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Hoofdlocatie spelweek Boven Pekela:
Buitenplein achter dorpshuis de
Riggel, Noorderkolonie 13 en
trainingsveld Pekelder Boys

VOOR:

Like ons!

________________
________________
________________
________________
Mail: info@kinderspelweek.nl

|

Web: kinderspelweek.nl

| Social media: facebook.com/spelweek

Sponsors / mede mogelijk gemaakt door:

Beste Jongens en Meisjes, Ouders,
In de week van 17 t/m 19 augustus is er spelweek in Boven Pekela!! De spelweek is bedoeld voor de
jeugd uit de gemeente Pekela van 6 t/m 12 jaar*.
Thema dit jaar: “Spelweek editie 19½”. I.v.m. de coronamaatregelen is alles een beetje anders.
De spelweek is dit jaar op 3 dagen en met in achtneming van de door de overheid gestelde
maatregelen. Het maximum aantal deelnemers is dit jaar 80.
De locatie van de spelweek is dit keer op het plein aan de achterzijde van de Riggel, in de
buitenlucht. De eigen bijdrage is slechts € 10,00 per kind. Dit is inclusief een deelname aan de
tochten, waterspektakel, lunches, drankjes en lekkers voor de kinderen.
Spelweek Boven Pekela is al jarenlang een begrip in het dorp. Voor het 20e jaar wordt er in de
laatste week van de basisschoolvakantie een gezellige week georganiseerd voor de
basisschoolkinderen! Deze week wordt er gespeeld, gesport en gespeurd. Verderop in deze folder
vind je de dag tot dag planning, nieuws en weetjes. Ivm corona is dit jaar wel alles anders.

Waar is de spelweek?
De spelweek vindt dit jaar plaats op het achterplein bij het dorpshuis aan de Noorderkolonie (13).
Dit plein wordt omgetoverd tot een groot grasveld.

Wat is het thema dit jaar?
Het thema is dit jaar “Spelweek 19,5 jaar!”. Eigenlijk is deze spelweek de 20e editie maar voor een
echt groot feest willen we flink uitpakken. Ivm corona kan dat dit jaar niet echt. Daarom is het 20
jarig jubileum maar uitgesteld tot volgend jaar. Dit jaar maken we er een klein feestje van!

Aanmelden
De spelweek is dit jaar in 2 dagen volgeboekt. Er zijn daarom geen plaatsen meer beschikbaar. Er is
dit jaar een maximum ingesteld van 80 kinderen.

Afmelden
Mocht je om een bepaalde reden toch niet mee willen of kunnen doen terwijl je je wel hebt opgegeven? Stuur dan z.s.m. een bericht naar info@kinderspelweek.nl. We maken dan graag een
ander kind blij met een deelname! Er vindt geen restitutie plaats in verband met reeds gemaakte
kosten.

Noodnummer
In geval van nood kan telefonisch contact worden opgenomen met het noodnummer, mobiel of via
whatsapp bereikbaar tijdens de spelweek op: 06 22725093.
Of de Riggel: 0597-645245
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Opening en dinsdag
Dinsdag word je verwacht tussen 9.50 en 10.00 uur. Ivm corona is dit jaar de
regel dat ouders of verzorgers helaas niet aanwezig kunnen zijn op het
achterplein. We zullen daarom net als bij scholen werken met ‘kiss and ride’.

Burgermeester
van Pekela:
Jaap Kuin

Wordt je met de auto of fiets gebracht, dan wordt je bij de parkeerplaats van
De Riggel opgevangen door iemand van de Spelweek. Voor papa’s en mama’s
maken onze vrijwilligers zoveel mogelijk foto’s.
Namen en telefoonnummers worden nog even genoteerd en om 10.00 uur gaan
we van start met de openingsceremonie van de spelweek.

VOSSENJACHT
Na de openingsceremonie waarbij burgermeester Kuin
van Pekela, samen met enkele verklede figuren uit
voorgaande jaren, de spelweek heeft is de Spelweek
begonnen!
We starten met de Vossenjacht door de straten van
Boven Pekela.
Er gaan groepen op pad om letters te vinden op de route!
Tijdens de route kom je allerlei vreemde verklede figuren
tegen. Vraag wie ze zijn en of ze een letter of geld bij zich
hebben. Vind ze alle 12, maar pas op voor de ratelaar,
vindt de ratelaar je groepje? Dan moet je geld afstaan.
Groepen zijn reeds ingedeeld. (max 8 kinderen per groep en 1 begeleider)
Meteen hierna hebben we de uitslag en prijsuitreiking van
de vossenjacht. Daarna een lunch!
Na de lunch: Show met o.a. de MysteryGuest, Deal or No
deal en leuke spellen!
Einde v/d dag: 15.00uur, iedereen gaat naar huis.
Dinsdag kun je je ook
opgeven voor de voetbalcompetitie
voor woensdagmiddag. In groepen
van 3 personen!
Sponsors
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W o e n s d a g: L u c h t k u s s e n e n w a t e r s p e k t a k e l d a g !

Waterspektakel
Er is vandaag veel te doen tijdens de spelweek!
We beginnen om 10.00 uur!
Er is de hele dag een Megawaterglijbaan met zwembad,
megaballs wipeoutbaan, krokodil klauter- en glijbaan,
buikglijbaan en springkussen. Neem daarom zwemkleding en eventueel
een handoek mee!

Voetbalcompetitie
Voor de liefhebbers is er vandaag ook een voetbalcompetitie in onze
voetbalarena.
De competitie start om 10.30 uur. Inschrijven kan dinsdag al. Bedenk een
teamnaam en verzamel maximaal 3 spelers voor je team. Het beste
jongensteam én meisjesteam wint een prijs! Maximaal 12 teams.

Sponsors

Lunch
Tussen 12.30 en 13.30 uur is er een pauze en gaan we frietjes eten!

Middag
Vanaf 13.30 kan er weer lekker gesprongen worden op de luchtkussens.
En je kan je laten schminken of jezelf verkleden in een van
onze prachtige kostuums!

Opgave spooktocht
Woensdagmiddag kun je je opgeven voor de
spooktocht. We lopen in groepen van maximaal 8
kinderen en 1 volwassen begeleider. Zoek alvast
vrienden om een groepje samen te stellen.
Einde van de middag: 15.00 uur
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DONDERDAG: SPELOCHTEND
We beginnen vandaag om 10.00 uur met een leuke spelochtend/ Sportkamp!
Een leuke sportochtend met 12 spellen, zoals badeentjesspel, schipper mag ik overvaren, schateilandspel, fles
vullen, blikgooien en beachballongooien. Groepen zijn al ingedeeld op leeftijd.
Meteen na de sportieve spellen volgt de prijsuitreiking. Er is voor iedereen een prijsje.
Om 13.00uur is het ochtendprogramma afgelopen en gaat iedereen naar huis. Even uitrusten voordat de
spooktochten beginnen!

Donderdagavond: vanaf 19.00uur: Sp(r)ookjestocht
Om 19.00 uur beginnen we met de sp(r)ookjestocht! Speciaal voor de jongere deelnemers. Een rustige
avondtocht met leuke spookjes en gekke figuren. Omstreeks 20.30 uur worden de spoken ontmaskerd op het
podium, wees erbij! (deze tocht is bedoeld voor de leeftijdsgroep 6 t/m 8 jaar)
Er is ‘s avonds een luchtkussen aanwezig op het spelweek terrain. Wil je niet met de tocht meelopen, dan ben je
uiteraard wel van harte welkom ‘s avonds.

VANAF 21.00uur: De deelnemers van de Spooktocht Heavy zijn vanaf 20.30 uur welkom!

Om 21.00uur beginnen we met de Spooktocht HEAVY!
Dit is een spannende tocht door de bossen en landerijen van
Boven Pekela! In groepen gaan we op pad (max 1 begeleider en 7 kinderen).
Kijk uit voor Jack Sparrow, Darth Vader of de Ghostratelaar!
Omstreeks 23.00 uur worden de spoken ontmaskerd op het podium, wees erbij!
(deze tocht is enkel bedoeld voor de leeftijdsgroep 8 t/m 13 jaar)
Yippie; De kinderen die vorig jaar, door corona, niet konden meedoen
met de spelweek mogen WEL meedoen aan deze spooktocht!
Regel is dat je maximal 13 jaar mag zijn end at je dus voor de vakantie
niet hoger dan in de brugklas zat.
Je kunt jezelf nog aanmelden via: deriggel.nl Inleg; €2,00

COVID-19 richtlijnen tijdens spelweek
• Kinderen halen/brengen dmv “kiss and ride” op
het parkeerplein voor de Riggel.
• De leiding houd zich aan de 1,5 meter afstand.
• Bij verkoudheid of klachten blijf je thuis
• In de Riggel zijn vaste looproutes voor gebruik
van de wc’s
• Alle activiteiten vinden buiten plaats tenzij
anders vermeld.
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Spelweek Figuren!

Koningin Caithlyn en haar
bewakers tijdens de
Spelweek van 2018

Weet jij nog wie er tijdens de spelweken in de afgelopen
jaren op bezoek kwamen? Ken jij ze nog? Hieronder
vindt je ze:

2015

Ridder Roderick van
Siepensteijn
Prins Pekelos de Carnavallo opende de
spelweek. Ook kwam Wilfred Wonka uit
Amerika langs voor deelname aan de jury
van de Talentshow.

2012: Baron v. Breewijck
tot Boven Pekela opende
met het aansteken van de
Olympische vlam samen
met de burgemeester van
Pekela de sportieve
Spelweek van 2012.

2013: Tovenaar
Perkamentus deed de
opening samen met
burgermeester Schollema
van Pekela

2010: Koningin
Van Groningen:
Controleerde de
recordpoging
Stoepkrijten!
Poging geslaagd!!!

2011

2017

2013

2013: Markies van
Karabas: Jurylid
tijdens de
Talentshow!

Aussie
Majesteit van Pekela: Koningin Yanney
Bracht een bezoek aan de spelweek van
2011 om de mooiste hut uit te zoeken en
zij kwam op de woensdagavond nog langs
met de balletjes van de koningin
(bitterballen)

Opperhoofd Winnetoe en
Sheriff van Pekelcity

2016
Koning Neptunus &
Koningin Neptunia
in Boven Pekela

2016: Jack
Sparrow brengt
Boven Pekela in 2016
een bezoek tijdens de
spooktocht. Als piraat
is ie op zoek naar de
goudstukken!

Koningin
Amidala
Van de
planeet
Naboo brengt
een bezoek
aan Boven
Pekela ivm
de vermiste
astronaut
Aussie.

De astronaut
kwam
door pech
met z’n
shuttle
in Boven
Pekela
terecht.

2017
2012

om hun dochter
Ariel te zoeken!

2012: Radagast von
Bombur: Was spook
en verhalenverteller
tijdens de
spooktocht van
2012!
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Camperplaats
De Pekelaar
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