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21-22-23 augustus 2020
Terraveenplein

Een weekend voor jong & oud
Mogelijk gemaakt door:
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Beste inwoners van Odiliapeel,
Begin dit jaar is het leven flink veranderd. Het coronavirus heeft ons flinke beperkingen
gegeven. Vrijheid is niet meer de gewoonste zaak van onze samenleving. Bij sommige
families in ons dorp heeft het coronavirus hard toegeslagen. Van zieke tot ernstig zieke
mensen en bij sommige tot overlijden van familieleden aan toe. Onze gedachten zijn
bij hen die van ons zijn heengegaan.
Nog steeds is het virus binnen onze samenleving en duikt het in onverwachte hoeken
op. Het was vanzelfsprekend als je dorpsgenoten langere tijd niet gezien had, om hen
de hand te schudden of te omhelzen. Het is voor ons dan ook niet vanzelfsprekend om
afstand te houden. Toch moeten we de regels van onze overheid accepteren om uit te
kunnen kijken naar een samenleving als vanouds. Als nuchtere mensen van Odiliapeel
kunnen wij dat en hopen we op betere tijden. Wij leven in ons mooie Odiliapeel met
alle mensen mee.
Het sociaal contact door alle evenementen die niet zijn doorgegaan ging verloren.
Wij waren sterk in het organiseren van evenementen voor jong en oud. Nu dat
niet meer kan jeukt het in vele handen van al die vrijwilligers die deze evenementen
mogelijk maakten. Om zo het leven in Odiliapeel zo aangenaam mogelijk te maken.
Neem nou Koningsdag van het Oranjecomité, de kermis met de BBQ van de Coop
samen met de Jongerenraad, de pubquiz van de Jongerenraad. De KBO heeft veel
activiteiten moeten schrappen, waar veel ouderen de dupe van zijn geworden.
Stichting Ovilio die jaarlijks een prachtige Schapendag organiseert. De Stichting
Jeugdwerk die tieneravonden organiseerde voor onze tieners en de Jeugdvakantieweek voor de schoolkinderen. De Stichting Stage Valley die voor de 2de keer dit jaar

op 29 augustus een muziekfestival wilde organiseren. Zorg en welzijn die hun
activiteiten moesten staken. Geen Peelse Kei, die elk jaar hulde bracht aan mensen
uit ons dorp die zich inzetten voor onze samenleving. Allemaal mooie tradities die
dit jaar helaas niet door konden gaan.
2020 is een jaar wat de geschiedenisboeken ingaat als een ongewoon en saai jaar.
Toch menen wij met diverse stichtingen uit Odiliapeel dat we een veilige en mooie
herinnering kunnen geven aan het jaar 2020. Wij zijn van mening dat we een weekend
kunnen organiseren voor jong en oud en met de medewerking van iedereen is
dit weekend coronaproof.
Er is tussen de stichtingen veel vergaderd om te kijken of dit alles mogelijk is.
Als de huidige uitbraken beperkt blijven, denken wij dat we dit kunnen organiseren.
Alle stichtingen zijn laaiend enthousiast. Er wordt inmiddels door allen samengewerkt
aan een veilig en feestelijk programma van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus.
Op de zondag staan we met een herdenkingsdienst stil bij de mensen die ons
ontvallen zijn in deze tijd. Eén unieke samenwerking tussen de stichtingen is typisch
voor Odiliapeel.
Het evenement heeft de naam “Vur de Peel” gekregen omdat het bedoeld is voor
alle inwoners van Odiliapeel. Jong en oud zijn welkom! In dit boekje kun je lezen
hoe het programma eruitziet. Als het je aanspreekt kom dan zeker naar de activiteiten
die bij je passen.

Alvast veel leesplezier en hopelijk zien we jullie
tijdens dit weekend!!
Organisatie Vur de Peel.
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dagprogramma
10.00 Verzamelen op het plein en kennismaking met de groep en leiding.
10.15 Sport & spel ochtend / speurtocht

Voor de kleuters (groep 1 + 2 ) hebben we een sport & spel ochtend op het
plein. De bovenbouw (groep 3 t/m 8) heeft een speurtocht door het dorp.

12.30
13.15

Picknicken

16.30
17.00

Frietjes eten!

Boskwartet / sport & spel middag
De kleuters (groep 1 + 2) gaan aan de slag met het boskwartet. Voor de
bovenbouw (groep 3 t/m 8) is er een sport & spel middag op het plein.

Einde dagprogramma. Ouders kunnen de kinderen ophalen bij de ingang
van het terrein.

avondprogramma

Inschrijven voor het dagen avondprogramma is verplicht.
Gebruik hiervoor het opgaveformulier.

WHOOP, WHOOP PARTYTIME!! De DJ crew van het Peelhonk staat te popelen om samen
met jullie een feestje te gaan bouwen. Iedereen t/m de leeftijd van 15 jaar is welkom.

18.00
19.30

Partytime!

