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Het 62e Jeugdspektakel, Tijdreizen!
Sinds 1958 worden in Tiel, in de zomervakantie, activiteiten georganiseerd voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar. Oorspronkelijk onder verantwoording van de Tielse
Jeugdraad, maar vanaf 1972 onder de in dat jaar opgerichte Stichting
Jeugdvakantieweken Tiel. Welke tot op de dag van vandaag nog steeds het
Jeugdspektakel organiseert.

Per dag nemen zo’n 250 tot 300 kinderen deel aan de diverse activiteiten. Hiervoor
hebben wij dagelijks 40 tot 50 vrijwilligers nodig om er een leuke, gezellige,
uitdagende, maar zeker ook veilige dag van te maken. Zij, en alle sponsoren die met
geld of materialen het Jeugdspektakel ondersteunen zijn onmisbaar om dit
geweldige evenement te blijven organiseren.



ALGEMENE INFORMATIE

Stichting Jeugdvakantieweken Tiel
Correspondentieadres: Spoorstraat 6, 4001 CN Tiel.

T.a.v. Stichting Jeugdvakantieweken Tiel

Locatie Jeugdspektakel: Wijkcentrum en sporthal Westroijen
Predikbroedersweg 16, 4003 AL Tiel

Website: www.jvwtiel.nl
Mail: info@jvwtiel.nl
Tel.: 06-11269881
Kvk: 41059220

Jeugdspektakel 2022
15 t/m 19 augustus 2022 (maandag t/m vrijdag)

Kosten
Prijs per weekkaart:

Vroegboekkorting (geldig t/m 23 juli 2022): € 35.00
(+ € 1.00 verzendkosten)

Standaard Prijs (geldig vanaf 23 juli 2022): € 37.50
(+ € 1.00 verzendkosten)

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

Voorinschrijving

Let op: Voor het uitje hoeft er dit jaar niet apart ingeschreven te worden. Alle kinderen gaan mee op
het uitje.

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, etc.

http://www.jvwtiel.nl/
mailto:info@jvwtiel.nl


Tijden
Elke ochtend zijn vanaf 9.15 uur de deuren van de Westroijen hal open en mag je
naar binnen. Om 9.30 uur openen we gezamenlijk de dag en gaat het programma
van start, zorg dus dat je dan binnen aanwezig bent in de zaal! Van 12.00 uur tot
12.30 uur is er een lunchpauze. Om 15.00 sluiten we de dag gezamenlijk af in de
zaal, waarna je weer naar huis mag.

Halen en Brengen
Kom als het kan lopend of met de fiets, er is weinig parkeerruimte! Voor de veiligheid
en het opzetten van activiteiten is het grootste deel van de parkeerplaats afgezet. Er
kan niet op de parkeerplaats geparkeerd worden, er is alleen een klein deel waar je
afgezet mag worden. Kom je met de auto en blijven je ouders/verzorgers nog even?
Dan moeten ze ergens buiten het terrein in de wijk parkeren.

Op maandagochtend mogen ouders/verzorgers als jij/zij dat willen mee naar binnen
voor de opening. Op vrijdagmiddag mogen ze bij de sluiting komen kijken. Alle
andere dagen moet je voor de ingang afscheid nemen en is het niet de bedoeling dat
je ouders/verzorgers ze mee naar binnen gaan. Ook moeten ze aan het einde van
de dag buiten wachten tot we in de zaal de dag afgesloten hebben. Gezien het
beperkt aantal vrijwilligers en de bezigheden van zowel vrijwilligers als bestuur,
verwachten wij dat ouders kinderen om 15.00 op komen halen. Er is geen
mogelijkheid dat kinderen na die tijd door ons opgevangen kunnen worden.

Let op: Gelieve niet voor 9.00 uur aanwezig zijn, dan zijn onze vrijwilligers nog druk met opbouwen
en voorbereiden waardoor er nog geen toezicht is.

Lunchpauze
Tijdens de lunchpauze blijft iedereen onder toezicht van de begeleiders in de zaal, of
als het weer goed is op het sportveld. Jullie hebben dan rustig de tijd om je zelf
meegebrachte lunchpakketje op te eten. Wij hebben geen regels wat er in je
lunchpakketje moet zitten, dat mag je met je ouders regelen! Let er wel op dat dit
echt alleen voor de lunch is, gedurende de dag krijgt iedereen van ons voldoende
lekkers en drinken.

Kleding
Ga er van uit dat je de hele dag lekker druk bezig zal zijn met vanalles en nogwat.
Het is dus aan te raden gemakkelijke kleding aan te doen waar het niet erg van is als
het vies wordt! Voor sommige (water)activiteiten heb je andere, of reservekleding
nodig. Als je bij een activiteit andere of extra kleding nodig hebt staat dit bij de
activiteit verderop in het programmaboek vermeldt.





Bestuur
Ook het bestuur van Stichting Jeugdvakantieweken Tiel is volledig vrijwillig en 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 creatieve 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:
Voorzitter: Harry van Kuik
Co-Voorzitter: Alex den Besten
Secretaris: Sara Verhagen
Penningmeester: Jasper Meier
Bestuurslid: Koen van Keulen

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

Gevonden voorwerpen
Iets kwijt? Tijdens het Jeugdspektakel kan je bij de balie in de gevonden voorwerpen
bak kijken of je spullen zijn gevonden. Tot een maand na het jeugdspektakel kan je
ons een mailtje sturen op info@jvwtiel.nl als je nog iets kwijt bent, daarna gaat alles
wat niet opgehaald is naar een goed doel.

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)

mailto:info@jvwtiel.nl


PROGRAMMA TIJDENS HET JEUGDSPEKTAKEL

Maandag 15 augustus

Jeugdspektakel-Kermis (Hele dag - Keuze 6 t/m 12)
Het Jeugdspektakel zou niet hetzelfde zijn zonder onze jaarlijkse
Jeugdspektakel-kermis. Je kan de hele dag lang alle activiteiten doen die jij leuk
vind! Je krijgt een bonnetje voor bepaalde consumpties en activiteiten die je maar
één of twee keer mag doen, maar voor de rest kan jij dus lekker doen wat je leuk
vindt! Van springkussens tot stormbanen, van film 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
Handdoek
Kleding die nat mag worden / Reservekleding / Badkleding



Dinsdag 16 augustus

Speurtocht (Ochtend - Iedereen)
Onze dinsdagochtend gaan wij met z’n allen lekker speuren! Op verschillende
plekken op en rondom de Westroyenhal zijn allemaal leuke spelletjes verstopt die jij
samen met jouw groepje moet vinden.

De groepjes worden verdeeld in 8 tot 10
kinderen met de begeleiders samen gaan jullie
op zoek naar de spelletjes. Wanneer jullie het
spelletje gevonden hebben, dan moeten jullie
de opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren. Als
het allemaal goed gedaan is, dan krijgen jullie
een letter die jullie goed moeten onthouden!

Heb jij met jouw groepje alle spelletjes
gevonden, of is de tijd voorbij, dan kunnen jullie
gaan puzzelen met alle letters. Welk woord of
welke zin kan jij er mee maken? Wees met jouw
groepje de eerste die dit mysterie oplost!

Crea (Middag - Keuze 6 t/m 12)
Vind jij het leuk om dingen te bedenken en
maken? Dan is ons creatieve programma het
programma voor jou! In dit programma ga jij
namelijk jouw eigen raket bouwen. Maak de raket zo mooi en/of stoer als jij kan en
dan kan jij de raket aan het einde van de activiteit de lucht in zien vliegen!

Lego (Middag - Keuze 6 t/m 12)
Ben jij ook creatief en goed in bouwen, dan is lego misschien ook iets wat jij leuk
vind. Bijna iedereen kent lego natuurlijk, de kleine blokjes waar je écht alles mee kan
bouwen. Tijdens deze activiteit zullen wij met zijn allen in de hal met lego gaan
knutselen. Je kan zelf, of met een groepje samen iets bouwen uit jouw eigen
fantasie. Weet je al wat jij gaat bouwen? een kasteel, een tijdmachine of gewoon iets
geks?



Dinsdag 16 augustus

Sportfriends / Lasergamen (Middag - Keuze 6 t/m 12)
Heb jij zin om je even lekker helemaal uit te leven?! Als jij kiest voor dit
middagprogramma kun je er op rekenen dat je weinig stil zult zitten. We wisselen in
dit programma af tussen allerlei sportactiviteiten die de Sportfriends hebben bedacht
en ook een paar potjes Lasergamen! Kortom, kun je niet stil zitten, dan is dit
onderdeel echt iets voor jou!

Wat heb je vandaag nodig:
Lunchpakket



Woensdag 17 augustus

Uitje naar het Tivoli amusementenpark

Dit jaar gaan alle kinderen mee op het uitje naar Tivoli in Berg en Dal. Super leuk
natuurlijk! Anders dan voorgaande jaren blijft de starttijd van deze dag hetzelfde als
de andere dagen. Dit betekent dat alle kinderen om 09.30 aanwezig moeten zijn!

Eenmaal daar aangekomen volgt er een korte uitleg en worden er wat afspraken
gemaakt. Daarbij leggen wij nog wat regels uit, waarvan wij verwachten dat iedereen
zich daar aan houdt.

In het park zullen we met z’n allen naar de verzamelplaats lopen waar de tassen en
de jassen achtergelaten kunnen worden bij één van de vrijwilligers. Dit scheelt een
heleboel gesleep en gesjouw! Hierna worden de kinderen van 6 tot 8 opgedeeld in
groepjes en kunnen zij samen met de vrijwilligers het park verkennen en de kinderen
van 9 tot 12 mogen zelf het park verkennen.

Uiteraard mag je zakgeld meenemen om nog iets lekkers of iets leuks te kunnen
kopen. Hiervoor geldt: maximaal 10 euro!

Aan het einde van de middag verzamelen we weer met z’n allen op de
verzamelplaats en als we compleet zijn gaan wij weer met de bussen terug naar Tiel.
Wij verwachten om 16.00 weer terug te zijn op de Westroyenhal.

Wat heb je vandaag nodig:
Lunchpakket



Donderdag 18 augustus

Keuze Dag
Vandaag kies jij het programma dat helemaal bij jou past! Ben jij heel erg creatief,
heel erg dol op spelletjes of is juist sporten echt iets voor jou? Dan zit er tussen deze
programma’s zeker iets tofs bij voor jou!

Crea (6-12)
Vind jij het leuk om dingen te bedenken en maken? Dan is ons creatieve programma
het programma voor jou! In dit programma ga jij namelijk jouw eigen kasteel maken.
Mocht je nou geen idee hebben hoe jij jouw droomkasteel zou willen hebben, maar
weet je wel hoe jij een tijdmachine moet maken? Dan kan dat natuurlijk ook!

Lego (6-12)
Ook vandaag kan je weer je fantasie de vrije loop laten met een enorme berg Lego!
Ben jij ook creatief en goed in bouwen, dan is lego misschien ook iets wat jij leuk
vind. Bijna iedereen kent lego natuurlijk, de kleine blokjes waar je écht alles kan
bouwen. Tijdens deze activiteit zullen wij met zijn allen in de hal met lego gaan
knutselen. Jij kan zelf, of met een groepje samen iets bouwen uit jouw eigen
fantasie. Weet je al wat jij gaat bouwen? een kasteel, een tijdmachine of gewoon iets
geks?



Donderdag 18 augustus

Sport (6-12)
Ben je super sterk of juist heel erg snel? Dan is de keuze sport echt iets voor jou!
Samen met de andere kinderen gaan jullie verschillende sportactiviteiten doen met
de Sportfriends.

Levend stratego (9-12 jaar)
Hou jij van rondrennen in het bos, strategische spellen en ben jij een kei in
samenwerken met andere kinderen? Dan kan jij de hele dag mee doen met Levend
Stratego in het Zoelense bos.

Let op: kom op de fiets, trek oude kleding
aan. Deze activiteit duurt de hele dag!

Wat heb je vandaag nodig:
Lunchpakket
Fiets (Indien je meegaat met Levend

Stratego)



Vrijdag 19 augustus

Waslijn Spel (Ochtend - Iedereen)
Wat daar aan die waslijn hangt, dat is geen was, maar wat dan wel? Allemaal
enveloppen?! Heeft de postbode ze in de sloot laten waaien ofzo? Neeeee… er zit
iets in, allemaal kaarten met spellen en andere activiteiten. Bij dit spel ga je in een
groepje en met een begeleider vanalles doen. Haal een envelop van de waslijn en
kom erachter wat je samen met je groepje gaat doen!

Net zoals ieder jaar is er op de vrijdag weer de stokbrood-lunch!
Je hoeft vandaag dus geen lunchpakketje mee te nemen.

Kliekjes middag (Middag - Iedereen)
Kennen jullie de kliekjesdag? Het opmaken van de laatste restjes? Klinkt niet heel
leuk maar dat is het wel. We trekken namelijk vanmiddag nog een keer de leukste
spellen uit de kast die wij deze week gedaan hebben! Van alles wat en voor ieder
wat wils dus.

Graag tot volgend jaar!



Sponsoren:


