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DB 
Ilse Blok     Jaco Speksnijder 
Rommy de Jong    Harvey van der Stelt 
Alischa Klos    Nadia Vonk 
Vivianne de Kruijf 
 

Hoofdleiding 
Deveney Arendsen   Joy de Lange 
Tamara  Boer    Jordy van Maenen 
Rowanna Borst    Elvira Nederend 
Robin den Brave    Luke Nederend 
Britt van den Broek   Perry Smits 
Tygo van Ee    Mara Speksnijder  
Sarah Gille    Mischja Verbeek 
Roel van Grol    Daan Vianen 
Jeroen Heijnen    Larou de Wit 
Anton van den Heuvel   Retty Kapteyn 
Vera van den Heuvel   Django Smits 
Marco de Jong    Roxanne Noordegraaf 
André Jonkheid    Naomi Vane 
Luuk van der Laan    
    

Jeugdleiding 

Esri Arendsen    Isabella Neven 
Casper van den Beukel   Noa van  Maenen 
Yasmine van der  Bijl   Noa Speksnijder 
Raoul Burger    Maxime Spruijt 
Menthe Catalan    Demi Steenbergen 
Willemijn Dekker   Gydo de Vries 
Lina van Eijk    Jamilla Kool 
Rick de Heus    Tristan Verburg 
    

Bouwteam 

Ed van Dam    Sander de Kwaasteniet  
Niels van Kluijve    Sander Jonkheid 
Rowan Sloof    Stan de Vries 
Milan Sloof     
 
En uiteraard krijgen wij ook dit jaar weer hulp van de hulpleiding, dit 
zijn circa 10 vrijwilligers.   
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Eerst even Dit…. 

 
De Speelweek gaat bijna van start. Zoals elk jaar hopen we dat we 
voor jullie weer een aantrekkelijk programma in elkaar hebben 
gezet. Financieel kunnen we alleen maar draaien doordat een 
steeds groter wordende groep sponsors zich garant stelt voor de 
kosten die wij moeten maken om de Speelweek ieder jaar weer op 
poten te zetten. Achter in dit boekje zie je een lijst van sponsoren. 
In ieder geval willen wij, en de deelnemers van de Speelweek, langs 
deze weg een ieder bedanken die de Stolwijkse Speelweek dit jaar 
alweer voor de 51ste keer heeft mogelijk gemaakt. 
Wat de Speelweek betreft gaan wij er weer met frisse moed 
tegenaan. Om alles goed te laten verlopen is het belangrijk goed op 
de volgende dingen te letten. Naast de normale huisregels, gelden 
er ook dit jaar weer regels omtrent het Coronavirus. 
 

1. Op het Speelweekterrein hangt een groot bord. Hierop komen alle 
belangrijke mededelingen te staan. Bijv.  wanneer jij je voor iets moet 
opgeven, mededelingen enz... 
 

2. De Speelweekcommissie stelt zich niet aansprakelijk voor 

schade en/of diefstal van persoonlijke goederen. Deelname aan de 
Speelweek geschiedt geheel op eigen risico. 
 

3. Een ieder gedraagt zich normaal, zo niet dan ga je naar …..! 
 

4. Elke tent krijgt een tentnummer, zodat wij weten waar 

Je zit. Vrijdagmiddag lever je het nummer weer in. Na afloop wordt al 
het losliggende materiaal door de deelnemers zelf opgeruimd. 
 

5. Buiten de spellen om, wordt er niet in de sloot gezwommen! 
 

6. Op het Speelweekterrein is een EHBO post aanwezig bij de bar. 
 

7. Deelname aan de Speelweek is voor kinderen die naar groep 3 gaan 
tot en met de kinderen die naar de brugklas gaan. 
 

8. Het gebruik van alcoholische dranken is niet toegestaan, ook het bij 
je hebben van 0% bieren of iets dergelijks is niet toegestaan. 
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9. Neem je eigen bord, bestek en beker heel de 
week mee en voorzie deze van jouw naam!!! 
 

10. Het is verplicht je armbandje om te houden. 
 

11. Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de spellen aanwezig bent, 
zo ben je zeker op tijd. 
 
