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De leukste week van jouw vakantie

Openingstijden
ma. t/m za. : 08:00-20:00 uur
zo. : 12:00-18:00 uur

Gewoon bij Albert Heijn
Partycentrum, café,
zalen- en
sportcentrum
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Bruiloften  Bedrijfsfeesten
Vergadercentrum  Koffietafels
Kinderfeesten  Partijen & verjaardagen
Zaalverhuur met eigen catering
Hofplein 1, 6665 DH Driel
Tel.: 06 - 40 57 90 45  www.de-oldenburg.nl

Zonder sponsoren is er geen speelweek wij willen dan ook alle sponsoren groot en klein
bedanken voor hun steun. Wil jij ook helpen? Laat het ons weten via
info@speelweekdriel.nl

Ben jij er klaar voor ?
Nog een paar weken en dan is het weer zover. Dan zal
voor de 44ste keer de Speelweek worden georganiseerd in
en rondom zalencentrum De Oldenburg.
Achter de schermen wordt door enthousiaste medewerkers
hard gewerkt alle voorbereidingen te treffen om er weer
een geslaagde week van te maken. Voor zowel jong en
oud, inwoners van Driel en wijde omgeving.
Wij hopen er dan ook weer een knallend feest van te maken.
De opening is weer even spectaculair als altijd. Tijdens de
opening zal het burgemeesterpaar bekend worden gemaakt. Ook is er weer de kleedjesmarkt (bij goed weer zal
deze buiten zijn) en na de officiële opening zijn er op het
terrein verschillende activiteiten te doen voor de kinderen.
Wil je een steentje bijdragen aan de speelweek neem dan
contact op via info@speelweekdriel.nl.
Financiële ondersteuning is van harte welkom.
Vraag hiervoor naar ons sponsorplan of stop een zakcentje welke je kunt missen in een van de geldbussen bij de
uitgang gedurende de week.
Wil je op de hoogte blijven? Je vindt ons op diverse sociale
kanalen. Volg, Share en Like ons dan. Het zou leuk zijn als
je een berichtje plaatst en ons laat weten hoe
leuk de Speelweek wel of niet is.
Wij hebben er zin in en hopen jullie allemaal weer te zien
tijdens de opening op zondag 11 augustus 2019.

Tijdens de speelweek worden foto’s gemaakt welke wij
delen via social media. Mocht er een foto van uw kind bij
zijn terwijl u dit niet wilt laat het ons dan weten zodat wij
de foto’s kunnen verwijderen.

Zonder sponsoren is er geen speelweek wij willen dan ook alle sponsoren groot en klein
bedanken voor hun steun. Wil jij ook helpen? Laat het ons weten via
info@speelweekdriel.nl

Zondag
11 Augustus

Feestelijke Opening
Om 15.00 uur is de opening van de 44ste Speelweek.
De opening zal worden verzorgd door ons
nieuwe burgemeesterspaar.
Na de opening zijn er diverse activiteiten en een
kleedjesmarkt.
Wij vragen de medewerking aan ouders om alvast
weekkaarten te kopen tijdens de voorverkoop op
zondag 11 augustus.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kaart voorverkoop
15.00 tot 17.30 uur
Prijzen:
Week €12,50
1 Dag € 3,00
De hele week zal er
E.H.B.O aanwezig
Kinderen tot 5 jaar
alleen onder
begeleiding van een
volwassene

B

ROOIJAKKERS
ROOIJAKKERS

SCHILDERWERKEN

Schilderwerk met kwaliteit
Benjamin Rooijakkers
Elster Grindweg 20, 6665 NC Driel
T:
M:
F:
E:

026-472 05 72
06-20 39 63 24
026-472 02 96
info@rooijakkersschilderwerken.nl

environnement
Zonder sponsoren is er geen speelweek wij willen dan ook alle sponsoren groot en klein
bedanken voor hun steun. Wil jij ook helpen? Laat het ons weten via
info@speelweekdriel.nl

Maandag
12 Augustus
09:00 - 12:00
De Oldenburg
en buiten
09:00 - 12:00
Sportzaal

Waterpret
Kassa open en start van de vaste activiteiten
De vaste activiteiten zijn koken en bakken, figuurzagen,
sieraden maken, houtbranden, huttenbouwen, sport en
spel, verfhoek, crazyhair, knutselhoek.
Laser gamen
Wil je meedoen met laser gamen dan kun je een kaart op
kleur halen bij de inschrijfbalie en wordt je opgeroepen als
je aan de beurt bent. De groepen zullen op leeftijd worden
samengesteld.

