
olle Bolle Tsjing!
Groetnis, ridder as jonkfrou!

Ja, do sjochst it goed. Dit is in hiel âlde brief. Hy komt út de tiid fan de ridders, jonkfroulju, kastielen en 
draken. Út in tiid dat der noch gjin mobyltsjes wienen, je noch net op fakânsje gienen mei it fleantúch en 

dat je net efkes in pakje snoep keapje koenen yn de supermerk. Disse brief komt nammentlik út... 

de Midsieuwen! 
En do bist útnoege om mei te dwaan oan disse 45ste edysje fan Spulwike! Lykas foargeande jierren 

fynt Spulwike ek dit jier wer plak yn de earste wike fan de simmerfakansje, fan moandei 24 july oant en 
mei freed 28 july. Freed 28 july is dit jier foar alle bern in ekstra dei, want Spulwike fiert har 45-jierrich 

jubileum. Dit wurdt fiert mei in bysûnder programma fol mei spultsjes,
pankoeken en in spetterjende show! 

Foar de groepen 3 en 4 is de Spulwike yn Easterwierrum op moandei 24 en tiisdei 25 july óf op 
woansdei 26 en tongersdei 27 july. Yn juni kinst op de webside en Facebook sjen op hokker dei 
asto ferwachte wurdst. Dit wurdt ek yn de twadde brief dúdelik. Freed 28 july is foar alle bern 

in ekstra dei. De kosten foar Easterwierrum binne €11,- per bern.

De bern út de groepen 5 en 6 meie fjouwer dagen nei Easterlittens (plus de jubileumdei op freed). 
Dit is dus fan moandei 24 oant en mei freed 28 july. De kosten hjirfoar binne €17 per bern.

De bern fan groep 7 en 8 wurde yn Weidum ferwachte. Disse bern fiere de Spulwike fan 
moandei 24 oant en mei freed 28 july. Fan woansdei op tongersdei meisto ek dit jier in

nacht sliepen bliuwe. Foar Weidum binne de kosten €19 per bern. 

It jild moat de earste Spulwikedei meinommen wurde en dit kinsto dan oan
dyn lieder as liedster jaan.

Do kinst dy opjaan fia de webside www.spulwike.frl en dan klikke op ‘opjaan’.
Freegje dyn heit as mem om hjirby te helpen. Let der op datst alles goed 

ynfolst. Ek asto medisinen brûkst as allergysk bist foar it ien as oar. 
Opjaan kin oant en mei 11 juny. Asto hulp nôdich hast as ast fragen 

stelle wolst, meist ek altyd efkes skilje as maile nei ûndersteand 
tillefoannûmer en e-mailadres.

De Spulwikelieding hat der in protte sin oan en hopet datsto dat ek hast!

Heechachtsjend,
Johannes, Boukje, Johan, Cornelis, Rik, Age en Sybren Beert.
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olle Bolle Tsjing!
Gegroet, ridder of jonkvrouw!

Ja, je ziet het goed. Dit is een heel oude brief. Hij komt uit de tijd van de ridders, jonkvrouwen, kastelen 
en draken. Uit een tijd dat er nog geen mobieltjes waren, dat je niet op vakantie ging met het vliegtuig en 

dat je niet even een zakje snoep kon kopen in de supermarkt. Deze brief komt namelijk uit...

de Middeleeuwen! 
En jij bent uitgenodigd om mee te doen aan deze 45ste editie van Spulwike! Net als voorgaande jaren 

is Spulwike weer in de eerste week van de zomervakantie, van maandag 24 juli tot en met vrijdag 28 juli. 
Vrijdag 28 juli is dit jaar voor alle kinderen een extra dag, want Spulwike viert haar 45-jarig jubileum. 

Dit wordt gevierd met een bijzonder programma gevuld met spelletjes,
pannekoeken en een spetterende show!

Voor de groepen 3 en 4 is de Spulwike in Oosterwierum op maandag 24 en dinsdag 25 juli óf
op woensdag 26 en donderdag 27 juli. In juni kun je op de website en Facebook zien op welke dag je 

precies wordt verwacht. Dit wordt ook in de tweede brief duidelijk. Vrijdag 28 juli is voor alle kinderen 
een extra dag. De kosten voor Oosterwierum zijn €11,- per kind.

De kinderen uit de groepen 5 en 6 mogen vier dagen naar Oosterlittens (plus de jubileumdag op
vrijdag). Dit is dus van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli. De kosten hiervoor zijn €17 per kind.

De kinderen van groep 7 en 8 worden in Weidum verwacht. Deze kinderen vieren
de Spulwike van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli. Van woensdag

op donderdag mag je ook dit jaar een nacht blijven slapen.
Voor Weidum zijn de kosten €19 per kind. 

Het geld moet de eerste Spulwikedag meegenomen worden en
dit kun je dan aan je leider of leidster geven.

Net als vorig jaar kun jij je opgeven via de website www.spulwike.frl en dan klikken op ‘opjaan’. 
Vraag je vader of moeder hierbij te helpen. Let op dat je alles goed invult. Ook als je medicijnen gebruikt 

of allergisch bent voor iets. Opgeven kan tot en met 11 juni. Als je hulp nodig hebt of als je vragen wilt 
stellen, mag je ook altijd even bellen of mailen naar onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

De Spulwikeleiding heeft er ontzettend veel zin in en hoopt dat jij dat ook hebt!

Hoogachtend,
Johannes, Boukje, Johan, Cornelis, Rik, Age en Sybren Beert

Stichting Spulwike LittenseradielKorrespondinsjeadres:
Boukje Kuipers
Master Gorterstrjitte 21
9008 TC Reduzum
Tillefoan: 06-52258848
E-mail: ynfo@spulwike.frl
Webside: www.spulwike.frl