12. Het zou leuk zijn als je tent tot en met vrijdag blijft staan. 
 
13. Kinderen eten thuis, tenzij de Speelweek voor eten zorgt. Ook onze 
vrijwilligers hebben pauze nodig en de tijd om voor te bereiden. 
 

14. Neem een goed humeur mee! 
 

15. Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis. 
 
16. Op het terrein kun je op meerdere plekken je handen wassen en 
desinfecteren. 
 
17. Ouders nemen de 1,5 meter regel in acht. 
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Groep 7, 8 en brugklas buiten de afrastering. 
De andere groepen binnen de afrastering. Groep 3 en 4 aan 
de Bilwijkerwegzijde en groep 5 t/m 6 aan de 
Hennepakkerszijde 

Indeling Speelweekterrein 
 
   Uitgang Bilwijkerweg  
    30 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
Uitgang zwembad 

 

 
 
 
 
 

KEET 

GROTE 

TENT 

B 
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G 

 

U 

10 meter 

21 

meter  

Pad richting Hennepakkers 

Gekaderd terras 
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Speelweek lied! 

De Speelweek 8x 

 
We springen op en neer en we doen het nog een keer, 
Draai dan een rondje ‘Shake’ your body heen en weer. 
Klappen.. 
Het is het liedje van de Speelweek yeah that’s cool all right. 
 
En stampen, draai je handen in het rond en schud met je handen op je kont. 
Zeg Yo, en zing dit liedje met zijn allen, 
De Speelweek deze week, ja we gaan weer zeker knallen. 
 
Refrein: 
Dat meisje hier, die jongen daar, 
Dansen met zijn allen en zingen maar. 
Kom naar hier,  
Het is een week plezier… 

 
Wat maakt ons zo blij, 
De Speelweek… 

Voor hem voor haar voor mij, 
De Speelweek. 
Al 48 jaar voorbij, 
De Speelweek. 
Oooh de Speelweek. 
 
Top dat jullie er zijn, 
Op dit Speelweek terrein. 
Dat maakt de week zo fijn, 
Oooh de Speelweek. 
 
We draaien in het rond, 
Stamp je voeten op de grond. 
Ga dan zitten met een zucht, 
En gooi je armen in de lucht. 
Rustig, we gaan nu weer omhoog, 
Langzaam gaan we met zijn allen nu weer staan. 
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Doe gek, 
Schud je haren in het rond. 
Je mond open, 
Steek je tong uit je mond. 
Kijk opzij, 
Pak de handen van elkaar. 
En schreeuw nu met zijn allen heel hard Speelweek. 
 
REFREIN 

 
De Speelweek… 

Springen… 

Schudden... 
Draaien… 

Klappen… 

Zwaaien… 

De Speelweek… 

 
Refrein: 
Wat maakt ons zo blij, 
De Speelweek… 

Voor hem voor haar voor mij, 
De Speelweek. 
Al 48 jaar voorbij, 
De Speelweek. 
Oooh de Speelweek. 
 
Top dat jullie er zijn, 
Op dit Speelweek terrein. 
Dat maakt de week zo fijn, 
Oooh de Speelweek. 
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Maandag  23 augustus Valentijnsdag 
 
7:00 – 08:30 Kamp opbouwen  
Tenten opzetten vanaf 7.00 uur. I.v.m. de indeling van het 
Speelweekterrein en om iedereen een plaatsje te gunnen is het opbouwen 
van tenten pas toegestaan na 7.00 uur! Tentnummers worden 
uitgedeeld.  Houd bij het opzetten van de tent rekening met de 1,5 meter 
afstand. 
  

08:30 – 09:30 Tent inrichten en bandje ophalen  
Lekker je tent inrichten voor een gezellige week. Haal ook even tussendoor 
je bandje op bij de grote tent (anders kun je niet meedoen met de spellen) 
en vergeet je tentnummer niet te onthouden.  
 

10:00 – 12:00   
Alle groepen starten met spelletjes in het  zwembad. Neem je 
zwemkleding mee.  
 

14:00 – 14:50 Vuilnismannen (Groep 6, 7, 8 en brugklas) 
De kinderen gaan o.l.v. de vuilnismannen een leuk optreden instuderen. 
Om 14:40 uur gaan we live op Facebook om het eindresultaat te laten zien. 
Het wordt ook gefilmd en later op Facebook geplaatst. 
 