21.00

Einde van de party voor kinderen groep 6, 7 + 8 van de basisschool en voortgezet onderwijs (leeftijd t/m 15 jaar). Ouders kunnen de kinderen ophalen
bij de ingang van het terrein.

Einde van de party voor kinderen t/m groep 5 van de basisschool. Ouders
kunnen de kinderen ophalen bij de ingang van het terrein.
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ochtendprogramma
Op zaterdagochtend kan deelgenomen worden aan de Loop “Vur de Peel”. Met loopafstanden van 2,5 km voor de jeugd t/m 12 jaar en 5 km of 10 km voor deelnemers
vanaf 13 jaar. De start en finish zal op de Oudedijk zijn aan het Terraveenplein.

10.00

Start 2,5 km Loop “Vur de Peel” voor de jeugd t/m 12 jaar
Prijsuitreiking jeugd direct na de loop.

10,30

Start 5 en 10 km Loop “Vur de Peel” voor 13 t/m 99 jaar

middagprogramma
Zaterdagmiddag wordt er gevoetbald op het plein. Jeugd van 5 t/m15 jaar
kan deelnemen aan Pannavoetbal “Vur de Peel” en leuke prijsjes winnen!

13.15
14.00
15.00
16.00
17.00

Wedstrijden jeugd van 5-6-7 jaar
Wedstrijden jeugd van 8-9-10 jaar
Wedstrijden jeugd van 11-12 jaar
Wedstrijden jeugd van 13-14-15 jaar
Einde wedstrijden

Inschrijven voor het ochtendavond en middagprogramma is verplicht.
Gebruik hiervoor het opgaveformulier.

avondprogramma
Het avondprogramma start met de pubquiz gevolgd door een avond met live muziek.

18.00
20.30
00.30

Pubquiz
Live muziek van de band BROADWAY!
Afsluiting
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dagprogramma
Op zondagochtend starten we met een openlucht
herdenkingsdienst. Deze dienst wordt opgedragen
aan hen die ons zijn ontvallen in de coronatijd.
René Aarden zal deze dienst leiden.

10.30
11.00
12.15
12.30

Ontvangst

15.00
18.00

Dorps BBQ ‘Vur de Peel’

Openlucht herdenkingsdienst
Koffie
Demonstratie wol spinnen en vilten
en aansluitend luister amusement

Afsluiting ‘Vur de Peel’

Inschrijven voor de openlucht dienst
en BBQ is verplicht.
Gebruik hiervoor het opgaveformulier.
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dagprogramma
vrijdag 21-8 10.00 tot 17.00
Doe jij mee, schrijf je dan in voor de Jeugd Vakantie Dag. Samen met je vriendjes
en vriendinnetjes een dag samen zijn en leuke spelletjes op het plein, in het dorp en
in de bossen doen. Aan het einde van de dag krijgen jullie allemaal een lekker frietje
en een snack.
Naam (voor en achternaam): ..............................................................
Adres: ..............................................................		
Plaats: ..............................................................
Geb. datum: .... - .... - ......		
Emailadres: ..............................................................
Telefoon Ouder(1): .......................................................		
Telefoon Ouder (2): ...................................................... (bij niet bereikbaar nummer 1)
Huidige Groep: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Bijzonderheden: Medische gegevens die van belang zijn? Denk bijvoorbeeld aan
allergieën voor voedingsstoffen, wespensteken, handicaps, etc: .....................................
..........................................................................................................................................
O Ik heb bezwaar tegen het maken van foto’s die gebruikt worden
voor mediadoeleinden (aankruisen indien van toepassing).

Vragen of informatie
Ronald van der Burgt
Willie Wijnen		

06-46914751
06-22527546

Wilt u de kinderen het volgende meegeven:
•
Passende speelkleding en stevig schoeisel
•
Regenkleding bij slecht weer
•
Zwemkleding en een handdoek
Inleveren mogelijk tot uiterlijk donderdag 13 augustus
Inleveradres: Coop van Buel
Kosten: Geen
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avondprogramma
vrijdag 21-8 vanaf 18.00
WHOOP, WHOOP PARTYTIME!! De DJ crew van het Peelhonk staat dan al te popelen
om samen met jullie een feestje te gaan bouwen. 3 uur lang vliegen de meest
herkenbare nummers je om de oren, worden lekkere meezingers ingezet.
Enne maak je niet druk om de kosten, deze dag kost jou namelijk niks.
Naam (voor en achternaam): ..............................................................
Adres: ..............................................................		
Plaats: ..............................................................
Geb. datum: .... - .... - ......		
Emailadres: ..............................................................
Telefoon Ouder(1): .......................................................		
Telefoon Ouder (2): ...................................................... (bij niet bereikbaar nummer 1)
Bijzonderheden: De activiteit is buiten op het plein.
O Ik heb bezwaar tegen het maken van foto’s die gebruikt worden
voor mediadoeleinden (aankruisen indien van toepassing).

Vragen of informatie
Ronald van der Burgt
Willie Wijnen		

06-46914751
06-22527546

Inleveren mogelijk tot uiterlijk donderdag 13 augustus
Inleveradres: Coop van Buel
Kosten: Geen
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ochtendprogramma
zaterdag 22-8 vanaf 10.00
Naam (voor en achternaam): ..............................................................
Geb. datum (jeugd t/m 12 jaar): .... - .... - ......		
Emailadres: ..............................................................

Ik geef mij op voor:
Kruis de gewenste activiteit aan:
10.00 voor jeugd t/m 12 jaar
O 2,5 km Loop “Vur de Peel”
10.30 voor de leeftijd vanaf 13 jaar
O 5 km Loop “Vur de Peel”
O 10 km Loop “Vur de Peel”
Inleveren mogelijk tot juist voor aanvang
Inleveradres: koningsdag.odiliapeel@gmail.com onder
vermelding van ‘Opgaaf Loop Vur de Peel’ of ter plekke.
Kosten: Geen

middagprogramma
zaterdag 22-8 vanaf 13.00
Naam (voor en achternaam): ..............................................................
Geb. datum: .... - .... - ......		
Emailadres: ..............................................................
Inleveren mogelijk tot 15 minuten voorafgaand aan tijdblok
Inleveradres: Koningsdag.odiliapeel@gmail.com onder
vermelding van ‘Opgaaf pannavoetbal’ of ter plekke.
Kosten: Geen
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avondprogramma
zaterdag 22-8 18.00 tot 20.15
Pubquiz / Naam Team: ..............................................................
Teamleden (max 6, alleen 18+)
Naam (voor en achternaam) 		
Emailadres (of telefoonnummer)
1.
………………………………… …………………………………
2.
………………………………… …………………………………
3.
………………………………… …………………………………
4.
………………………………… …………………………………
5.
………………………………… …………………………………
6.
………………………………… …………………………………
Inleveren mogelijk tot juist voor aanvang, maar vol=vol
Inleveradres: Jongerenraad-odiliapeel@hotmail.com
Kosten: Geen inschrijfgeld, enkel de consumpties

avondprogramma
zaterdag 22-8 20.30 tot 00:30
Naam (voor en achternaam)
........……………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Emailadres (of telefoonnummer)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………....

Inleveren mogelijk tot juist voor aanvang, maar vol=vol
Inleveradres: arrangementen@stagevalley.nl
onder vermelding van ‘Live Muziek Vur De Peel’
Kosten: Geen entree, enkel de consumpties
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ochtendprogramma
zondag 23-8 vanaf 10.30
Openlucht herdenkingsdienst
Naam (voor en achternaam)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………....
…………………………………
…………………………………

Emailadres (of telefoonnummer)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………....

Inleveren mogelijk tot juist voor aanvang, maar vol=vol
Inleveradres: Oudedijk 59 of arrangementen@stagevalley.nl
onder vermelding ‘openlucht herdenkingsdienst’
Kosten: Geen

middagprogramma
zondag 23-8 15.00 tot 18.00
Voor deelname aan de BBQ zijn kaarten te koop bij de Coop. De kosten hiervoor zijn
€12,-. Bij de aankoop van deze kaarten geeft u direct op met hoeveel mensen u
een tafel deelt, deze genummerde kaarten worden aan dezelfde tafel
toegewezen. Tot donderdag 19 augustus 19:00 uur kunnen kaarten
worden gekocht, daarna is dit niet meer mogelijk.
Ook wijzigingen zijn daarna niet meer mogelijk.
Aankoop mogelijk tot uiterlijk 19 augustus 19.00 uur
Verkoopadres: Coop van Buel
Kosten: €12,- (is exclusief drank)
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'Vur de peel'

Vur de Peel kan alleen georganiseerd worden met strikte regels. Iedereen moet
zich veilig voelen op het evenemententerrein en dit doen we natuurlijk samen.
Hieronder de maatregelen die genomen worden, afhankelijk van de ontwikkelingen
van het virus kunnen wij niet uitsluiten dat er nog aanvullende maatregelen worden
genomen mocht dit nodig zijn.
•
•
		
•
•
•
		
•

Het evenement vindt plaats in de buitenlucht
Het terrein is afgesloten met bouwhekken, registratie (18+)
bij binnenkomst is verplicht
Er staan stoelen en barkrukken in een ruime setting
Er kan niets aan de bar besteld worden
Drank en eten kan worden besteld met briefjes, obers brengen
de bestelling aan tafel
Vrijdag worden geen volwassenen toegelaten buiten de leiding

Wat vragen wij van onze bezoekers:
•
•
•
•
•
•

Blijf zonder meer thuis als je verkouden bent, griep of koorts hebt
Houd 1,5 meter afstand van vrijwilligers en anderen
Volg de aanwijzingen op van de vrijwilligers
Was vaak je handen
Hoest en nies in je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes

vur de peel is mede Mogelijk gemaakt door:

