 12:00 uur gaan we lunchen. Iedereen heeft een
eigen lunchpakketje bij zich
In de middag heeft het animatieteam leuke spelletjes
bedacht. Denk hierbij aan zaklopen, touwtrekken, skilopen en
nog veel meer.
In de middag zullen we ijsjes uitdelen voor wie daar zin in heeft.
Om 15.30 uur is het einde van deze dag en gaan we weer
naar huis.
Animatieteam: Petra van Vliet
Aanspreekpunt vandaag is: Petra van Vliet

W.J.J. Fonville Holding B.V.
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DONDERDAG 19 JULI
We starten vandaag weer om 10 uur in de grote tent, waar het
programma van de dag uitgelegd wordt.
Vandaag timmeren en knutselen we weer verder aan de
vakantiewoningen
Om ongeveer 12:00 uur gaan we lunchen. Amy van Outside
food komt deze middag de kinderen verwennen met een
frietje, snack en een heerlijk ijsje.
Deze middag staat in het teken van waterspelletjes. Dus neem
een handdoek mee. Het kan al verstandig zijn om kleren aan
te trekken die nat mogen worden. Let wel op dat je dichte
schoenen moeten dragen. Bij het bouwen worden spijkers
gebruikt. Deze middag zal er ook een springkussen staan voor
de kinderen die willen rondspringen.
Om 15.30 uur is het einde van het dagprogramma.
Animatieteam: Diana Hagenaar en Petra van Vliet
Aanspreekpunt vandaag zijn: Diana Hagenaar
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DONDERDAGAVOND 19 JULI
Voor kinderen van 9 jaar en ouder wordt een
avondprogramma georganiseerd. We verzamelen om 20:30
uur op het trapveld, waar de auto-indeling wordt gemaakt.
Om 21:00 uur vertrekken de auto’s naar een spannende
locatie…
Neem een handdoek mee en droge kleren!
Jullie worden om 24:00 uur teruggebracht naar het trapveld.
Op woensdag kunnen de kinderen opgegeven worden om
deel te nemen.
Aanspreekpunt is Jeroen den Oudsten
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VRIJDAG 20 JULI
We starten vandaag weer om 11 uur in de grote tent, waar het
programma van de dag uitgelegd wordt. Jullie hebben deze
ochtend nog om de laatste puntjes op de i te zetten, want
vandaag wordt duidelijk wie de winnaars zijn van het mooiste
vakantiehuis.
Om ongeveer 13:00 uur gaan we lunchen. Iedereen heeft een
eigen lunchpakketje bij zich.
In het middag programma zal er nog een bingo plaatsvinden
voor alle kinderen.

15:00 uur: presentatie van de hutten
Vertel het ook aan al je buren en familieleden: want we
kunnen wel wat publiek gebruiken!
Na de presentatie worden om ongeveer 16:00 uur door de
‘deskundige jury’ prijzen uitgereikt aan de kinderen die de
mooiste hut gebouwd hebben. Bij de beoordeling zal ook de
deelname aan alle spelletjes meewegen. Eigenlijk reiken we
een prijs uit aan het groepje dat deze week het meest z’n best
heeft gedaan!
Bingo zal verzorgt worden door: Diana Hagenaar
Aanspreekpunt vandaag: Petra van Vliet en Thomas
Andriessen
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VRIJDAGAVOND 20 JULI: Kinderdisco
Om de speelweek feestelijk af te sluiten mag er
natuurlijk geen KINDERDISCO ontbreken.
Daarnaast zal de buurtbarbecue ook
plaatsvinden. Meer dan 20% van de inwoners
van Jaarsveld is aanwezig. Dat wordt dus een geslaagde
avond.
BUURTBARBECUE
Kinderen die hebben deelgenomen aan de speelweek krijgen
het eten aangeboden van de buurtvereniging. Van
volwassenen verwachten we wel een bijdrage. Hiervoor is een
apart aanmeldformulier rondgestuurd.
Iedereen is welkom. Een barbecue voor de hele buurt!
Bij het kindermenu horen 3 gratis
consumpties; het volwassenenmenu is
inclusief 5 consumpties. De
consumptiebonnen worden vanaf 17:00 uur
uitgereikt. Rond 18:30 uur zullen de eerste
hamburgers gaar zijn.
De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Daarna gaan we
allemaal weer naar huis en denken nog vaak terug aan de
leuke vakantie.
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ZATERDAG 21 JULI
Vanaf 10.00 uur gaan we de hutten afbreken: al het hout en
de spijkers gaan in de container, de rest gaat in de kliko’s.
Denk aan de veiligheid: volg de aanwijzingen op van Bram en
Jeroen. Zij coördineren de sloopwerkzaamheden. Jan Aantjes
coördineert het vullen van de container.
Samen breken we de tenten af, ruimen we de bankjes en
tafels op, vegen we het terrein en drinken nog gezellig een
kopje koffie.
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Rolafweg-Noord 53
3411 BJ Lopik
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