14:00 – 15:15 Capture my heart (Groep 3, 4 en 5) 
Verover jij mijn hart? Dan heb jij het spel gewonnen. 
 

15:30 – 16:20  Vuilnismannen (Groep 3, 4 en 5) 
De kinderen gaan o.l.v. de vuilnismannen een leuk optreden instuderen. 
Om 16:10 uur gaan we live op Facebook om het eindresultaat te laten zien. 
Het wordt ook gefilmd en later op Facebook geplaatst. 
 
15:00 – 16:00 Capture my heart (Groep 6, 7, 8 en brugklas) 
Verover jij mijn hart? Dan heb jij het spel gewonnen. 
 

 
19:00 De opening  
De opening zal anders zijn dan normaal. We openen kort de Speelweek en 
zullen zo snel mogelijk starten met de spellen van de brandweer. 
 
19:30 – 21:00 Brandweer  
 

De brandweer zal jullie weer vermaken met veel water en spelletjes. 
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Dinsdag 24 augustus Koningsdag 
 
10:00 – 10:15 Vlag hijsen 

 

10:15 – 12:30 Knutselochtend  
Wat heb je nodig om een feestelijke Koningsdag te beleven? Knutsel het 
deze ochtend in elkaar!  
  
12:30 – 13:15 Pannenkoeken eten   
Pannenkoeken met stroop en suiker. Neem wel je eigen bord, beker en 
bestek mee!  
  
13:30 – 16:00 Koningsspelen 
 Voor alle kinderen. Laat zien hoe sportief, sterk en geconcentreerd je 
bent.  
   
19:30 – 21:00 Oranjenacht 
Een avond anders dan anders, maar zeker niet minder leuk! 
Bereid je voor op een gezellige avond bingo.  
  
21:00 – 22:00 Kleine nachttocht   
Ouders, blijven jullie in de buurt op 1,5 meter afstand, zodat u uw kind na 
de nachttocht weer mee naar huis kunt nemen? 
  
21:00 – ??? Grote nachttocht  
Let op! Er mag niet geslapen worden op het terrein, dus na de nachttocht 
moet je opgehaald worden (wij bellen je ouders) bij de QQC (Kerspelpad 
20).  
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Woensdag 25 augustus Dierendag 
  
  
10:00 – 13:00 Kleuterochtend  
In de grote tent en op het veld wordt de kleuterochtend gehouden voor 
kinderen tot 6 jaar. De kinderen kunnen hier knutselen, knuffelen met 
dieren, spelletjes spelen en zich laten schminken. Vergeet niet vooraf aan 
te melden via de website, want ouders mogen helaas niet erbij blijven dit 
jaar. 
 
14:00 – 16:30 De dierenjacht (groep 3, 4 en 5) 
Deze middag gaan we op zoek naar wilde dieren door de Bloemenbuurt. 
Wie zal als eerste alle dieren vinden en alle spellen goed uitvoeren? 
Misschien kom je jouw lievelingsdier wel tegen?  

 

13:30 – 17:00 Verfachtige survival (groep 6, 7, 8 en brugklas) 
Deze middag word jij opgejaagd door de Hennepakkers heen. Weet jij de 
waterkanonnen met verf te ontwijken? Dan ben jij de jager te slim af! 
Zorg voor kleding die vies mag worden. 
 

15:00 – 170:0 Mooi weer vissers 
Ga jij mee op zoek naar de dierenwereld in het water?  Kom dan gezellig 
vissen met de ondersteuning van échte vissers. Neem wel je eigen (of die 
van iemand anders) mee. 
 
 
 

Uitrustavond 
Even bijkomen van de afgelopen dagen, morgen is er weer een uitgebreid 

programma 🙂 
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Donderdag 26 augustus Bevrijdingsdag  
  

  

10:00 – 16:00   Expeditie Bevrijdingsdag (Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 
brugklas)  
Tijdens deze historische fietstocht kom je allerlei leuke spelletjes tegen. 
Neem deze dag je eigenfiets, lunchpakket + drinken mee.  Check van te 

voren even of je banden goed zijn opgepompt 😉 
  
  

16:30  Bevrijdingsdiner  
Neem je eigen bord, bestek en beker mee.  
  

