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**.

Opgave start zat. 3 juli
Aanmelden
Aanmelden voor de spelweek kan via de ticketshop van de Riggel:
deriggeltickets.nl of facebook.com/spelweek
Het aanmelden start op zaterdag 3 juli. Opgave kan alleen online!

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

Betaling gaat direct via Ideal. Er zijn dit jaar 80 plekken beschikbaar.
vol=vol
Spooktocht voor kids van 12 t/m 13: De kinderen die vorig jaar niet konden meedoen mogen ook aan deze spooktocht ’heavy’ meedoen! ***.
Opgave aan de spooktocht kan ook via de ticketshop. Max 20 plaatsen beschikbaar, € 2,- per deelname

*De spelweek is alleen toegankelijk voor de jeugd in de leeftijd
van 6 t/m 12 jaar wonend 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 2021 6 jaar wordt. Voor boven
de 11 geldt dat kinderen tenminste op de basisschool dienen te
zitten en maximaal 12 jaar zijn muv van de spooktocht.
***Dan geldt maximaal 13 jaar en 1e brugklas.

Like ons!
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Agenda 2021 - Spelweek Boven Pekela
Dinsdag 17/8 10.00 – 10.20u
10.20 – 15.00u

Officiële mini opening
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!

Woensdag
18/8

10.00 – 15.00u

Luchtkussen- en waterspektakeldag met spellen!
Vandaag zijn er veel luchtkussens en waterglijbanen! Neem daarom zwemkleding en een
handdoek mee. Glij met je bootje van de helling van de tobbedansbaan of doe de hindernisbaan! Er is ook een zeephelling, miniwaterglijbaan, buikglijbaan en zwembaden !
Ook 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!
Geef je ook op voor de spookjestocht of Spooktocht heavy!

Donderdag
19/8

10.00 – 13.00u

Spelochtend, Sportkamp!
Leuke sportochtend met 12 spellen, zoals badeentjesspel, schipper mag ik overvaren,
schateilandspel en beachballongooien. Groepen zijn al ingedeeld op leeftijd.
Meteen na de sportieve spellen volgt de prijsuitreiking. Om 13.00uur is het einde.

19.00 – 20.30u

Om 19.00 uur beginnen we met de spookjestocht! 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 bedoelt voor de leeftijdsgroep 6 t/m 8 jaar)

21.00 – 23.30u

Om 21.00uur beginnen we met de Spooktocht HEAVY! Spannende tocht door de bossen
en landerijen van Boven Pekela! In groepen gaan we op pad (max 1 begeleider en 7 kinderen).
Vinden we alle spoken? Maar 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 tot 13 jaar)
Yippie; De kinderen die vorig jaar niet konden meedoen mogen ook aan deze spooktocht meedoen! Regel is dat je
maximal 13 jaar mag zijn en maximaal in de eerste klas van de brugklas zit.

COVID-19 richtlijnen tijdens spelweek

•

Ouders kunnen kind afzetten en vertrekken

•

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 wc’s

•

Alle activiteiten vinden buiten plaats tenzij anders
vermeld.