Cafe

Opening inschrijfbalie
Voor het inschrijven voor de speurtocht van dinsdagmorgen, schrijfatelier van donderdagmorgen en en de playbackshow voor vrijdag.

12:00 - 13:30

Pauze

13:30 - 16:00

Vervolg activiteiten

16:00 - 17:30

Spuitbal
Voor de deur van de Oldenburg zal de Brandweer zijn waterslangen uitrollen. Iedereen is van harte welkom voor dit
waterspektakel.

09:30 - 12:00

Op straat
Vanaf 19:00
Sportzaal

Brandweer
Heteren

Volleybalwedstrijd voor vrijwilligers
In de sportzaal zullen de vrijwilligers het tegen elkaar
opnemen tijdens een heus volleybalwedstrijdje. Iedereen is
van harte welkom om hen te komen aanmoedigen.

Zonder sponsoren is er geen speelweek wij willen dan ook alle sponsoren groot en klein
bedanken voor hun steun. Wil jij ook helpen? Laat het ons weten via
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Dinsdag
13 Augustus
09:00 - 12:00
De Oldenburg
en buiten
09:30 - 12:00
Omgeving
De Oldenburg

Met de huifkar
Kassa open en start van de vaste activiteiten
De vaste activiteiten zijn koken en bakken, figuurzagen,
sieraden maken, houtbranden, huttenbouwen, sport en
spel, verfhoek, crazyhair, knutselhoek.
Speurtocht
Onder begeleiding van een volwassene kunnen kinderen in
groepjes op zoek gaan naar de vossen die zich schuilhouden in een stukje van ons dorp. Om 11.30 uur zullen de
vossen weer huiswaarts keren.

Zaal

Beauty Dag
Kom alles te weten over make-up en huidverzorging. Deze
dag wordt begeleid door Schoonheidssalon Caroline.

12:00 - 13:30

Pauze

13:30 - 16:00

Vervolg activiteiten

13:30 - 16:00

Huifkar ritten
De Holland maakt weer mooie ritten door Driel met hun
huifkar.

09:30 - 16:00

Vertrekpunt
De Oldenburg
Vanaf 19:00
Zaal

Disco
Laat jij jouw beste dans moves zien tijdens de jeugdisco.
Toegang voor jeugd van 12 tot 16 jaar.

ONDERNEMERSVERENIGING

Albert Heijn Koopman
Baltussen Conserven
Berentsen brood en banket
Van Binsbergen Brood & Zo
Boerboom aannemersbedrijf
Bouwbedrijf Fisher
Beijer Mengvoeders
Cafe Zeldenrust
Constructiebedrijf Hermeling
Garage Schuiling
Schoonmaakberijf W. Jacobi

Scheerder Schilderwerken
Rensen Bouwbedrijf
Rooyakkers Schilderwerken
Van Rooijen Vrisolatie
Scheers Bestrating
Taxi Linsen
Quik Kadoshop -Schilderwerken
Volpe
IJzendoorn optiek
Zalencentrum Driessen

Zonder sponsoren is er geen speelweek wij willen dan ook alle sponsoren groot en klein
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Ons luchtkussen is ook te huur!
Interesse in het huren van ons luchtkussen?
Voor 50 Euro per dag is deze te huur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met:
Leo van der Vooren 026 47 42 683 (na 18:00)

Durven jij en je vrienden het aan?
Wij zijn benieuwd wie het dit jaar
aandurven om te strijden voor de
eerste plaats tijdens de 6 kamp
van Driel. Hebben jij en je vrienden/
collega’s wat het vraagt om die
begeerde beker te bemachtigen?

