Beste Jongens en Meisjes, Ouders,
In de week van 27 t/m 31 augustus 2018 is er
voor de 18e 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 115 plus 2 wachtrijplaatsen.
De eigen bijdrage is slechts € 27,50 per kind voor
de hele week! Dit is inclusief een leuk spelweek tshirt, een dagje pretpark, een groot waterspektakel
en drankjes en lekkers voor de kinderen**.
Thema dit jaar: “Middeleeuwen; ridders, prinsessen en kastelen” De locatie van de spelweek is
weer op het plein voor het dorpshuis aan de
noorderkolonie. Dit plein wordt omgetoverd tot
onze eigen kasteeltuin. Natuurlijk staat de agenda
weer bol van spellen, actie en entertainment! Z.o.z.
voor uitgebreide agenda.

1. Aanmelden
Aanmelden voor de spelweek kan alleen via onze facebooksite en is
heel gemakkelijk: facebook.com/spelweek
Het aanmelden start op zaterdag 9 juni vanaf 09.00 uur!!
Dit kan dan via het speciale daarvoor bestemde digitale aanmeldformulier op onze facebookpagina welke op bovengenoemd tijdstip online
wordt gezet. Vul hier al je gegevens in. Je krijgt altijd een bevestiging
van opgave. Opgave kan alleen online!
2. Betaling
Na bevestiging van aanmelden, de kosten a € 27,50 p.p. uiterlijk betalen binnen 30 dagen. Je kunt alleen per bank betalen. Alle informatie hiervan staat
in de bevestigingsmail welke je na aanmelding ontvangt.
Mailadres: info@kinderspelweek.nl
**All-in, beperkt op de woensdagavond.
*De spelweek is alleen toegankelijk voor de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar
wonend in de gemeente Pekela of schoolgaand in de gemeente Pekela.
Om teleurstelling voor de jongste (andere klasgenootjes) te voorkomen is gesteld
dat bijna 6-jarigen ook mogen meedoen indien men VOOR 1 december 2018
6 jaar wordt. Voor boven de 11 geldt dat kinderen tenminste op de basisschool
dienen te zitten en maximaal 12 jaar zijn.

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

Like ons!

Agenda 2018 - Spelweek Boven Pekela
09.00 – 09.20u
09.20 – 12.00u
Maandag
27/8

Dinsdag
28/8

Officiële opening door de burgemeester van de gemeente Pekela, de koningin, prinses
en Ridder Roderick van Siepensteijn.
Bouw het dorp; maak het dorpsplein. Materialen zijn aanwezig, alleen moet je zelf
zorgen voor evt een hamer. (Ouders mogen helaas niet meehelpen met bouwen van de hut, er is voldoende begeleiding) Elke hut krijgt karton, doeken enz. Geef je ook op voor de talentenshow op
woensdagavond, max 16 optredens, vol=vol.

12.00 – 13.30u

Pauze, iedereen gaat naar huis.

13.30 – 16.00u

Knutseluurtje: Vanmiddag gaan we o.a. beginnen met het maken van je eigen lampion.
Voorbeelden zijn aanwezig. Neem zelf een plastic fles mee van huis. Versiersels en materialen
zijn aanwezig. De lamp zal worden gebruikt tijdens de optocht van woensdagavond. Ook
gaan we zandkastelen bouwen en hebben we een grote knutseltafel. Ook kun je verder
werken aan je hut. Aan het einde van de middag is er entertainment voor iedereen! Zoals
de Deal or No deal show en ook komt er weer een ‘Mysteryguest’!

09.00 – +16.00u Dagje uit! Vandaag gaan we met z’n allen naar Drouwenerzand.
Attractiepark Drouwenerzand is een pretpark voor weer een geslaagd spelweekuitje. In
dit park vindt je stoere attracties als de BreakDance en Twister maar ook de botsauto’s,
RollingStones en Het piratenschip zijn reuze leuk! Let op! Je krijgt in het park drinken en
eten. Om ongeveer 16.15 uur zijn we weer terug bij de spelweekplaats. Voorafgaand
krijgt ieder kind een speciaal ‘spelweek’ t-shirt!
Drouwenerzand is all-in, eten en drinken hoef je dus niet mee te nemen!

Woensdag
29/8

10.00 !!– 15.30u

19.00 – 21.45u
Locatie dorpshuis

Luchtkussen- en waterspektakeldag met spellen!
Vandaag zijn er veel luchtkussens en waterglijbanen! Neem daarom zwemkleding mee. Er
is een buikglijbaan, tobbedansen en miniglijbaan, zwembad en luchtkussen. Ook gaan we
paalvechten en doen we een pannavoetbaltournooi! Je kunt ook knutselen of je verkleden
in een van onze prachtige kostuums.
Tussen de middag is er een lunch voor iedereen. Ook kun je je opgeven voor de spooktocht.
De Sterren van Boven Pekela! Kom verkleed in middeleeuwse kleding!* Talentenshow, wie
heeft het talent van Pekela? Doe je eigen optreden zoals kunstjes, toneel, playbacken;
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 15 optredens. Voorafgaand aan de prijsuitreiking vindt de lichtjesparade/fakkeloptocht plaats door de straten van Boven Pekela,
begeleid door onze mobiele DJ’s Tom van Buuren en Marinus Garrix! Er is voor de ouders een
leuke verloting!

Donderdag
30/8

10.00 !! –12.00u Middeleeuwse spellentocht!
Meteen na het spel hebben we de uitslag en prijsuitreiking. Tussen de middag is er een
lunch, we gaan pannenkoeken eten! Ouders worden gevraagd om de pannenkoeken te
12.00 –
bakken en te brengen. Na de lunch: Het MysteryGuest spel en Doet ie het of Doet ie het
13.30u
niet!.
Vanaf
19.30u!!

Om 19.30 uur beginnen we met de grote spooktocht! Op zoek naar ridder Roderick en
kasteel Draekenburgh! Een spannende tocht! (max. 2 begeleiders per groep mee). Omstreeks 22.30 uur worden de spoken ontmaskerd op het podium, wees erbij!

Tot + 22.30u Groepen mag je zelf samenstellen. Er zijn extra activiteiten in de tent, als je
niet mee loopt met de spooktocht kun je je hier vermaken! Kom dus wel!

10.00 ! –
12.00u

Sloop de hutten! ’s Ochtends gaan we met z’n allen alle bouwerken 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 en een leuke groepsfoto. Zorg wel voor een eigen
stok.
* Kom in het thema middeleeuwen verkleed op de woensdag; bijvoorbeeld als prinses, prins, koning of Robin Hood.

VERSIEREN HUIZEN IN BOVEN PEKELA
Ook dit jaar willen we de bewoners in Boven Pekela weer vragen om de
huizen te versieren. Zo wordt de spelweek weer een gezellige feestweek
voor de hele buurt! Woensdagavond gaat de optocht langs deze versierde
huizen en straten. Het versieren met behulp van vlaggetjes langs het Pekelder
Diep en Noorderkolonie doen de vrijwilligers van de spelweek!

