Programmaboek

JEUGDSPEKTAKEL 2018

20 t/m 24 augustus
Locatie: Sporthal Westroijen
Info: www.jvwtiel.nl

Het 60e Jeugdspektakel, SUPERHELDEN!
Sinds 1958 worden in Tiel, in de zomervakantie, activiteiten georganiseerd voor de
jeugd van 6 t/m 12 jaar. Aanvankelijk onder auspiciën van de Tielse Jeugdraad,
maar vanaf 1972 onder verantwoordelijkheid van de, in dat jaar opgerichte Stichting
Jeugdvakantieweken Tiel. Per dag nemen gemiddeld 250 kinderen deel aan de
activiteiten.
Dit alles hadden wij niet gered zonder de hulp van sponsoren. Maar ook zeker niet
zonder de hulp van de vele vrijwilligers. Per dag hebben wij zo´n 40 á 50 vrijwilligers
nodig om er een leuke, uitdagende, maar zeker ook veilige dag van te maken.
Wij blijven continue op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die het leuk vinden mee te
draaien met dit unieke evenement. Meld je aan als vrijwilliger via onze website:
www.jvwtiel.nl

Special Friends
Elk jaar is de groep van Special Friends ook aanwezig. Dit is een groep met
enthousiaste vrijwilligers die er zijn voor de kinderen die een beperking hebben.
Hierbij kunt u denken aan ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum, leer- en/of
ontwikkelingsachterstand, etc.
Deze kinderen hebben moeite om goed mee te kunnen doen met activiteiten in een
grote groep. Ze hebben een stukje extra begeleiding nodig in de vorm van extra
uitleg of iemand om op terug te kunnen vallen als het even teveel of te moeilijk
wordt. Kinderen die meedoen via Special Friends zitten in een groepje van max. drie
kinderen bij één begeleider. Samen doen zij mee aan de activiteiten tijdens de week.
Onze vrijwilligers hebben allemaal affiniteit met kinderen met een beperking, ze
staan inmiddels alweer te trappelen van ongeduld.
Er zijn geen extra kosten om mee te doen via Special Friends. Mocht u nog vragen
hebben, neem dan contact op met Nelleke Vliek. Dit kan telefonisch (06-15593708)
of via de mail (specialfriends@jvwtiel.nl).

ALGEMENE INFORMATIE
GEGEVENS
Website:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

www.jvwtiel.nl
info@jvwtiel.nl
06-42093484

Correspondentieadres:

Damstraat 2a, 4001 KZ Tiel.
T.a.v. Stichting Jeugdvakantieweken Tiel

Bankrelatie:

Rabobank Nr: NL 11 RABO 0151 1449 66

Locatie Jeugdspektakel:

Wijkcentrum en sporthal Westroijen
Predikbroedersweg 16, 4003 AL Tiel

Periode
20 t/m 24 augustus 2018 (maandag t/m vrijdag)

Prijzen
Prijs per weekkaart:
Vroegboekkorting (geldig t/m 21 juli 2018):
Standaard Prijs (geldig vanaf 22 juli 2018):

€ 20,00
€ 22,50

Voor het uitje naar de Efteling wordt een extra bijdrage gevraagd van:

€ 15,00

In de prijs van de weekkaarten zijn verder alle kosten inbegrepen.

Voorinschrijving
Voor een aantal activiteiten geldt een voorinschrijving. U kunt uw voorkeur voor de
desbetreffende activiteiten opgeven tijdens het bestellen van de weekkaart(en).

Tijden
Elke ochtend kunt u tussen 9.00 uur en 9.15 uur verzamelen voor de ingang van de
sporthal. Hier zullen de vrijwilligers u en de kinderen al op staan te wachten. Om
9.15 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen naar binnen. Vervolgens gaat om
9.30 uur het programma van start.

Lunchpauze
Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er een lunchpauze. Kinderen moeten een eigen
lunchpakket meenemen. In principe mag u uw kind geven wat hij / zij graag heeft
qua brood en drinken. Eventueel is een snoepje er bij goed, beperk dit echter tot een
minimum, grote hoeveelheden zullen wij vragen terug in de tas te doen. Tijdens de
activiteiten krijgen de kinderen extra drinken met wat lekkers vanuit de organisatie.

