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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 19 t/m 23 augustus 2019.
Deze folder is bedoeld voor alle aangemelde kinderen en hun ouders/verzorgers en komt maar 1 x
uit, dus bewaar hem goed!
Spelweek Boven Pekela is al jarenlang een begrip in het dorp. Voor het 19e 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 weer plaats op het plein voor het dorpshuis aan de Noorderkolonie (13). Dit plein
wordt omgetoverd tot een groot grasveld. Door middel van een tent van 25x15 meter gaan we het
plein weer overdekken zodat we geen last hebben van eventuele regen of felle zon.

Wat is het thema dit jaar?
Het thema is dit jaar “Het wilde westen”. En als we daaraan denken, denken we aan; cowboys- en
girls, een Saloon, indianen, wigwams en rodeo! Genoeg leuke en spannende dingen voor een
boordevolle agenda! zie verderop in deze folder.

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 115 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.

Betaling
Betaling van €.27,50 p.p. kan alleen per bank, heeft u dit inmiddels gedaan dan heeft u een bevestigingsmail ontvangen. Heeft u nog niet betaald dan verzoeken wij u om uiterlijk 9 aug. het totaalbedrag over te maken. Doet u dit niet op tijd, dan ontstaat er een probleem met de deelname.

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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Ons team; wie is wie
Heb je al eerder meegedaan?
Dan ken je vast al wel een paar
mensen van het spelweekteam!
Hierboven stellen we ons aan je
voor. De organisatie verheugt
zich al erg op de spelweek!
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Drenthe Tours
Funk Natuursteen
Jan Bakker
Eroshoppen
Jolanda’s Bloemen
MTS Veninga
Skincare Marissa
FD Caravans
Salon T&G
Geert Philips
Smulpaleis
Siefkes Vastgoed
Wieske Pedicure
Kapsalon Pour Vous
Houthandel Westerwolde
24@home
Glashandel Nuninga
v/d Tuuk
Gerrits Snuffelhoek
Hulsebos Timmerfabriek
Van den Hende
Slagerij Huizing
Fremabo Vijver
Poeisz
Linda’s
Salon
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Opening en maandag
Burgermeester
van Pekel City:
Jaap Kuin

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.
Dit jaar staat in het teken van het wilde westen! Daarom is Boven Pekela
omgetoverd tot uitgestrekte prairie: Pekel City. In Pekel City leven
cowboys, indianen maar ook boeven zoals de Daltons! Tijdens de
spelweek is ook opperhoofd Winnetoe aanwezig. Het schijnt dat hij op
zoek is naar de daders die de edelstenen uit de totempalen hebben
gestolen…

Na de openingsceremonie waarbij opperhoofd Winnetoe, dochter
Pochahontas, de sheriff en Burgermeester Jaap Kuin van Pekel City de
spelweek officieel hebben geopend is de Spelweek begonnen!: “Bouw
Opperhoofd
een indianen dorp”. Maak van het hout, kleden en stof een wigwam of
Winnetoe
minisaloon om de grote wigwam van opperhoofd Winnetoe!
Er wordt in groepjes gebouwd, maximaal 8 kinderen per groepje (ouders mogen niet meehelpen met bouwen en
versieren, er is voldoende spelweekbegeleiding). Aan het einde van de dag belonen we de mooiste hut met een
grote prijs. En de knutselwerken die de kinderen op maandag middag zullen maken, worden gebruikt tijdens de
optocht op woensdagavond, kom dan dus allemaal gezellig kijken!
Deze dag is het heel belangrijk dat je oude kleren aan hebt en schoenen aan doet met een stevige zool, i.v.m.
spijkers op de grond en dan in je voet, aauw… Wanneer je wigwam klaar is gaan we op karton of doek tekenen.
Maak met behulp van de viltstiften een mooi kunstwerk. Er zijn genoeg stiften aanwezig. Er mag geen verf worden
gebruikt. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om te helpen met bouwen.
Einde ochtend: 12.00uur, iedereen gaat naar huis om te lunchen.
Vanaf 13.30uur is iedereen weer van harte welkom in de tent. Vanmiddag is er een knutseluurtje.
Tijdens het knutselen maakt iedere groep een lichtjestotem met versieringen voor de optocht. Je mag
natuurlijk ook een eigen lampion maken LET OP! Neem dan zelf een plastic fles mee! Ga hiermee
knutselen totdat de lamp klaar is voor gebruik. Voor de lichtjes wordt gezorgd. Verder kun je je
vanmiddag laten schminken. Aan het einde van de middag zijn er leuke spelshows! Zo is er o.a. de
“Doet ie het of doet ie het niet” show!
Einde van de dag: 16.00 uur.

Maandagmiddag kun je je
opgeven voor de Talentenshow
van woensdagavond. Zorg zelf
voor evt muziek op usbstick!!

Maandagmiddag kun je je ook
opgeven voor de voetbalcompetitie
voor woensdagmiddag. In groepen
van 3 personen!
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Dinsdag: dagje uit!
Dinsdag gaan we een dagje uit! Dit jaar naar Drouwenerzand. Vertrek is om 9.15 uur aan
de Noorderkolonie met twee bussen van Touringcarbedrijf DrentheTours. Kom op tijd
(9.00uur!!) Voordat we vertrekken krijgen alle kinderen nog een speciaal spelweek t-shirt
aan, deze is geel met de tekst ‘Spelweek’! Om in het park zicht te houden op de kinderen
hebben we graag dat alle kinderen dit T-shirt aantrekken. Er zijn verschillende maten.

