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Nieuwsbrief nr 81,          juni-2019 

 

Speelweek 2019 Thema ‘Duizend en één nacht’ 
 

We gaan samen met de kinderen van en rond Jaarsveld het 

trapveldje omtoveren naar de Oosterse sferen van het thema 

'Duizend en één nacht'. Dit gaat allemaal gebeuren van 23 

tot 26 juli. 

 

Vergeet niet vrijdag 26 juli in je agenda te zetten want dan 

staat de buurtbarbecue gepland. Altijd gezellig om samen 

met bestaande en nieuwe inwoners van Jaarsveld te eten. 

 

 
Speelweek 23 t/m 26 Juli 

 

Wist je dat het hoogste gebouw van de 

wereld in Dubai staat? Dit is de 829,8 me-

ter hoge Burj Khalifa. Op dit moment zijn 

ze in Dubai bezig met het ontwerpen van 

een nieuwe wolkenkrabber die nóg hoger 

is.  

 

Zij hebben de buurtvereniging gevraagd 

voor inspiratie. Jammer genoeg mogen 

wij op het trapveldje niet hoger bouwen 

dan 3,5 meter, maar we kunnen wel ge-

hele verdiepingen, mooie paleizen, mina-

retten en plazas ontwerpen en bouwen.  

 

 
Aladdin en Jasmine look-a-like verkiezing 

Dit jaar kijken we aan het einde van de 

week niet alleen naar wie de mooiste hut 

gebouwd heeft, maar ook wie er het 

meeste op Aladdin of Jasmine lijkt. De 

kinderen kunnen de kledingstukken zelf 

maken in de knutseltent of misschien 

hangt er nog iets in de kast bij die gekke 

tante, wie weet!  

 

 

 
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, klasge-

noten, neefjes en nichtjes uit. We hopen 

op een grote opkomst, maar veel meer 

dan 50 kinderen passen niet op het trap-

veldje. Meld je snel aan! 

 

We vragen aan de ouders of ze ook een 

ochtend, middag of een hele dag kun-

nen helpen. Op deze manier kunnen we 

er samen een leuke speelweek van ma-

ken en komt het niet allemaal bij de or-

ganisatie te liggen. Mocht je niet kunnen 

helpen maar je kind(eren) willen wel 

deelnemen, vraag dan naar de mogelijk-

heden bij Thomas Andriessen (Adriaan 

Veerhof 17). 

 
Programma van de Speelweek in het 

kort: 
Zaterdag 20 juli om 8:00 uur gaan we de 

tenten opzetten en alles klaarzetten. 

 

Dinsdag 23 juli start de speelweek om 

10:00 uur met het bouwen van de palei-

zen en plazas. In de middag gaan we 

lampionnen en outfits knutselen in de 

knutseltent. 

  

Woensdag 24 juli beginnen we de dag 

met een vossenjacht  en worden er diver-

se oosterse spelletjes georganiseerd. Ein-
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de van de middag gaan we met de zelf-

gemaakte lampions door de straten van 

Jaarsveld. 

 

Donderdag 25 juli gaan we verder met 

het bouwen en beginnen we met schil-

deren van de gebouwen. Het middag-

programma is nog een verrassing, maar 

mocht je een waarzegster weten… die 

kan je het waarschijnlijk al wel vertellen. 

 

Donderdagavond survival 

Dit jaar is de befaamde survival geschikt 

gemaakt voor de leeftijdscategorie van  

9 tot 48 jaar. Zo kan de groter wordende 

groep jongeren in Jaarsveld ook (gratis) 

meedoen. We hebben aan het bekende 

parcours meerdere elementen toege-

voegd.  

 

“Het wordt een ware  challenge!” 

 

Daag je ouders, broer of zus uit om tegen 

je te strijden bij dit uitdagende en inten-

sieve survivalparcours. We eindigen de 

avond gezellig rond een groot kampvuur. 

Wil je meedoen met de survival? Geef het 

dan even aan ons door via het formulier: 

dan weten we hoe groot de groep wordt. 

 
 

Vrijdag 26 juli maken we de outfits en de 

paleizen af. ’s Middags kunnen de ouders 

op bezoek komen om te kijken naar de 

Oosterse gebouwen. Door een ‘deskun-

dige’ jury worden prijzen uitgereikt aan 

de kinderen die het mooiste gebouw  

hebben gemaakt. Daarnaast is er een 

Aladdin en Jasmine look-a-like verkiezing 

waar je zeker bij moet zijn.  De avond 

eindigen we met de buurtbarbecue en 

natuurlijk kan een kinderdisco niet ont-

breken. De avond duurt tot 22.00 uur.  

 

Zaterdag 27 juli gaan we de gebouwen 

en tenten afbreken en opruimen.  

 
Barbecueën samen met 296 inwoners 

Wisten jullie dat er totaal 296 mensen wo-

nen 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! Neem dan gelijk je buren mee! 

De BBQ is op vrijdag 26 juli.  

 

 
Bron: lopik.nl/cijfers 

 
Meld je snel aan! 

Aanmelden voor de speelweek en/of 

voor de buurtbarbecue kan t/m 29 juni 

d.m.v. het inschrijfformulier bij deze 

nieuwsbrief.  

 

De kosten voor de speelweek zijn €10,- 

per kind (niet-leden €15,-).  

 

De kosten voor de barbecue zijn €15,- 

p.p. (niet-leden €20,-). Incl. 5 consumpties 

 

Een kindermenu kost €7,50 (niet-leden €10,-)  

 

Kinderen die meedoen met de speel-

week krijgen de barbecue gratis. (Wel 

aangeven op het aanmeldformulier of je 

komt, want ook deze gratis menu’s moe-

ten ingekocht worden.) Bij het kinderme-

nu horen 3 consumpties;  

 

Samen met alle vrijwilligers gaan we er 

een mooie Oostelijke week van maken! 

 
Vergadering op 17 mei a.s. 
Alle vrijwilligers die meehelpen met de 

speelweek 2019 zijn van harte uitgeno-

digd voor de vergadering op maandag 

17 mei om 20:00 uur naar het Vereni-

gingsgebouw. Dan gaan we samen de 

puntjes op de i zetten! 

Jullie komen toch ook? 


