Voorwoord
Mei 2015
Zaterdag 30 mei is het eindelijk zover: SPORT & SPEL !
Dit jaar organiseren we voor de vijfde keer in overleg met de leiding een speciale Sport & Spel-dag
voor de leden van de G-voetbal.
We hopen dat jullie er zin in hebben. Wij wel, want Sport en Spel is altijd heel erg gezellig.
Al enkele maanden zijn verschillende groepen en mensen bezig om activiteiten te bedenken en te
organiseren. De dames van de eetgroep zorgen voor ons inwendige geluk en aan de
materiaalgroep is het de taak om de aankleding te verzorgen en nieuwe spellen voor jullie te
maken, die met ons thema te maken hebben. De kampstaf zorgt dan nog dat alles goed verloopt.
Een organisatie met heel veel vrijwilligers, die het mogelijk maken om deze zaterdag voor jullie
onvergetelijk te maken.
Het thema dit jaar (het 40e jubileumjaar !!) is

Sport en Spel’s Tijdmachine !
Op zaterdagochtend 30 mei 10.15 uur worden jullie met jullie
ouders verwacht bij Poldersport op Boterdijk 91, De Kwakel.
Hier gaan jullie een aantal leuke onderdelen / spellen op het
poldersportterrein doen (geen wateronderdelen) (kleding :
sportschoenen en sportkleding die vies mogen worden).
Om ca. 13.00 uur gaan jullie met jullie ouders terug naar het
Sport & Spelterrein bij KDO.
Hier gaan we eerst lekkere patat met een frikandel of kroket eten
voordat we verder gaan met het middagprogramma.
Na het maken van een mooie groepsfoto krijgen jullie een
scoreformulier en gaan we starten met de Sport & Spelactiviteiten (kleding : sportkleding), midget golf en gaan jullie nog
iets moois maken bij de dames van Creatief !
Het programma eindigt omstreeks 16.00 uur.
Wij wensen jullie allemaal een hele leuke en gezellig zaterdag toe!
De Kampstaf.
Voor eventuele vragen kan er contact worden opgenomen met Johan Stange van de kampstaf
via het mobiele nummer : 06 – 53801685
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Sponsors
Omdat wij van mening zijn dat de hoogte van de bijdrage voor deelname aan het Sport en Spelweekend geen belemmering mag zijn voor de ouders om hun kinderen mee te laten doen,
bedraagt deze slechts € 5. Zonder financiële en materiële steun van onderstaande bedrijven,
instellingen en personen zou de deelnemersbijdrage aanzienlijk hoger zijn.

Met dank aan
Sportvereniging KDO
Veilingcomité De Kwakel
PCI
John en Tiny Vork
Poldersport

Staf

AH Jos van den Berg
Bakkerij Westerbos
Café Andersz
Car-Line
Constructiebedrijf De Kwakel B.V.
De Ruiter Innovations B.V.
Familie Boekraat
Feestcomite
Firma Kwekerij Ruco
FRED.makelaardij o.g.
Gebroeders Van Doorn
Gomes Noord-Holland b.v.
Installatiebedrijf Groen
Jac. Oosterveer assurantiën
Kooijman B.V.
Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld
Kwekerij de Noordpoel
Lek Bloemenservice
Levahrt
Milieuverzorging Spelt b.v.
Molenaar & Van Groeningen
Paraat brandblussers
Rian v 't Veldt bronbemaling
Stylefair International B.V.
Walraven b.v.
Wuite vrijetijdsmode Mijdrecht

Paul ten Brink
Frans van Doorn
Peter Mayenburg
Femke de Jong
Arjan Plasmeijer
Rob Rentenaar
Marco van de Rotten
Johan Stange
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Spaar sponsorpunten bij AH Jos van den Berg
voor Sport & Spel
Om de drempel van inschrijving voor alle kinderen en ouders zo laag mogelijk te houden, is Sport & Spel
afhankelijk van inkomsten van derden. Daarom zijn wij heel blij met de sponsoractie van AH Jos van den
Berg (Amstelplein, Uithoorn). Onder de deelnemende verenigingen uit Uithoorn en De Kwakel wordt met
deze actie € 25.000 verdeeld. Iedereen kan hier op eenvoudige wijze zijn/haar steentje aan bijdragen!

