
weidum     
holle bolle tsjing!!
Supercool dat jij je hebt opgegeven voor Spulwike 2019! 
Wij gaan er een amazing week van maken!
Alle very important information staat in deze brief. 
Meer info of vragen? Kijk op onze website: www.spulwike.frl 
En volg ons: @spulwike.littenseradiel 

contact
Contactpersoon is Sietske Okkema.

 Telefoonnr.: 06-25445607.
Meld je altijd af als je niet komt!

tijden en locatie
Spulwike is van 15 juli tot en met 19 juli @ Arena Weidum

Maandag 9:30 - 15:30 uur
Dinsdag 9:30 - 15:30 uur

Woensdag 9:30 - 15:30 uur
Donderdag 9:30 - 00:00 uur (nachtje slapen!)

Vrijdag 00:00 - 12:30 uur

..niet vergeten
De kosten voor Spulwike zijn €17, graag gepast in een enveloppe

met je naam gelijk aan het begin van Spulwike aan je leiders geven.
Elke dag zelf brood, tussendoortjes en zonnebrandcrème meenemen.
Neem elke dag een beker en op donderdag een bord en bestek mee!

Vergeet op woensdag en donderdag je �ets niet mee te nemen.
Meedoen  is op eigen risico maar wij passen natuurlijk goed op je!

Neem altijd extra, oude kleren mee en een handdoek.
Bij mooi weer zwemkleding en bij slecht weer een regenjas en laarzen mee.

Tip: zet je naam op alle kleren, beker, bord en bestek. Vergeten kleren
en voorwerpen kun je afhalen in de arena tot en met 20 juli.

programma
We beginnen maandag 15 juli in de arena tegenover het kaatsveld 
in Weidum. Elke dag ben je vanaf 9:15 uur van harte welkom! Ga eerst 
maar eens even rustig zitten en kijk eens om je heen, want het ziet er weer 
spectaculair uit dit jaar. Je komt in een groep met twee of drie leiders. 
Zorg dat je op tijd bent, want 9.30 uur gaan we los! 

Dinsdag 16 juli is het erg belangrijk dat je extra, droge (warme) kleren, 
dichte schoenen, zwemkleding en een handdoek meeneemt. De kans 
is groot dat je een nat pak krijgt... Want vandaag hebben we survival! 

Vergeet op woensdag 17 juli je eigen �ets niet mee te nemen naar Weidum.

Donderdag 18 juli ga je niet naar huis maar blijf je gezellig bij ons slapen! 
Ook vandaag gaan wij weer op de �ets! Tussen de middag eet je je eigen 
boterhammen op. Voor ’s avonds moet je bord en bestek meenemen, want dan 
eten we gezamelijk warm! Daarna maken we er een gezellige avond van, neem 
hiervoor (schone) stapkleren mee! Het kan niet gek genoeg; mooie kleren, 
verkleedskleren, alles mag!! Over de slaapspullen krijg je in de week zelf nog bericht.

Vrijdag 19 juli is alweer onze laatste dag en wordt er afscheid genomen van 
de leiding en elkaar. Het programma duurt tot ongeveer 12.30 uur.
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Wij willen Spulwike graag doorgeven
aan de volgende generatie. 

We kunnen dit niet zonder jou!
Ga naar: 

www.spulwike.frl 
en word 

vriend of sponsor.
Alvast bedankt!

groep 7 & 8