Kleding
Let u als ouders/verzorgers bij de diverse activiteiten op de kleding van de kinderen,
bv. oude kleding, droge kleding, zwemkleding of gymschoenen. In het
programmaboek vindt u, indien van toepassing, bij iedere dag een lijst van zaken
die de deelnemers nodig kunnen hebben. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Gevonden voorwerpen
Iets kwijt? Tijdens het Jeugdspektakel kunt u bij de balie in de gevonden voorwerpen
bak kijken of uw spullen zijn gevonden. Aan het einde van het Jeugdspektakel
blijven er altijd veel gevonden voorwerpen over. Deze zullen na afloop van het
Jeugdspektakel op de foto gezet, en op onze website weergegeven worden.Tot een
maand na publicatie van de gevonden voorwerpen kunt u hier nog aanspraak op
maken, na deze periode worden de niet opgehaalde voorwerpen aangeboden aan
kringloopwinkel Secunda!

EHBO
Alle bestuursleden zijn in het bezit van een (kinder) EHBO-diploma. Bij de balie is
altijd een EHBO-er aanwezig. Bij grote evenementen wordt ook op het buitenterrein
een EHBO-post ingericht. Ook bij uitstapjes is er iemand met EHBO aanwezig en
wordt op de locatie een vaste EHBO-post ingericht.

Verzekering
Ten behoeve van de deelnemers is een collectieve WA-verzekering en een
ongevallenverzekering afgesloten. Het bestuur stelt zich verder niet aansprakelijk
voor eventueel verlies of diefstal van kleding, speelgoed, telefoons, elektronica, e.d.

Bestuur:
Het bestuur van Stichting Jeugdvakantieweken Tiel zorgt er elk jaar weer voor dat
het Jeugdspektakel een groot succes wordt. Dit doen ze door het verzinnen van
leuke en uitdagende sport-, spel- en crea- activiteiten, het organiseren van
supergave uitjes, het vinden van sponsoren en het werven van enthousiaste
vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen.
Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Alex den Besten - Voorzitter
Harry van Kuik - Co-Voorzitter & Penningmeester
Kayleigh van Ijzendoorn - Secretaris
Intissar Jamal - Algemeen Bestuurslid
Björn de Weijer - Algemeen Bestuurslid
Nelleke Vliek – Algemeen Bestuurslid & Special Friends

Disclaimer
Stichting Jeugdvakantieweken Tiel behoudt zich het recht voor om deelnemers
zonder enige vorm van compensatie uit te sluiten van deelname als onacceptabel
gedrag hier aanleiding toe geeft. (Zie onze website voor de algemene voorwaarden)

PROGRAMMA TIJDENS HET JEUGDSPEKTAKEL
Maandag 20 augustus
Openingsprogramma
Jaja, de opening van ons 60-jarig jubileum! Dat moet natuurlijk wel een knallend
begin worden!! We gaan het Jeugdspektakel dit jaar spectaculair openen en daar
mag iedereen bij zijn. Dus neem papa, mama, of wie je dan ook komt brengen even
gezellig mee naar binnen vandaag, dan maken we er een grootse en feestelijke
opening van! Hierna zullen we verdergaan met de rest van ons dagprogramma.

Superhelden Kermis
Het Jeugdspektakel zou niet hetzelfde zijn zonder onze Jeugdspektakel-kermis, dit
jaar in ons thema Superhelden! Als je al bekend bent met het Jeugdspektakel zal je
merken dat de opzet dit jaar iets anders is dan andere jaren.
Dit jaar zijn er geen stuivers of andere muntjes meer nodig, Je kan de hele dag lang
alle activiteiten doen die je leuk vind en helemaal gratis! Je krijgt een bonnetje voor
bepaalde consumpties en activiteiten die je maar één of twee keer mag doen, maar
voor de rest kan je dus oneindig doen wat je leuk vind! Van springkussens tot
stormbanen, van buikschuifbaan tot sponzen gevecht, van blikgooien tot sjoelen, van
tekenen tot knutselen, van sport tot spel, je mooi laten schminken en nog veel meer!

Wat heb je vandaag nodig:
Lunchpakket
Zwem-/bad- kleding en/of droge kleding
Handdoek

Dinsdag 21 augustus
Mad Science Lab
Helden zijn niet alleen mannen en vrouwen met een cape, als wetenschapper of
uitvinder maak je het onmogelijke mogelijk, dat is toch ook zeker een soort van
superkracht!. Vandaag mag jij jouw onderzoek krachten in gaat zetten! Samen met
de professoren van het Mad Science Lab gaan we op onderzoek uit! Hiervoor is het
belangrijk dat je je nieuwsgierige talent meeneemt!
‘s Ochtends ga je in groepjes allerlei workshops volgen en leer je hoe allerlei dingen
werken en in elkaar zitten! In de middag mag je zelf aan de slag! Er zullen veel
verschillende proefjes en experimenten gedaan gaan worden!
We sluiten de dag sowieso af met een knal! Als dat maar goed gaat...

Wat heb je vandaag nodig:
Lunchpakket
Kleding die vies mag worden

Woensdag 22 augustus

Superhelden-Keuzedag
Vandaag kies je het superhelden programma wat bij jou past! Om iedereen een
leuke dag te bieden hebben wij de volgende programma’s samengesteld om uit te
kiezen:
Let op: Keuze opgeven bij inschrijving!

Sport
Ben jij zo sterk als een beer en vind jij het leuk om dat te laten zien, dan is de keuze
sport iets voor jou. Samen met de andere toekomstige helden ga jij de hele dag
sporten doen die voornamelijk met je kracht, snelheid en behendigheid te maken
hebben!

Spel
Ben jij zo sluw als een vos of vind je het juist leuk om met andere helden samen te
werken, dan is de keuze spel iets voor jou. Samen met de andere toekomstige
helden ga jij de hele dag spellen doen waarin teamwork, inzicht en strategie
uitermate belangrijk zijn!

Creatief
Misschien ben jij wel zo slim als een uil of zo vindingrijk als een bij en vind je het leuk
om puzzels op te lossen of om dingen te bedenken en maken. Dan is de keuze
creatief iets voor jou. Samen met de andere toekomstige helden ga jij een dag lang
spellen en activiteiten doen die voornamelijk met je creativiteit en slimheid te maken
hebben!

Z.O.Z.

Woensdag 22 augustus

Levend Stratego (9 t/m 12 jaar)
Wellicht zie jij een hele dag het strategische heldenspel (levend stratego) in het
Zoelense bos wel zitten. Hier zijn echter maar een beperkt aantal plekken
beschikbaar, dus meld je snel aan!.
Let op: Kom op de fiets!

Zwemmen (middag)
Een halve dag helden water training (vrij zwemmen) in Groenendaal. Kan of wil je
niet mee naar de Efteling, dan kan je vandaag lekker mee gaan zwemmen als je dat
leuk vind! (Niet mogelijk samen met Levend Stratego)
Let op: Zwemdiploma verplicht!
Let op: Neem je zwemspullen en handdoek mee!

Wat heb je vandaag nodig:
Lunchpakket
Kleding passend bij het gekozen programma
Indien Levend Stratego: Fiets!
Indien Zwemmen: Zwemspullen en handdoek!

Donderdag 23 augustus
Uitje naar de Efteling!
Heb jij je opgegeven om mee te gaan naar de Efteling? Geweldig! Om zo lang
mogelijk van de Efteling te kunnen genieten beginnen we vandaag wel iets eerder
dan andere dagen. Vanaf 8 uur beginnen we met verzamelen. Om 8.15 uur stappen
we de bus in en om 8.30 uur vertrekken we richting de Efteling! Aldaar aangekomen
zal er nog even wat uitleg gegeven worden, worden er wat afspraken gemaakt en
krijgt iedereen nog een paar regels te horen waarvan wij verwachten dat je je daar
aan houdt.
Klaar voor de pret? We gaan het park in! Als eerste lopen we nog even gezamenlijk
naar een verzamelplaats waar je je tas achter kan laten en waar gedurende de dag
altijd één of meer van onze begeleiders aanwezig zullen zijn. Van hieruit kan je het
park gaan verkennen! De kinderen van 9 t/m 12 jaar mogen zelfstandig het park
gaan ontdekken. De kinderen van 6 t/m 8 jaar gaan in groepjes onder begeleiding
het park door, waar eventueel ook oudere kinderen aan mogen sluiten als zij dit leuk
vinden.
Zoals genoemd kan je je tas rustig achterlaten op de verzamelplaats, dat scheelt een
heleboel gesleep met dat ding op je rug. Als je honger hebt kom je gewoon weer
naar de verzamelplaats om lekker even wat te eten en te drinken. Voor de groepjes
zal de begeleider bepalen wanneer het een geschikt moment is om even te lunchen,
de andere kinderen zijn vrij om zelf te bepalen wanneer zij dit doen. Uiteraard mag je
ook zakgeld meenemen om iets lekkers of een leuke souvenir te kopen. Hiervoor
geldt: maximaal 10 euro!
Aan het einde van de middag verzamelen we weer met zijn allen op de
verzamelplaats en als we compleet zijn gaan wij weer naar de bussen. We
verwachten om 18.30 uur, moe, maar voldaan, weer terug te zijn in Tiel!