In het park:
Je kunt de hele dag dolle pret hebben met de attracties en speeltoestellen in het
attractiepark. Vandaag is het eten en drinken, zoals frites, snacks, vers fruit, thee, limonade
en softijs gewoon af te halen aan de bars zonder hiervoor te hoeven betalen. Wil je toch
geld meenemen? Bijvoorbeeld voor een souvenir of iets anders? Dat kan. Hou je geld wel
veilig bij je, bijv. d.m.v. een (hang)portemonnee.
De leiding is aanwezig op één plek in het park, hier kunnen de kinderen hun jassen en
tassen kwijt.
Einde van de dag: Om 16.00 uur zijn we weer terug bij de tent en kunnen de kinderen
worden opgehaald.
In het park is dus van alles te doen. Wat allemaal? Dat lees je onderaan deze pagina.
Of kijk voor alle attracties op: www.drouwenerzand.nl

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,
klimtoren(vanaf 8 jaar), miniglijbaan, paalvechten en 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.

Pauze
Tussen 12.00 en 13.30 uur is er een pauze.
Alle kinderen gaan naar huis

Middag
Vanaf 13.30 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. 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: 15.30 uur

7

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! Kunstjes,
muziek maken, toneel spelen, goochelen, playbacken of echt
zingen! Ieder jaar is er weer een gevarieerd programma en 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 opperhoofd Winnetoe,
Pochahontas en de sheriff aanwezig.
Het wordt vast een 'spetterende' avond en er zijn heerlijke
hamburgers e.a. 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 lampjesoptocht lopen. We gaan, met de
lichtjestotempaal of lampion die je maandag hebt gemaakt,
door Boven Pekela wandelen. Begeleid door onze mobiele DJ’s
Billy the Kid en Buffalo Bill. 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!
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Donderdagochtend:
Geluidenspel
We beginnen donderdag om 10.00uur!! We willen
jou of je ouders/verzorgers vragen om te komen/je
af te zetten bij het bos van hoetmansmeer. Zie de
locatiekaart hiernaast. Dit is het grootste bos in Boven
Pekela, aangezien we met ruim 120 personen zijn.

Let op! Andere locatie!
Hoetmansmeer

Spelweek

We spelen hier weer het geluiden-spel! 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.
LET OP! Een lange broek én laarzen of stevige schoenen is
verplicht!! Groepen zijn reeds ingedeeld. (max. 2
begeleiders per groep mee)
Einde geluidenspel: ongeveer 12.00uur.
We gaan met z’n allen terug
naar de spelweektent!

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

RODEO!!
Vanaf 12.45 uur is er in de tent DE GROTE RODEO SHOW!
Durf jij plaats te nemen op de rodeostier? De sheriff doet
het natuurlijk even voor! Ook verwelkomen we weer een
MysteryGuest, dit zijn bekende vermomde mensen. Vaak
ken je ze wel. 2 teams van 2 kinderen spelen het spel om te
raden wie de Mystery Guest is!
Einde spelshows: ongeveer 13.45 uur, alle kinderen gaan
naar huis om lekker even uit te rusten en op te laden voor
de super spannende Winnetoe Spooktocht.....
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.

Sponsors
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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
Het presentatieduo vanaf
2009 tijdens de Talentshows
van de Spelweek;

Aussie
Majesteit van Pekela: Koningin Yanney
Aer-mauntan! 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)

2016
Koning Neptunus &
Koningin Neptunia
in Boven Pekela
om hun dochter
Ariel te zoeken!

2017

2013

2013: Markies van
Karabas: Jurylid
tijdens de
Talentshow!

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

2012: Radagast von
Bombur: Was spook
en verhalenverteller
tijdens de
spooktocht van
2012!
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’s Avond begint het echte werk! Dan moeten we met z’n allen tijdens een
spannende zoektocht de edelstenen en onderdelen van de totempalen zien te vinden.
Er zitten verschillende boefjes, indianen en spoken op de route! Dus kijk uit!

Donderdagavond, 19.30 uur!
De ontknoping nadert: Waar zijn toch die edelstenen gebleven. Wie heeft ze gestolen. Dat zullen we
moeten gaan uitzoeken tijdens deze spannende tocht! Nog lang niet alle edelstenen en stukken van de
totempalen zijn namelijk terug gevonden. Het schijnt dat er nog verschillende in de Pekelder bossen en
langs de paden liggen verstopt.
De spooktocht vindt plaats door Boven Pekela, dit zijn straten, bossen, gebouwen of velden/landerijen.
Groepen mag je zelf samenstellen (woensdag). Zorg dat je de edelstenen en onderdelen van de
totempalen te pakken krijgt, en laat je niet te grazen nemen door een boef, spook of andere rare
personen!
Ontmaskeren van de spoken: plm. 22.00uur, Einde van de avond: omstreeks 22.30uur.
➔ Let op! Max. 2 begeleiders per groep mee.
➔ De rodeostier is weer in de grote tent aanwezig. Ook zijn er videospelletjes en knutselen. Mocht je niet
meelopen met de tocht ben je van harte welkom om in de tent te blijven!

Vrijdag: Stokbrood bakken en afsluiting!
Vrijdag beginnen we weer om 10.00 uur met het slopen van de
saloons, wigwams en hutten. Samen zullen we alle rommel, hout, karton
en spullen opbergen zodat alles weer netjes achterblijft. Heb je
belang bij een paar pallets? Zeg het dan even, dan kun je vast wel
een paar mee naar huis krijgen om daar opnieuw te bouwen! En als
alle hutten zijn afgebroken gaan we met zijn allen stokbroodbakken!
Neem zelf een stok mee!
Om 12.00 uur is de spelweek afgelopen en sluiten we af met een
groepsfoto.
De
foto
kan
iedereen
op
de
website
www.kinderspelweek.nl downloaden.
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16.15

Ook komt er een mysteryguest langs.
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