19:00 – 21:00  Kind-ouder spel “The survival of the fittest”  
Dit jaar gaan we weer het welbekende kind-ouder spel spelen, meld je snel 
aan met je eigen familie, hier gaan we erachter komen wie 
‘’the fittest of the speelweek’’ is durf jij dit aan?  
Je krijgt een tijdsblok waarin jij je moet melden met je familie. 

  
Vergeet geen kleding aan te doen dat vies en nat mag worden en neem 
een handdoek mee en eventuele warme, droge kleding.  
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Vrijdag 27 augustus Oud en Nieuw  
  

09:30– 12:00  Luchtkussens (groep 3,4,5)  
Lekker ravotten op de luchtkussens. Let op: je kunt nat worden! Neem 

zwemkleding en/of droge kleding mee.   
  
10:00 – 12:00  Foto- en spelpuzzeltocht 2021 (groep 6,7,8 en 
brugklas)  
Een heuse tocht voor de Alleskunners!!! Dit spel kun je alleen winnen met 
je team als jullie:   

• Kunnen samenwerken   

• Slim zijn   

• Goed zijn in puzzelen   

• Naar elkaar kunnen luisteren   
Dit alles brengt jullie misschien wel naar de oplossing en misschien wint 
jouw groep wel een leuke prijs…   

  
12:00 – 13:00  Een lekkere burger van de slager  
Iedereen krijgt 1 broodje hamburger, lust jij nog meer? Zorg dan voor een 
extra boterhammetje in je tas.  
  

13:00 – 15:30  Luchtkussens (groep 6,7,8 en brugklas)  
Lekker ravotten op de luchtkussens. Let op: je kunt nat worden! Neem 

zwemkleding en/of droge kleding mee.   
  

13:00 – 15:30 Foto- en spelpuzzeltocht 2021 (groep 3,4,5)  
Zie omschrijving 10:00 – 12:00 uur. 

  
19:00– 21:00  Oud en Nieuw  
Discozwemmen in het zwembad met een 
spetterende ‘jaarwisseling’ met om 20:30 uur 
de Oudejaarsloterij.   

 

20:30   Oudejaarsloterij 
Afsluitende loterij. Vergeet uw lootjes niet mee te nemen!  

 
De uitslag van de verloting wordt op de slotavond bekend gemaakt en 
persoonlijk bij u thuisgebracht. De uitslag zal tevens op de Facebookpagina 
en de website komen te staan. 
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Regels Nachttochten: 
 

Kleine nachttocht: 
Deelname door kinderen die komend schooljaar naar groep 3 en 4 gaan. 

Kinderen die komend schooljaar naar groep 5 gaan, mogen kiezen voor de 
kleine nachttocht of grote nachttocht met toestemming van 

ouder/verzorger! De laatste jaren merken wij dat kinderen op het laatste 
moment nog willen switchen, dit kan, maar geef dit tijdig aan i.v.m. het 

maken van groepen. Niets is vervelender dan er bij het wegsturen van de 
grote nachttocht achter te komen dat we ineens een groep van vier 

kinderen met drie leiding weg moeten sturen i.p.v. tien… 

 
Grote nachttocht: 

Deelname door kinderen die komend schooljaar naar groep 5, 6, 7, 8 en 
brugklas gaan. Kinderen die komend schooljaar naar de brugklas gaan, 

komen deze nacht terug net als alle andere kinderen en mogen helaas niet 
overnachten op het terrein. Je moet worden opgehaald door een 

volwassene bij de QQC aan het einde van de tocht. 
 

Voor de nachttochten geldt: warme kleding, lange broek en stevige, dichte 
schoenen. 

 
Let op: Tijdens het lopen van de nachttocht zijn zaklampen en mobieltjes 

niet toegestaan. De leiding neemt deze mee in geval van nood.  
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Brugklas opgelet!!!  
 

Voor alle leerlingen die naar de brugklas gaan! Wil je een 
Speelweek om nooit te vergeten? Ga dan mee op expeditie! 

 

Heb jij uithoudingsvermogen? 
Heb jij lef? 

Heb jij doorzettingsvermogen? 
Heb jij er zin in? 

 

Jullie laatste speelweek als deelnemer, jullie laatste jaar op de basisschool. 
Het lijkt wel of alles de laatste keer is… Om deze laatste speelweek fijn af 
te sluiten gaan we er met elkaar een feest van maken. 
 

Wij als leiding hebben er in ieder geval nu al veel zin in!  
 
 
Hiernaast staat precies 
welke spullen je vanaf 8:00 
uur kunt afgeven op het 
speelweekterrein en welke 
spullen je zelf moet 
meenemen. Op dinsdag 
komen we rond 16:00 uur 
weer terug. Jullie lopen 
vervolgens de nachttocht 
gewoon mee. 

Geen waardevolle spullen 
mee, kwijt is kwijt en weg is 
weg. 

Spullen voorzien van naam

(Inleveren 08:00 uur bij de 

zeecontainers)

Zelf meenemen

Slaapmat

Slaapzak

Toiletspullen (1 wc-rol)

Setje droge kleding

Bord, bestek, beker en 

theedoek

Gekke dingen voor de bonte 

avond

Goede wandelschoenen

1 literfles met drinken

Lunchpakket voor maandag

Zwemkleding/badhanddoek

Contactpersoon: Jaco Speksnijder 

06-49630607

jspeksnijder@melanchthon.nl
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Maak je eigen groep voor de spellen van de 
Speelweek 
 

Om jou een supercoole Speelweek te bezorgen, vragen we jullie alvast een 
groepje te maken voor alle spellen van de Speelweek (behalve de 
nachttocht). Zo krijg jij je eigen leiding als aanspreekpunt die heel de week 
voor jou en je groepje zal zorgen wanneer dat nodig is. 
 
Er zijn echter wel een aantal regels: 

1. Je mag maximaal 10 personen per groepje opgeven en lever 
samen één briefje per groep in. Kleine groepjes worden door ons 
samengevoegd tot één groep. Groep 3, 4 en 5 mogen bij elkaar en 
groep 6,7, 8 en brugklas. Let op, de brugklas gaat twee dagen 
weg…. 

2. Vul duidelijk je voor- en achternaam in. 
 

--------------------------------- 

 

 Voor- en achternaam Gaat naar 
Groep     

1   
2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
Het inleveren van dit briefje moet op maandag bij het ophalen van 
je polsbandje (08:30 – 09:30 uur). 
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Maak je eigen groep voor de Grote 
Nachttocht 
 

Om zoveel mogelijk aan alle wensen van de deelnemers te voldoen, de 
Speelweek is er immers speciaal voor jullie, mogen jullie alvast je eigen 
groepje samenstellen. We hebben genoeg leiding, ouders lopen niet mee 
met de nachttocht.  
 
Er zijn echter wel een aantal regels: 

1. Je mag maximaal 10 personen per groepje opgeven en lever 
samen één briefje per groep in. 

2. Je moet deelnemen aan de grote nachttocht.  

3. Vul duidelijk je voor- en achternaam en een telefoonnummer van 
je ouder(s)/verzorger(s) in. 

4. Je ouder(s)/verzorger(s) worden gebeld op dit telefoonnummer 
zodra je bijna terug bent. Zij moeten je dan op komen halen. Op 
het terrein slapen is niet mogelijk. 

 

 
Het inleveren van dit nachttocht briefje moet op maandag voor 
21:00 uur in de melkbus bij de keet! Het inleveren van je briefje na 
maandag 21:00 uur betekent dat wij niet meer kunnen garanderen 
of je bij de aangegeven vriendjes of vriendinnetjes in de groep zit. 
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Briefje Grote Nachttocht 
 

 

 
Voor- en achternaam 

Gaat 
naar 

Groep 

Telefoonnummer ouder 
voor het ophalen in de 

avond/nacht. 

1 
  

06- 

2 
  

06- 

3 
  

06- 

4 
  

06- 

5 
  

06- 

6 
  

06- 

7 
  

06- 

8 
  

06- 

9 
  

06- 

10 
  

06- 
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Gezocht! 
Vossen voor de nachttocht, je moet ouder dan 18 zijn. Je kunt je opgeven 
bij: Ilse Blok, 06-47992557 

 

Like ons op Facebook en check de nieuwe 
website 

 
Als Speelweek Stolwijk gaan we ook met onze tijd mee …. we zijn heel 
actief te volgen via Facebook. Wie wat meer wil weten over de Speelweek 
Stolwijk kan alles vinden op: www.facebook.nl/Speelweekstolwijk 
Ook hebben wij een website: 
www.speelweekstolwijk.nl  
 
Naast een stukje historie, adressen, etc., vind je hier ook de allerlaatste 
nieuwtjes en wetenswaardigheden omtrent de speelweek. Ook kun je hier 
je de foto’s van de speelweek scoren en worden er verslagen van de 
activiteiten van de speelweek geplaatst. 
 
Houd de Facebookpagina en de website goed in de gaten, want deze wordt 
continue bijgewerkt. Kijk daarom regelmatig, want de site wordt elke dag 
geüpdatet met alle foto’s en verhalen van die dag… 

 

 

 
 

http://www.ecreativeim.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/facebook-like-icon.png
http://www.facebook.nl/Speelweekstolwijk
http://www.speelweekstolwijk.nl/
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Sponsoren bedankt! 
 

Onze dank gaat uit naar de volgende sponsoren en medewerkers 
die de 51ste Speelweek Stolwijk weer mogelijk hebben gemaakt. 

 
Ook willen wij de bouwcommissie bedanken voor het helpen met 

het opbouwen en afbreken van de verschillende activiteiten 
omtrent de Speelweek, de nachttochtcommissie voor het 

organiseren voor een onvergetelijke nachttocht en de ouders voor 
het in acht nemen van de RIVM-maatregelen die het werk voor ons 
makkelijker maakt. En natuurlijk iedereen die ons een handje helpt 

tijdens de week. 

 
Onze sponsoren tot nu toe zijn: 

AB Containers 
Administratiekantoor C. Burggraaf 

Anto elektra 
Arnoud de Jong Makelaardij’ 

Autobedrijf Stolwijk 
BBTech 

Bouwbedrijf De Vries en Verburg  
Bouw-en aannemingsbedrijf Nederend 

Buro 210 
Chinees Indisch Restaurant   'CHI GARDEN' 

Confetti op tafel 
CVK accountancy en advies 

De Bruin Tegelwerken 
De Maalderij 

De Mik adviesbureau 
De Nieuwe Polderkeuken (snacks) 

De Vries interieurprojecten 
Dierenhandel Hoogendoorn 

Eegdeman (patat) 
COOP (pannenkoekenmeel) 
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NVO Verzekeringen 
FA. BESTO 

F. BUITELAAR BEHEER B.V./ GBS Architecten 
Fiets Vitaal 

Gemeente Krimpenerwaard (waarderingssubsidie) 
Gemeente Vlist Waarderingsprijs 

Jaco Verhagen Loon- en Verhuurbedrijf 
Kaashandel de Vries B.V. 
Luma drukwerkservice 
Meetbureau Windroos 

Medifill Nederland 
Metsel en betonbedrijf Mels Renes 

Nevli Vastgoed 
Pardoes Mode 

PAS PANELEN OP MAAT 
PLATEX B.V. 

Plus 
Rabobank  

Reclame & Design BV  
Schildersbedrijf Verdoold & De Jager 

Skills in Action 
Spuiterij Clay B.V. 

Stolweitjes 
Stuc Supply 

Studio Hairline 
Tandartspraktijk PureDent 

t Wapen van Stolwijk 
Teeuwen Infra 

Transportbedrijf Zijderlaan 
Van der Hoeven B.V. 

Van der Vlist Schilderwerken 
Van Joolingen Bouw 

Van Wijnen 
VELO Bouw 

VDBH west B.V. 
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Verdoold makelaars 
Verwaal Transport B.V. 
WAUW kinderkleding 
Webdesign by Roel.eu 

Your Flowers 
Zwembad 'Ons Polderbad' 

Majel Pieterse  
Staat uw bedrijf hier niet tussen, maar draagt u de Speelweek wel 

een warm hart toe? Neem dan contact op met Nadia Vonk of 
Harvey v.d. Stelt (info@speelweekstolwijk.nl) om te kijken naar de 

soorten mogelijkheden om te sponsoren. 

 
 
En dan is de Stolwijkse Speelweek 2021 alweer voorbij. We 

hopen dat je het naar je zin hebt gehad. 

Tot volgend jaar bij de 52ste
 Speelweek. 

 

  

mailto:info@speelweekstolwijk.nl
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Woensdag van 10 tot 13 uur 

Kom gezellig knutselen, 