Donderdag 23 augustus
De helden van de JVW 2018!
Dit is een activiteit voor helden die een uitdaging aan durven gaan! Ben jij niet bang
om nieuwe dingen te proberen, gek te doen en heb je talent voor samenwerken?
Dan is dit spel echt iets voor jou!
Samen ga je de uitdaging aan om punten te verzamelen door bijv. zoveel mogelijk
suikerklontjes te stapelen of om een kaartenhuis te bouwen! Heb je voldoende
punten behaald? Dan mag jij je de held van de Jeugdvakantieweken 2018 noemen!
Heb je al je helden punten binnen? Dan kun je een held uitdagen met een
gezelschapsspel! Lukt het jou om andere helden te verslaan?

Superheldenquiz / Super Krachtenspel
Denk jij alles te weten over en van Superhelden? Dat komt goed uit! Bij deze
activiteit kun je namelijk je kennis testen! Maar om het niet te makkelijk te maken,
moet je zelf op zoek naar de vragen, deze hangen verspreid rond, in en om het
gebouw!
Naast het testen van je kennis over superhelden gaan we ook je superkrachten
testen! Bij dit spel ga je iemand uitdagen met je eigen talent! Kun je lang op één
been staan, kun je goed opdrukken, kun je lang een bal in de lucht houden of heb je
een andere superkracht? Vandaag kun je hem laten zien en gebruiken! Wie wint?

Superpakket!
Wil jij klaarstaan als super held met de bijbehorende look, of een pop van je favoriete
superheld maken! Dan kun je bij het Superpakket terecht voor leuke superknutselwerken. Je kunt van een wc rol je favoriete superheld maken, en
superarmbanden voor superkrachten! Met je bijpassende masker sta je klaar voor
elk gevaar dat op je af komt. Dus pas op slechteriken, voor de nieuwe superhelden!

Heldensport
Een superheld moet natuurlijk in topconditie zijn
voor elk gevaar! Daarom hebben wij een training
voor groeiende superhelden waar je allerlei
spellen kan spelen, van trefbal tot voetbal. Hier
gaat het om samenwerking, richtingsgevoel en
plezier!

Wat heb je vandaag nodig:
Lunchpakket

Vrijdag 24 augustus
Superhelden Examen
Dan is het nu tijd voor het Superhelden examen! In de afgelopen week hebben jullie
samengewerkt spelletjes gespeeld en heel veel nieuwe dingen geleerd, die komen
nu goed van pas! Heb jij wat nodig is om een superheld te zijn? Ben jij sterk, slim,
snel en misschien zelfs een beetje magisch na het uitstapje naar de Efteling? We
gaan het zien! Heel veel succes, maar vooral plezier! Voor dit superhelden examen
gaan we in groepen tegen elkaar spelen om punten te verdienen.

Superlunch
We verzorgen vandaag, zoals elk jaar, de traditionele Stokbrood Lunch voor alle
kinderen en vrijwilligers. Bakkerij Van Keulen trakteert ons weer op een hele stapel
stokbroden, die door de keukenbrigade gesmeerd zullen worden met allerlei lekkers.
Dus laat je trommeltje en je drinken maar thuis, wij trakteren! Bij mooi weer gaan we
lekker met zijn allen buiten eten en drinken!

Eindrondes Superhelden Examen
Na de Superlunch zullen de eindrondes plaatsvinden van ons Superhelden Examen.
Verdient iedereen genoeg punten om de titel ‘Held’ waardig te zijn? Misschien ga jij
wel met je superheldendiploma naar huis vandaag!

Afsluiting
We sluiten de week gezamenlijk af met een klein feestje! Het laatste kwartier zijn
ouders/verzorgers welkom om nog even mee te dansen en feesten, waarna we om
15.00 uur de week definitief zullen sluiten.

Wij hopen dat iedereen het leuk heeft gehad! Het Jeugdspektakel is niet mogelijk zonder vele
enthousiaste vrijwilligers. Wilt u of uw kind deze toppers bedanken voor de fantastische
week?! Neem dan deze laatste dag mooie bloem op steel (bijvoorbeeld een roos) mee. Dit kan
zijn voor die ene speciale vrijwilliger, of gewoon algemeen, dan zorgen wij er voor dat elke
vrijwilliger aan het einde van de dag met een leuke blijk van waardering naar huis gaat!

Graag tot volgend jaar!

Sponsoren:

