DANKWOORD
Nu de kinderen gestart zijn op school en alle spijkers, hamers, glitters en decoratiestofjes zijn opgeruimd is het
tijd om iedereen die, op welke manier dan ook, een steentje bij heeft gedragen aan de Vakantiespeelweek
Maashees te bedanken. Bij deze dus een dikke DANKJEWEL!
Zonder jullie hulp was de Vakantiespeelweek niet zo’n groot succes. De kinderen stapten op woensdag 1
september in de tijdmachine om de daaropvolgende dagen allerlei avonturen te beleven in de verschillende
speelweekthema’s die de afgelopen 20 jaar aan bod zijn gekomen. Tijdens de speelweekdagen verscheen er
dagelijks een kort verslagje op dorpsraadmaashees.nl . Lees het gerust nog eens door en ga samen met ons
nagenieten van deze 20e editie van de Vakantiespeelweek.
Tot volgend jaar!
Werkgroep Vakantiespeelweek Maashees
Save the date: woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2022

Verslag van de 3 dagen
DAG 1
Vakantiespeelweek ’21 dag 1 Vandaag klonk het startsein voor de 20e editie van de
Vakantiespeelweek en dat is alweer een mijlpaal! De werkgroep heeft voor de gelegenheid een top Tie-dye
nieuw tenue aangemeten gekregen; allemaal unieke designs. Wat een creativiteit in ons dorp! Ook echt
noemenswaardig is dat er dit jaar een mega- opkomst is wb deelnemers, want maar liefst 62 kinderen doen
mee! Deze jubileumweek reizen we de wereld rond en gaan terug in de tijd naar afgelopen jaren. Natuurlijk
doen we dit met de enige echte tijdmasjiene. In 2005 deden we dit ook al met professor Polleke en Bolleke.
Vandaag met hun collega’s Proffesor Bar en Bas. Zo reisden we ook terug naar 2013 en waren we weer heel
even in Tirol. Maar de Speelweek zou geen Speelweek zijn als er niet weer de 1e dag flink gebouwd werd. In
korte tijd wordt er een heus dorp uit de grond gestampt. Voor de jongere kinderen was er na de lunch een leuke
vossenjacht georganiseerd. Door het hele dorp zaten vermomde vossen. Met dank aan de vrijwilligers die
daaraan mee werkten. Aan het einde van de dag gingen alle kinderen vol verhalen en indrukken en hartstikke
moe naar huis.
DAG 2
De 2e dag Vakantiespeelweek is omgevlogen. Gisteravond was er een hilarische Bingo- avond voor de
bovenbouw met Anton en Rudi aus Tirol. Dit ging tot in de late uurtjes door. De oudste kinderen sliepen zoals
gewoonlijk bij de blokhut. Hoe laat de laatsten gingen slapen weten we niet. Een kort nachtje dus want iedereen
was weer op tijd op, om fris en fruitig (?!) door Maashees te wandelen
In de loop van de ochtend kwamen er plotseling uit onze ‘Teidmasjiene’ 2 figuren uit het verleden: Professor
Polleke en Bolleke. Vanuit het jaar 2005 kwamen ze even een kijkje nemen in het Jubileumjaar. Meteen hadden

ze de smaak weer te pakken en deden ze wederom volop mee. Het leek wel alsof de tijd had stilgestaan. Oude
spelletjes werden weer nieuw leven ingeblazen en ook het liedje ‘Superman’ was weer even helemaal hot. Het
weer was schitterend, dus was er weer een buikschuifbaan uitgelegd, welke eerst onderdeel uitmaakte van een
stormbaan en later werd gebruikt waarvoor hij diende: glijden en spetteren en lekker nat te worden! Aan het
einde van de dag kregen Prof. Polleke en Bolleke een natte sponzen kanonnade van een slordige 62 kinderen.
Ook Daan en Jürgen van de werkgroep moesten er aan geloven en sloten de dag af met een drijfnat pak.
Gelukkig begint het programma morgen pas ’s middags en kan iedereen een beetje uitslapen. Dan sluiten we
het jubileum- jaar in stijl af.
DAG 3
De tijd is voorbij gevlogen de afgelopen 3 dagen. Wat een prachtige dag was het, de laatste dag van de
Vakantiespeelweek van Maashees. Er stond van alles op het programma: buikschuiven, limbodansen, een dansclinic, trommels maken, het traditionele broodjes bakken en cocktails maken en deze ook opdrinken. Ook stond
er een leuk springkussen op het terrein waar goed gebruik van werd gemaakt! Verderop in de middag kregen de
kinderen een workshop trommelen op hun zelfgemaakte trommels. Drumexpert Frank leerde de kinderen de
basis- skills van het trommelen. Onder begeleiding van onze eigen Maashese drumspecialist Ruud en zijn
assistent Teun werd er binnen no time een tof trommelstuk in elkaar geknutseld. Onze keukenploeg had weer
goed gezorgd vandaag en had allemaal lekkere dingen gemaakt voor op en bij de BBQ . Tot ieders grote
verrassing kwam er een echte ijscowagen voor de blokhut staan, zodat iedereen nog kon genieten van een
lekker ijsje. Voor ouders en andere belangstellenden, werden er ’s avonds bankjes op het voetbalterrein gezet.
Uiteraard op gepaste afstand en dus geheel corona- proof. Zo konden de kinderen hun goed geoefende
dansnummer laten zien en natuurlijk het ingestudeerde trommeloptreden geven. Het ging allebei helemaal top
en kreeg de groep een daverend applaus. Zo kwam er een einde aan de 20e Vakantiespeelweek. Complimenten
voor de organisatie, want alles was weer erg goed geregeld. Dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen aan deze jubileumeditie van de Vakantiespeelweek van Maashees. Het was wederom een groot
succes!

