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Sponsors / mede mogelijk gemaakt door:

Beste Jongens en Meisjes, Ouders,
Hier is ie dan weer…. Het spelweek informatieboekje! We willen je via deze folder op de hoogte
brengen over de aankomende spelweek in Boven Pekela in de week van 22 t/m 26 augustus 2022.
Deze folder is bedoelt voor alle aangemelde kinderen en hun ouders/verzorgers en ko m t m aar 1 x
uit, bewaar hem dus goed!
Spelweek Boven Pekela is al jarenlang een begrip in het dorp. Voor het 21e jaar wordt er in de
laatste week van de basisschoolvakantie een gezellige week georganiseerd voor de
basisschoolkinderen! Deze week wordt er gespeeld, gebouwd, gesport en gespeurd. Verderop in
deze folder vind je de dag tot dag planning, nieuws en weetjes.

Waar is de spelweek?
De spelweek vindt plaats op het plein voor het dorpshuis aan de Noorderkolonie (13). Dit plein
wordt omgetoverd tot een groot grasveld. Met een grote tent gaan we het plein weer overd ekke n,
zodat we geen last hebben van eventuele regen of felle zon.

Wat is het thema dit jaar?
Het thema is dit jaar “FEEST”. We bestaan 20 jaar! (Door corona een jaartje overgeslagen). Dus dit
jaar veel confetti, feestfiguren, slingers en party! Genoeg leuke en spannende dingen voor een
boordevolle agenda! Zie verderop in deze folder.

Aanmelden
Op het moment van het maken van deze folder, waren er nog een paar plekjes vrij voor d ee ln am e
aan de spelweek. Er is dit jaar een maximum ingesteld van 120 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 maandag
8.45 – 16.00 uur
Maandag word je verwacht tussen 8.45 en 8.55 uur. We willen nog wel graag je
aanwezigheid noteren. Daarom mag je je melden bij de leiding (in de tent) om je naam en
(evt) telefoonnummer door te geven.
Om 09.00 uur gaan we van start met de openingsceremonie van de spelweek.

Burgemeester
van Pekela:
Jaap Kuin

Dit jaar staat in het teken van het grote FEEST! Daarom is Boven Pekela omgetoverd tot
een feestdorp. De opening is samen met de burgemeester en veel feestelijke figuren
waaronder Fanny het feestvarken! Wat we verder al kunnen verklappen is dat er in de
tent een mega grote taart zal worden bezorgt!

Na de openingsceremonie waarbij Fanny het feestvarken, zijn vrienden en onze
burgemeester Jaap Kuin de spelweek officieel hebben geopend is de Spelweek
begonnen! We maken meteen samen een groepsfoto!
“Bouw een feestdorp”. Maak van het hout, kleden en stof een feesthut of tent! Je mag o o k
aan je eigen feestkar werken.
Er wordt in groepjes gebouwd, maximaal 8 kinderen per groepje (ouders mogen niet
meehelpen met bouwen en versieren, er is voldoende spelweekbegeleiding). Aan het e in de
van de dag belonen we de mooiste hut met een grote prijs en een kaarsje voor op de taart.
Deze dag is het heel belangrijk dat je oude kleren aan hebt en schoenen aan doet met e e n
stevige zool, i.v.m. spijkers op de grond en dan in je voet, aauw…
Einde ochtend: 12.00uur, iedereen gaat naar huis om te lunchen.
Fanny het
feestvarken
Vanaf 13.30 uur is iedereen weer van harte welkom in de tent. Je kunt verder werken aan je hut of feestkar!
Vanmiddag is er een knutseluurtje. Tijdens het knutselen maakt iedereen een lampion met versieringen en/of een
feesthoed voor de optocht. Neem dan zelf een plastic fles mee! Ga hiermee knutselen totdat de lamp klaar is vo o r
gebruik. Voor de lichtjes wordt gezorgd. Verder kun je je vanmiddag laten schminken of verkleden. Aan h e t e in de
van de middag zijn er leuke spelshows! Zo is er o.a. de “Doet ie het of doet ie het niet” show en komt er een
MYSTERIEGUEST! Voor je weg gaat krijg je nog een leuk cadeautje mee!
Einde van de dag: 16.00 uur.
Maandagmiddag kun je je opgeven voor de
Talentenshow van woensdagavond. Zorg zelf
voor evt muziek op usbstick!!
Sponsors
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Maandagmiddag kun je je ook opgeven voor
de voetbalcompetitie voor woensdagmiddag.
In groepen van 3 personen!

Sponsors

GARAGE DIJKHUIZEN

LOODS9

PEDICURESALON WIESKE
JOLANDA BLOEMEN

DE PEKELAAR

SIEFKES VASTGOED

24@HOME
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Dinsdag 23 augustus: Dagje uit!
Vandaag gaan we met z’n allen naar Drouwenerzand.
Attractiepark Drouwenerzand is een pretpark voor een super tof spelweekuitje. In dit
park vind je stoere attracties, als de BreakDance en Parajump maar ook de botsauto’s,
Spinning coaster en de Freakout zijn reuze leuk! Nieuw dit jaar zijn de teacups,
Landhuys den Linden en het minirad!
Let op! Je krijgt in het park drinken en eten. Drouwenerzand Attractiepark heeft een
all-in formule. Het afhalen van snacks en frites gaat middels een bestelformulier. Het
fruit, de verse dagsoep, de belegde broodjes, koffie, thee, limonade en softijs kun je
zonder bestellijst afhalen.
Om ongeveer 16.15 uur zijn we weer terug bij de spelweekplaats.
Voor het dagje uit hebben we graag dat je komt met het speciale t-shirt aan!

09.00 aanwezig, vertrek 09.30u

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, buikglijbaan, tobbedansbaan,
miniglijbaan, hindernisbaan, apeklimtoren en een luchtkussen.
Neem daarom zwemkleding mee!

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

Lunch
Voor de lunch hoef je niet naar huis. Om 12.00 uur is er voor iedereen
poffertjes!

Middag
Vanaf 13.00 uur zijn de luchtkussens weer beschikbaar en
komt er aan het einde van de middag nog een
mystery guest. Raad jij wie het is?

Opgave spooktocht
Woensdagmiddag kun je je opgeven voor de
spooktocht heavy en sprookjestocht. We lopen in
groepen van maximaal 8 kinderen en 2 volwassen
begeleiders. Zoek alvast vrienden om een groepje
samen te stellen.
Einde van de middag: 15.00 uur

6

Woensdagavond
19.00 uur

In de Saloon
Woensdagavond 21 augustus
Ouders, kennissen, buren, vrienden en familie… ze zijn
vanavond allemaal welkom op de Talentenshow!!
Geef een eigen optreden voor een welgeëerd publiek! Kunstje s ,
muziek maken, toneel spelen, goochelen, playbacken of echt
zingen! Ieder jaar is er weer een gevarieerd programma e n we
hopen ook dit jaar weer veel nieuw talent te mogen ontdekken!
De jury bestaat dit jaar uit 3 speciale gasten en zij zullen alle
optredens (max. 15) beoordelen en iedere deelnemer belonen
met een heuse medaille!
Tijdens de avondvoorstelling zijn ook Fanny het feestvarken en
alle andere figuren aanwezig!
Het wordt vast een 'spetterende' avond en er zijn heerlijke
hamburgers te koop! Ook is er t.b.v. de spelweek een leuke
verloting!

En dan… de Optocht!
Als alle kandidaten van de talentenjacht hebben opgetreden
gaan we de optocht lopen. We gaan, met de lampionnen of
feesthoedjes, die je maandag hebt gemaakt, door Boven
Pekela wandelen. Onder begeleiding van onze mobiele DJ’s
Snollebollekes en Prins Carnaval. Iedereen mag meelopen.
Tijdens onze optocht kan de jury nadenken over de winnaar van
de show! De optocht begint om ongeveer 21.15 uur!
Aanvang show: 19.00 uur tot ongeveer 21.15 uur.
(incl. pauze)
Optocht om ongeveer 21.15 uur. Prijsuitreiking:
21.45 uur!
Sponsors

7

Donderdagochtend:

Feestspeurtocht met vossen
en spelletjes!
We beginnen donderdag om 10.00uur!!
Er gaan groepen op pad om de
verjaardagsopdrachten te doen en Fanny te helpen om
geld en kaarsjes te vinden! Tijdens de route kom je
allerlei spellen tegen zoals snoephappen, stoelendans
enz. Ook zitten er vreemde verklede figuren op de
route. Maar let op voor de boze wolf!! Groepen zijn
reeds ingedeeld.
(max 8 kinderen per groep en 1 begeleider)

Einde spel: ongeveer 12.00uur.
Daarna is er een lunch in de tent.

Lunch & Prijsuitreiking!
Van het spel hebben we wel trek gekregen, daarom krijgen we in de tent een broodje. Tijdens de lunch is er
de onthulling van de figuren… wie=wie en voor de beste groep is er een prijs!

En na de minilunch gaan we verder met o.a. de MysteryGuest of Deal or No deal.

SPOOKTOCHT
Ouders, familie of vrienden
die het leuk vinden om tijdens de
kinderspelweek een ochtendje of
middagje te helpen met het begeleiden
van een groepje tijdens de
speurtochten, spelletje of misschien zelfs
dapper genoeg zijn om een groepje te
begeleiden tijdens de Spooktocht
kunnen zich melden en aangeven
wanneer we eventueel een beroep
op hen kunnen doen.
Je kunt je dan melden
bij leidster Vianne.

Sponsors
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Donderdagavond: vanaf 18.30uur: Sp(r)ookjestocht
Om 18.30 uur beginnen we met de sp(r)ookjestocht! Speciaal voor de jongere deelnemers. Een rustige
avondtocht met leuke spookjes en gekke figuren. (deze tocht is bedoeld voor de leeftijdsgroep 6 t/m 8 jaar)
Er is ‘s avonds een disco springkussen aanwezig in de tent. Wil je niet met de tocht meelopen, dan ben je
uiteraard wel van harte welkom ‘s avonds, om te kijken of te spelen.

VANAF 20.30 uur: De deelnemers van de Spooktocht Heavy zijn vanaf 20.00 uur welkom!

De Hideouts van de Boze Wolf
Om 20.30uur beginnen we met de Spooktocht HEAVY!
Dit is een spannende tocht Dark Woods, HideOuts en Haunted Houses van Boven Pekela!
In groepen gaan we op pad (max 1 begeleider en 7 kinderen).

Maar kijk uit voor de Scary Piggy, Boze Wolf, Eddie de Clown 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)
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Spelweek Figuren!

2018

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

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

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

met het aansteken van de
Olympische vlam samen
met de burgemeester van
Pekela de sportieve
Spelweek van 2012.

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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