Geef jullie dan snel op!
Een team bestaat uit min 8 en max
10 personen, het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per team.
Je kunt vanaf 15 jaar deelnemen.
Opgeven kan bij
Ronnie Koster 06-28614688.

Woensdag
14 Augustus
09:00 - 12:00
De Oldenburg
en buiten
09:30 - 12:00
Sportzaal
10:00 - 12:00
muziekschool
All Music

Sportief dagje
Kassa open en start van de vaste activiteiten
De vaste activiteiten zijn koken en bakken, figuurzagen,
sieraden maken, houtbranden, huttenbouwen, sport en
spel, verfhoek, crazyhair, knutselhoek.
Dance workshop Next Movement
9:30 - 10:00 Mini’s leeftijd 5 t/m 7 jaar
10:00 - 10:30 Kids Leeftijd 8 t/m 10 jaar
10:45 - 11:15 Teens Leeftijd 11 t/m 14 jaar
Oefenen playbackshow
Kinderen die deelnemen aan de playbackshow kunnen
terecht om te oefenen in muziekschool All Music, gelegen
naast de ingang van de sportzaal van de Oldenburg.

12:00 - 13:30

Pauze

13:30 - 16:00

Kinderzeskamp
Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden per groepje(min
6 pers) met 1 begeleider ouder dan 16 jaar. Kinderen die
geen groepje hebben kunnen zich individueel aanmelden
en komen in een samengesteld groepje. Er doen elk jaar
veel kinderen mee aan de zeskamp. De vrijwilligers kunnen
de begeleiding niet alleen aan daarom doen we een beroep
op ouders, broers, zussen enz. U kunt zich opgeven als
begeleider bij de inschrijfbalie.

Op straat

Vanaf 19:30
Op straat

Zeskamp voor volwassenen
Durf jij het aan om samen met jouw straat, sportclub,
buurt of vriendengroep te strijden om de eerste plaats.
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Donderdag
15 Augustus
09:00 - 12:00
De Oldenburg
en buiten
09:00 - 12:00
Cafe

09:00 - 12:00
Schrijfatelier
(verzamelen in
café)

09:30 - 12:00
Muziekschool
All Music

Competitie
Kassa open en start van de vaste activiteiten
De vaste activiteiten zijn koken en bakken, figuurzagen,
sieraden maken, houtbranden, huttenbouwen, sport en
spel, verfhoek, crazyhair, knutselhoek.
Damtoernooi
Onder deskundige begeleiding van de Heterense Damclub
HDC kunnen de kinderen gedurende de gehele dag
deelnemen aan een damtoernooi. Er zijn leuke prijzen te
winnen.
Workshop Poezie schrijven – Doe Maar Dicht Maar
In het schrijfatelier ga je onder begeleiding van Huiswerkhuis gedichten schrijven en daar afbeeldingen bij
maken. Je husselt woorden en zinnen, totdat jouw gedicht
‘klinkt’. Een gedicht hoeft niet per se te rijmen, het gaat
vanzelf ‘leven’ als het klopt. Kom schrijven en ontdek je
talent. Wil je meedoen en je bent 9 jaar of ouder, geef je
dan op.
Oefenen playbackshow
Kinderen die deelnemen aan de playbackshow kunnen
terecht om te oefenen in muziekschool All Music, gelegen
naast de ingang van de sportzaal van de Oldenburg.

12:00 - 13:30

Pauze

13:30 - 16:00

Vervolg activiteiten

13:30 - 16:00

Vervolg Damtoernooi

13:30 - 16:00

Workshop Boksen
Onder deskundige begeleiding van JJ’s Combifit Driel krijgen de kinderen bokstraining.

Sportzaal
13:30 - 16:00
Viswater
Vanaf 18:30
Op straat

Vissen
Onder leiding van speelweekmedewerkers kunnen de
kinderen gaan vissen. De kinderen vertrekken gezamelijk
vanuit de Oldenburg richting het water.
Jacobi Jongeren Zeskamp
Ook dit jaar wordt er een zeskamp voor de jeugd van 12
tot 16 jaar georganiseerd. Durf jij het aan om samen met
je vriendengroep, klas of sportteam de strijd aan te gaan
tegen elkaar om zo te strijden voor de eerste plaats, geef
jullie dan op om deel te nemen. Dit kan alvast door een
mail te versturen naar info@speelweekdriel.nl, of je aan te
melden bij Stefan Emons tijdens de Speelweek.

Pirtek Arnhem
Segment 21
6921RC Duiven
tel 026 319 09 09

1-uur service
24 uur service
Total Hose Management
Preventief Onderhoud
Oliemanagement

Balieservice
Testcertificering
Slangenreiniging
Milieuservice

www.pirtek.nl

Zonder sponsoren is er geen speelweek wij willen dan ook alle sponsoren groot en klein
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Vrijdag
16 Augustus
09:00 - 11:30
De Oldenburg
en buiten
09:00 - 11:30
Cafe
09:00 - 11:30

Wels2wielers

10:00 - 11:30
Muziekschool
Allmusic

Einde in zicht
Kassa open en start van de vaste activiteiten
De vaste activiteiten zijn koken en bakken, figuurzagen,
sieraden maken, houtbranden, huttenbouwen, sport en
spel, verfhoek, crazyhair, knutselhoek.
Schminken
Mountainbiken
Kinderen van 5 tot 12 jaar die hier aan willen deelnemen
zullen per fiets om 9.30 uur gezamelijk vertrekken naar
Wels2wielers om daar een mountainbike parcours te gaan
rijden.
Oefenen playbackshow
Kinderen die deelnemen aan de playbackshow kunnen hiervoor gaan oefenen in muziekschool All Music, deze is gelegen naast de ingang van de sportzaal van de Oldenburg.

11:30 - 13:00

Pauze

13:00 - 15:00

Vervolg activiteiten

13:00 - 15:00

Darttoernooi & Voetbaltoernooi
Onder begeleiding van darters van dartvereniging de
Rijnvogels, kunnen kinderen mee doen aan een darttoernooi.

Dartvereniging
Rijnvogels
18:30 - 20:30
Sportzaal

Playbackshow
Er zijn voor de playbackshow 2 leeftijdsgroepen: van 6
t/m 9 jaar en van 10 t/m 14 jaar. Kinderen die hieraan
mee willen doen kunnen zich opgeven via de website
(vermeld je naam en leeftijd) en tijdens de speelweek tot
en met woensdag 16 augustus bij de inschrijfbalie.
Geef je dus op tijd op!
De zaal is open vanaf 18.00 uur.
Entree kinderen zonder stempel: €1,00 (met stempel gratis) Volwassenen: €1,50.

Aansluitend aan de playbackshow is er het feestelijke
Pleinfeest. De avond zal muzikaal ondersteund worden
door een DJ Peter Otten.

WIJ ZIJN
VERHUIST!

VOOR DE PROFESSIONALS

BEDRIJFSKLEDING - PBM - WERKSCHOENEN
PROMOWEAR - TEAMWEAR
BEDRUKKING - BORDUREN

WWW.HENDRIKSBEDRIJFSKLEDING.NL
WEILAND 2A HETEREN - OP AFSPRAAK

Zonder sponsoren is er geen speelweek wij willen dan ook alle sponsoren groot en klein
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Onze lasergameset is ook te huur!
Voor 50 Euro per dag is deze te huur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met:
Leo van der Vooren 026 47 42 683 (na 18:00)

Jij komt toch ook?

Stichting Speelweek Driel

E-mail: info@speelweekdriel.nl
Website: www.speelweekdriel.nl
KvK: 60604125
Facebook: facebook.com/SpeelweekDriel
Bank: NL79 SNSB 0873 0951 54 Instagram: @speelweekdriel

{MATCH
D E S I G N}
drukwerk en website door

