Vliegerplezier
Al 19 keer verzorgden wij voor de Waalrese Jeugd een vliegerfestijn. Er werden
vliegers uitgedeeld, vliegers geknutseld en ingekleurd. Het vliegerveldje was
- zeker bij mooi weer hartstikke vol met kinderen, vliegers en volwassenen.
Aankleding met muziek, dansgroepje, een bungyjump, glijbaan, springkussen.
Slechts éénmaal werd het door slecht weer afgelast, dat was vorig jaar. ☹
In goed overleg met de Gemeente is besloten om dit jaar het vliegerfestijn anders
vorm te geven. Dat heeft alles te maken met Corona. Geen grote groepen mensen
bij elkaar. Goede doorstroming. Genoeg gelegenheid tot het nemen van 1,5 meter
afstand. En toch - misschien wat minder lang - vliegerplezier.

Wolders Vliegerfestijn 2020 wordt Wolders Wandel Vliegerfestijn
Wat gaan we doen? Tijdens een wandeling, die geheel in het teken staat van vliegen
en vliegeren loop je naar stempelposten. Bij iedere stempelpost krijg je een kleine
opdracht. Maak je de opdracht goed, dan krijg je een bijzonder ingrediënt mee.
Na een aantal stops heb je genoeg ingrediënten om …. (Dat houden we geheim).
Je hebt een stop op een groot weiland waar je een vlieger ook gaat oplaten.

Deelnemerskaart; zie achterzijde folder
Je hoeft dit jaar geen vliegertje af te halen. Het enige wat je mee hoeft te nemen
is de deelnemerskaart, zie de achterzijde. Dat is de stempelkaart die je nodig
hebt voor onderweg. Onderweg krijg je leuke opdrachten. Iedere leeftijd, tot
13 jaar, kan meedoen. Onderweg is er gratis drank en versnapering en misschien
nog wel meer… We verklappen niet alles. Natuurlijk lopen je ouders en andere
familieleden mee. De tocht is minder dan 5 km. Iedereen kan dit.

WANDEL MEE - VERZAMEL INGREDIENTEN - LAAT EEN VLIEGER OP

Programma
13.00-14.00

13.00 – 15.00

15.00-16.00

Start bij Mr. Broosplantsoen. Dat is het veldje bij
de Oude Toren. Je weet wel, daar waar in 2018 een
natuurijsbaan werd gemaakt.
Geadviseerde starttijden (natuurlijk loop je als
gezin in een groep):
13.00 Basisschool Groep 8 en 7
13.15 Basisschool Groep 6 en 5
13.30 Basisschool Groep 4 en 3
13.45 Basisschool Groep 2 en 1
14.00 Kleuters
In ongeveer een uurtje volg je de pijlen. Je krijgt
opdrachten bij een stempelpost.
Je verzamelt bijzondere ingrediënten, die samen
een …… vormen.
Vergeet niet je kaart af te laten tekenen!
Finish bij Mr. Broosplantsoen.
Kaart vol? Je krijgt een prijs!

Disclaimer
I.v.m. Corona heeft het vliegerfestijn een totaal ander karakter als andere jaren.
Het festijn geheel afgelasten was een eenvoudige keus geweest. In dit alternatieve
programma kunnen RIVM-richtlijnen goed worden gevolgd. Dit evenement
wordt weliswaar georganiseerd door de Vereniging voor de jeugd, maar zodanig
dat alle deelnemers voldoende ruimte tot elkaar kunnen houden. Dat is ieders
eigen verantwoordelijkheid! Volg de RIVM-richtlijnen strikt op.
- Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
- Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoudheidsklachten of verhoging
tot 38,0 graden Celsius krijgt, blijf je thuis.
- Indien je in contact bent geweest met mensen die besmet zijn of je in een
risicogebied bent geweest: blijf thuis.
- Houd steeds 1,5 meter afstand van andere deelnemers.
- Was handen, nies in de elleboog, schud geen handen.

www.vvdj.nl