Hoe werkt het?
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Bij elke € 10 aan boodschappen ontvang je één sponsorvoucher.
Scan je vouchers voor in de winkel bij de actiekasten.
Zoek op het touch screen naar je favoriete vereniging – in ons geval dus Sport & Spel De
Kwakel – en bevestig je keuze. Je sponsorpunt is nu gespaard voor Sport & Spel!

De actie loopt nog t/m 20 juni 2015. Aan het einde van de actie is het totaal aantal punten voor Sport &
Spel een percentage van € 25.000 waard. In de winkel kun je steeds een tussenstand zien van het
sponsorbedrag. Ook op Facebook zullen wij regelmatig een tussenstand geven.
Alvast bedankt voor je deelname!

Programmaboekje in 1985, thema “10 jaar Sport en Spel” met oude ambachten
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Programma
Zaterdag 30 mei
10.15 uur
10.30 - 13.00 uur
13.00 - 13.15 uur
13.15 - 14.00 uur
14.00 uur
14.00 - 16.00 uur

16.00 uur

Kinderen worden verwacht bij Poldersport De Kwakel
Poldersporten
Terugkomst Sport & Spelterrein KDO
Eten
Groepsfoto
SPORT EN SPEL
MIDGET GOLF
CREATIEF
Einde programma

Bij regen ‘s middag : Regenprogramma (binnenprogramma)

Regenprogramma
Bij het Sport en Spelweekend denkt iedereen aan zon en mooi weer. Gelukkig hebben we het meestal goed
getroffen. Het was wel eens bewolkt en er viel wel eens een klein buitje, maar gelukkig kon alles gewoon
door blijven gaan.
Toch houden we er als kampstaf altijd rekening mee dat het weer ook wel eens tegen kan zitten. Als het
langer dan een half uur regent en er geen zicht is op opklaringen schakelen we over op het
regenprogramma. Hier hebben we een apart schema voor en dan zullen de activiteiten worden
ondergebracht in de grote tent, de kantine, de gymnastiekhal en de grote sporthal.
We gaan er niet vanuit dat het nodig is, maar als het moet dan hebben we het in ieder geval achter de
hand.
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Groepsindeling 2015
SPORT & SPEL 2015
Groep G-Voetballers
1. Tom Hogenboom
2. Max Veldhuisen
3. Niels Bras
4. Jobbe Metz
5. Bart van Rooijen
6. Kelly van Zelderen
7. Zemm Koehler
8. Jack van Zelderen
9. Kaij Zoethout
10. Odette van Dijk
11. Tim van Tricht
Leiders/leidsters:
1. Wendy van Diemen
2. Brigitte Rijnders
3. Aldert Veldhuizen
4. Mirjam van Doorn

Informatie voor ouders










U brengt uw kind of uw kinderen op zaterdagochtend 30 mei naar Poldersport, Boterdijk
91, De Kwakel.
Tijdens het verblijf van uw kind of kinderen blijft u aanwezig bij Poldersport.
Zorg ervoor dat uw kind of kinderen bij Poldersport sportschoenen en sportkleding aan
heeft / hebben die vies mag worden. Ook graag droge kleding meenemen, uw kind kan
toch nat worden
Er worden geen wateronderdelen/-activiteiten bij Poldersport gedaan !!
U helpt uw kind of kinderen na het poldersporten met omkleden. U dient schone kleding
mee te nemen.
Na het Poldersporten brengt u uw kind of kinderen naar het Sport & Spelterrein bij KDO.
Tussen de middag eten de kinderen patat met een frikandel of kroket. Als er eventuele
dieetwensen zijn dan dient u dat zelf te verzorgen.
Om ongeveer 16.00 uur eindigen de activiteiten.
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