
 
Laatste informatie Speelweek Westdorpe 2016 
 
Let op: het programma van de dinsdagmiddag en de woensdagmiddag is 
omgewisseld ten opzichte van het programma!!! Dinsdagmiddag 
spelletjes en woensdagmiddag Theatervoorstelling 
 
 
Maandag 29 augustus, 15.00-19.30 uur. 
Met de bus bowlen bij Yeti in Eeklo.  
De bus vertrekt stipt om 15.00 uur bij de brandweerkazerne. Identiteitsbewijs meenemen aub!!! 
Na het bowlen eten we lekker frietjes met een snack in Eeklo en dan zijn we om 19.30 uur weer bij de 
brandweerkazerne. 
 
Maandag 29 augustus, 14.00-16.00 uur 
Doe middag bij BSO de Kreeke, van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, in samenwerking met de 
speelneus, op het schoolplein. Verzamelen bij het schoolplein. 
 
Dinsdag 30 augustus 14.00 tot 15.30 uur  
Een leuke middag lekker gezelschapsspelletjes doen in groepjes, in de Chillsoos. Er zijn allerlei 
spelletjes, dus voor ieder zit er wat bij!! 
 
Dinsdag 30 augustus 18.30-20.00 uur  
Vissen op de Molenkreek, bij de invalidensteiger nabij Singel 69. Als je zelf een hengel hebt, neem 
deze dan mee a.u.b. Als je nog niet kunt vissen neem dan iemand mee die je helpt. Er zijn helpers 
van de visclub, maar die komen niet de hele tijd bij je op de steiger zitten. 
 
Woensdag 31 augustus 14.00-16.00 uur 
Theatervoorstelling van Lappie Lapstok in de Chillsoos, de Slissende Sleutel. Een leuke voorstelling 
voor jongere en oudere kinderen. Ook kan er nog getekend of gekleurd worden!! 
 
Woensdag 31 augustus, 19.00-21.00 uur 
Een avondje badmintonnen met hulp van de badmintonclub Groot Sas. Dit doen we in de Statie in Sas 
van Gent, je moet zelf voor vervoer zorgen. Graag zelf een badmintonracket meenemen. Dit wordt 
een leuke sportieve avond!! 
 
Donderdag 1 september 14.00-15.45 uur 
Filmmiddag  van 4 t/m 9 jaar in de Chillsoos bij het voetbalveld. 
 
Donderdag 1 september, 20.00-22.00 uur  
Filmavond voor 10 t/m 15 jaar, in de Chillsoos bij het voetbalveld. 
 
Vrijdag 2 september, 13.30-16.30 uur 
Een detective middag, “spyctive”. In twee leeftijdsgroepen gaan de kinderen een echt detectivespel 
spelen, door middel van een soort speurtocht. Spannend en leuk. Zorg voor goede schoenen. 
 
Vrijdag 2 september, 14.00-16.00 uur 
De Freek Vonk safarimiddag georganiseerd door BSO de Kreeke, van kinderopvang Zeeuws-
Vlaanderen. Doe goede schoenen aan, vertrek vanaf het schoolplein. 
 
Vrijdag 2 september, 19.00-21.00 uur 
Disco in de Chillsoos bij het voetbalveld. Dit jaar is het thema: Beachparty. Drinken is gratis, snoep is 
te koop. De Chillsoos zal in stijl zijn ingericht, de muziek aangepast. Zorg dus voor passende beach 
kleding, teenslippers verplicht. 
 
Zaterdag 3 september, 11.00-19.00 uur 
Hutten bouwen op het scoutingveld. Neem zelf je hamer en eventueel wat spijkers mee. 
Doe schoenen aan met een stevige zool, voor het geval je in een spijker trapt, en bij regen een 
regenpak. Tussen de middag zijn er broodjes en rond 17.00 uur is er een barbecue. 
Er is geen elektrisch gereedschap toegestaan. Heb je ander materiaal dan hout meegebracht, dan 
moet dit na afloop mee terug naar huis! 



Heb je thuis nog oude lakens, dekens of vlaggen, breng ze dan mee. Altijd leuk om je hut aan te 
kleden. Voor bezoekers is er bij aanvang koffie en thee te koop en vanaf ongeveer half drie gaat dit 
kraampje weer open met ook iets verfrissends te koop. Na afloop worden de hutten verbrand door de 
vrijwillige brandweer van Westdorpe. 
 

Deelname is op eigen risico. Houd er rekening mee dat sommige activiteiten bij de 
kreek zijn. 
Jonge kinderen onder begeleiding a.u.b. Bij alle activiteiten is drinken en iets te 
snoepen inbegrepen (bij de disco is snoep te koop) 
 
Betaling bij aanvang van de activiteit a.u.b. 

Zie ook www.westdorpe-jeugd.nl, voor foto’s van eerdere jaren 


