Beste Jongens en Meisjes, Ouders,
In de week van 11 t/m 15 augustus 2014 is er voor de dertiende keer een kinderspelweek in Boven Pekela!! De
spelweek is bedoeld voor de jeugd uit de gemeente Pekela van 6 t/m 11 jaar*.
Het maximum aantal deelnemers is dit jaar vastgesteld op 105.
De week wordt deels door een subsidie van de Gemeente, sponsoring bedrijven en door een eigen bijdrage
gefinancierd. De eigen bijdrage is slechts €.23,50 per kind voor de hele week! Tijdens alle activiteiten zijn drankjes
en versnaperingen voor de kinderen natuurlijk bij de prijs inbegrepen. Thema dit jaar: “De Jungle!!”. De locatie van de
spelweek is weer op het plein voor het dorpshuis aan de noorderkolonie. Dit plein wordt weer omgetoverd tot
grasveld en wordt overdekt. Natuurlijk staat de agenda weer bol van spellen, actie en entertainment! Nieuw
onderdeel is de speciale Fright Night Bonteavond in oktober welke door de spelweek wordt georganiseerd. Hiervoor
kun je je apart opgeven, en natuurlijk de feestweek door de straten van Boven Pekela! Z.o.z. voor uitgebreide
agenda.
Lees hieronder verder…

1. Aanmelden
• Aanmelden voor de spelweek kan alleen via onze site en is heel gemakkelijk:
www.kinderspelweek.nl. Via het speciale aanmeldingsformulier op de site kun je je aanmelden.
Vul hier al je gegevens in. Je krijgt hiervan altijd een bevestiging van opgave. Let op! Opgave
kan vanaf zat. 7 juni vanaf 09.00 uur en alleen online.
2. Betaling
Na bevestiging van aanmelden, de kosten a €. 23,50 p.p. uiterlijk betalen vòòr 1 augustus as. Je
kunt alleen per bank betalen. Alle informatie hiervan staat in de bevestigingsmail welke je na
aanmelding ontvangt.
3. Spelregels
Alle huisregels staan vermeldt op internet. Check regelmatig de site.
Mailadres: info@kinderspelweek.nl, Correspondentieadres: Tjalk 15/a, Nieuwe Pekela
*Kijk op de website voor evt. uitzonderingen m.b.t. leeftijden.

Hoofdlocatie Kinderspelweek Boven Pekela: Dorpsplein voor dorpshuis de Riggel, Noorderkolonie 13

AGENDA
Maandag 11/8

09.00 – 09.20 uur
09.20 – 12.00 uur

Officiële opening door de burgemeester of wethouder van de gemeente Pekela en
WakuWaku! De burgemeester en WakuWaku steken tijdens de ceremonie samen het grote
kampvuur aan waarna de spelweek officieel is geopend.
Zoals altijd; Bouw het dorp; we gaan met z’n allen bouwen aan het Jungle tentendorp!
Bouw om het kampvuur en de tempel. Materialen zoals pallets, dekkleden, touw, karton ea
zijn aanwezig, alleen moet je zelf zorgen voor een evt hamer. (Ouders mogen helaas niet
meehelpen met bouwen van de hut, er is voldoende begeleiding)

12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Pauze, iedereen gaat naar huis.
Afmaken van het tentendorp. Elke hut krijgt karton en viltstiften, maak je hut hiermee
compleet! Je gaat vanmiddag ook je eigen oerwoudlamp maken. Deze lampion is nodig voor
de optocht aanstaande woensdagavond. Materialen zijn aanwezig. Indien er tijd over is zijn
er verschillende spellen. Geef je ook op voor de talentenshow op woensdagavond.

Dinsdag
12/8

09.15 – +16.30 uur

Vandaag gaan we met z’n allen met twee touringcars naar “Speelstad Oranje”!
Het park heeft verschillende attracties, o.a. achtbaan Tornado een reuzenrad, piratenschip,
draaimolens, waaronder de paardencarrousel, zweefmolens, reuzenglijbanen, space shuttle,
luchtkussens, trampolines, botsauto’s, kinderdisco. Let op! Neem wel je eigen eten en
drinken mee. Je kunt dit ook in het park kopen. Om ongeveer 16.30 uur zijn we weer
terug bij de spelweekplaats. Voorafgaand krijgt ieder kind een speciaal ‘spelweek’ t-shirt!

Woensdag
13/8

09.00 – 12.00 uur

Vanaf 9 uur JungleSurvivaltocht!
Survivaltocht door Boven Pekela. Je loopt in groepjes een route en komt verschillende
hindernissen tegen. Het wordt een spannende tocht.
Pauze, iedereen gaat naar huis.
Luchtkussens!! Waterspektakel! Neem zwemkleding mee. Er is een buikglijbaan, waterballet
en zeephelling! Wii Mario!! Speel op de Wii Super Mario Bros World op een groot scherm.

12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Geef je ook alvast op voor de spooktocht!

Avondprog.

19.00 – + 21.45 uur

Talent Show! Talentenshow, wie heeft de X-factor van Pekela? Doe je eigen optreden
zoals kunstjes, toneel, zingen, echt zingen mag natuurlijk ook. Neem je ouders, buren,
vrienden of kennissen ook mee. Tevens verkoop van hamburgers e.a. Het wordt een gezellige avond! Maximaal 14 optredens.. Voorafgaand aan de prijsuitreiking vindt de lampionnen-/
fakkeloptocht plaats door de straten van Boven Pekela, begeleid door vrolijke junglemuziek!

10.00 !! – 12.00 uur

Geluidenspel in het bos!
Er gaan 10 groepen op pad om 10 geluiden te zoeken in en om het bos.
In het bos hoor je af en toe verschillende mysterieuze geluiden. Zoek de geluiden op
en zorg voor een handtekening op je briefje. Sommige zitten erg moeilijk verstopt. Vindt ze
alle 10, maar pas op voor de ratelaar, vindt de ratelaar je groepje? Dan heb je 1 strafpunt.
Groepen zijn reeds ingedeeld. (max. 2 begeleiders per groep mee)
Meteen na het geluidenspel een lunch met de uitslag en prijsuitreiking van het geluidenspel.
Lunch en daarna een daverend optreden tijdens de Oerwoudshow!

Locatie dorpshuis

Donderdag
14/8

12.00 – ±13.45 uur

Vrijdag 15/8

Zaterdag 25/10

Vanaf 20.00!! uur
Tot + 22.30 uur

Om 20.00 uur beginnen we met de traditionele spooktocht! “Betoverde spooktocht”
WakuWaku daagt jullie uit om tijdens de tocht raadsels op te lossen en schatten te vinden uit
de handen van de vele spoken die hij ooit in Boven Pekela heeft gezien. (max. 2 begeleiders per
groep mee) Als alle groepen binnen zijn mag je per groep een wensballon oplaten! Omstreeks
22.15 uur worden de spoken ontmaskerd op het podium, wees erbij!

10.00 ! – 12.00 uur

Sloop het dorp! ’s Ochtends gaan we met z’n allen het dorp afbreken! Wil je een aantal
pallets mee naar huis, dat kan, zorg zelf voor een kar. Daarna sluiten we de spelweek af met
het stokbroodbakken. Zorg wel voor een eigen stok. Vandaag kun je je opgeven voor de Fright Nights

12.00 uur

Einde spelweek. Doven van het vuur!

18.30 uur

Start van de Spelweek FrightNights-Bonteavond, met drie onderdelen: Barbecue, luchtkussen
en Spooktocht! Einde van de avond is omstreeks 22.30 uur! Voor deze avond kunnen de kinderen
van de spelweek zich als eerste opgeven. Daarna kunnen andere kinderen zich aanmelden. (max
100 kinderen) Inleg voor deze superspannende en gezellige avond is €.4,00 per kind en is incl.
Drankjes, versnaperingen en BBQ. Leeftijd: van 6 t/m 11 jaar.

*** Kinderen staan onder begeleiding van ongeveer 15 ouderen (18+), Tijdens alle activiteiten zijn drankjes en versnaperingen/fruit voor de kinderen natuurlijk bij de prijs inbegrepen. *Er
zijn voldoende vrijwilligers welke de kinderen meehelpen. Bij regen wordt de alternatieve agenda gehanteerd. Hierbij zullen enkele activiteiten worden verricht het dorpshuis.

