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Samen met je vriend(inn)en op vakantie, slapen in een stapelbed en samen
leuke dingen doen, daarvoor ga je mee op bivak!

Bivak 2017 in Elsendorp
Dit jaar gaan we weer samen bivakkeren, we
verblijven in kampeerboerderij “De Kastanjes”
in Elsendorp van 14 t/m 18 augustus 2017.
Het is dan de 42e keer dat het jeugdwerk het
bivak organiseert, een evenement voor de jeugd
om trots op te zijn!

Voor wie?
Bivak is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar en
tieners t/m 18 jaar. De indeling naar groepen
zal definitief na de inschrijvingen plaats vinden.
Gestart wordt met de volgende verdeling: groep
1 t/m 3, groep 4 t/m 6, groep 7&8. Pas na de
inschrijving wordt de groepsindeling definitiet
vastgesteld. De tieners worden verdeeld in
twee groepen, de tieners en tieners+.
Uitgangspunt is dat tieners diegenen zijn die het
1ste en 2de jaar gedaan hebben (klas voor
aanvang van de zomervakantie) en tieners + is
iedereen vanaf het 3de jaar. Deelnemers van 15
jaar kunnen aangeven op het formulier met
welke groep ze mee willen doen. Voor de
deelnemers van groep 1 t/m 8 is het vervoer
met een bus geregeld, de tieners zullen met de
fiets op pad gaan.
Alle deelnemers ontvangen van te voren een
boekje waarin precies staat beschreven waar
we naar toe gaan, wat je moet meenemen,
telefoonnummers voor dringende zaken, leiding
en deelnemers per groep, waar je allemaal aan
moet denken, spelregels en afspraken. Verder
zal de website met nieuwe informatie telkens
worden bijgewerkt.

Bijzonderheden
Is het nodig dat er rekening wordt gehouden met
bijzonderheden, gebruik van medicijnen of
speciale voeding, maak het dan even kenbaar op
het inschrijfformulier. Mochten er nog vragen
zijn, dan nemen wij contact met je op. Voor
vragen en informatie met betrekking tot het
bivak, kun je contact opnemen met Mirjam
Claessen, tel. 06 10 21 92 94 of met Irene
Simons, tel. 06 19 96 08 18.

Kosten
Een week bivak kost voor de deelnemers groep 1
t/m 8  €85,=. De bijdrage voor de tieners/tieners+
is  €95,=. Het bedrag van deelname kan
overgemaakt worden t.n.v. Stichting Jeugdwerk
St.Joost naar IBAN nummer
NL10RABO0142010979. Uiteraard is het ook
mogelijk in termijnen te betalen, de termijnen
kunnen door iedereen zelf bepaald worden.
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Wil je graag mee?
Als je graag mee wilt gaan, dan kun je je
opgeven via bijgevoegd inschrijfformulier.
Inleveren uiterlijk zondag 2 juli 2017 bij
Mirjam Claessen of José van Buggenum.
Ook kun je de gegevens doorgeven per email
jeugdwerk@ziggo.nl

Ouderavond
Op de woensdagavond vindt de ouderavond
plaats.Het thema voor deze avond is “Jungle”.
Deze gezellige avond wordt als vanouds
verzorgd door onze eigen artiesten. Het is
natuurlijk leuk als de bezoekers een bijdrage
leveren aan het thema van de avond. De jungle
is groot, vol geheimen en magisch. Een jungle
vol bomen, struiken, planten, dieren en andere
junglebewoners. Er is vast wel iemand uit deze
wereld die jij graag wilt zijn!! Deze avond is
ook bedoeld voor toekomstige bivakdeelnemers,
die nu nog een jaartje willen wachten. Tijdens
deze avond kun je vrijblijvend een kijkje komen
nemen, praten met deelnemers en leiding en
wellicht meedoen. Iedereen is welkom vanaf
19.00 uur op het bivakadres.

Ouders met de bus mee?
Het jeugdwerk kan een bus regelen voor deze
ouderavond. Als er voldoende belangstelling is
dan vertrekt er vanaf de kerk een bus richting
Elsendorp. Deze vertrekt dan om 18.30 uur aan
de kerk en ’s avonds in Elsendorp vertrekt de
bus dan om 22.45 uur. De bijdrage per persoon
voor de bus is  € 7,00 en kan (evt. samen met
de bivakbijdrage) overgemaakt worden. Een

aantal mensen heeft al aangegeven hiervan
gebruik te willen maken. Wil jij dat ook, geef
dat dan even door aan Irene Simons of per e-
mail jeugdwerk@ziggo.nl voor 30 juli a.s.
Mochten er onvoldoende aanmeldingen
hiervoor zijn, dan zullen we je daarover vóór 6
augustus informeren en het geld terug betalen.

Vrijwilligers
Het bivak is altijd een bijzondere ervaring voor
deelnemers, leiding en overige vrijwilligers. Je
moet het meegemaakt hebben om te weten hoe
leuk het is! Elk jaar is er een grote groep
vrijwilligers die meegaat. We zijn verheugd met
de instroom van (nieuwe) vrijwilligers vorig
jaar! Wil je ook een dag komen helpen bij de
kookstaf of de AA, geef het dan even door aan
Irene of Mirjam.
De meest actuele informatie over het bivak kun
je altijd  vinden op de website
www.jeugdwerksintjoost.nl/bivak
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Kindervakantiewerk

Deze zomer is er weer kindervakantiewerk in Sint Joost voor alle kinderen
van de basisschool. Veel enthousiaste vrijwilligers verzorgen en een nieuw
en  sprookjesachtig programma!

Wanneer is het KVW?
Een groep enthousiaste vrijwilligers is weer aan
de slag gegaan met de organisatie voor de
kindervakantiewerkdagen in Sint Joost.  Het
kindervakantiewerk is bedoeld voor alle
kinderen van de basisschool. Het vindt plaats in
de eerste week van de zomervakantie, op
woensdag 19 en donderdag 20 juli. En het
thema is…. Sprookjes!!

Wat gaan we doen?
Natuurlijk staat er weer van alles leuks op het
programma. Onder anderen: sport en spellen,
creatieve knutsels, een sprookjesspeurtocht,
glijden over de zeepbaan en spannend toneel
als rode draad door het geheel…. Elke dag
duurt het programma van 9.45 uur tot 16.00
uur. Voor iedereen wordt een lekkere lunch
verzorgd. En voor de jeugd uit groep 5,6,7 & 8
is er een spectaculair avondprogramma!
Dit wil je niet missen….

Inschrijven
Als je graag mee wilt doen, dan kun jij je
opgeven t/m 25 juni 2017. Wees er op tijd bij,
want later inschrijven is niet meer mogelijk!

 Inschrijven kan via het inschrijfformulier uit
deze infokrant of downloaden vanaf de website
www.jeugdwerksintjoost.nl. Het schooljaar
waar je vóór de zomervakantie in zit telt voor
de inschrijving.

Het formulier kun je inleveren bij: Mirjam
Claessen, Op de Baant 22, 6112 BA Sint Joost,
tel. 0475-410383 of José van Buggenum,
Hingenderstraat 52, 6111 AD Sint Joost, tel.
0475-485383.
Je kunt het inschrijfformulier ook mailen naar
jeugdwerk@ziggo.nl

In ‘t Sint Joaster Sprookjeslandj
is van alles aan de handj!

Kumpse dit same mit os beleave?
Den schrief dich gauw in,

want ‘t doert nog mer eave ....
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Kosten
De kosten bedragen €7,50 per KVW-dag. Het
extra avondprogramma kost  €2,50.
Het bedrag van deelname kan overgemaakt
worden t.n.v. Stichting Jeugdwerk St.Joost naar
NL10 RABO 0142 0109 79.

Helpende handjes?
Die kunnen we altijd gebruiken tijdens de
kindervakantiewerkdagen!  De organisatie is op
zoek naar: groepsleiding, hulp bij het opbouwen
en afbreken van het sprookjesterrein , hulp
achter de schermen, het verzorgen en uitdelen
van de lunch, spelbegeleiders, speurtochtposten,
knutselhulpen en EHBO’ers.

Heb je een paar uurtjes tijd om te helpen op
dinsdag (+avond), woensdag, donderdag
(+avond) en/of vrijdag?  Stuur dan een
berichtje naar: Zowi Naus, coördinator KVW,
06-2350 6934 of kvw@jeugdwerksintjoost.
Wij hebben er zin in en hopen jou ook te zien op
19 & 20 juli!

Samen maken we er twee sprookjesachtige
dagen van!!!

De informatie over het kindervakantiewerk kun
je ook vinden op de website
www.jeugdwerksintjoost.nl/kindervakantiewerk



Ingevuld door Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon

E-mail

Kindervakantiewerk: groep  1 t/m 8

Groep Dag 1 Dag 2
Dag 2 
Avond Medicijnen Allergie

Het wordt sterk aanbevolen beide aansluitende dagen te komen, in verband met de verhaallijn.
Avondprogramma dag 2 is alleen voor de bovenbouw.

Toelichting / Bijzonderheden

Alle aanmeldingen uiterlijk 25 juni 2017
S.v.p. het bedrag overmaken per bank naar IBAN nummer NL10RABO0142010979.

Woensdag  19 juli KVW

Donderdag 20  juli KVW

Maandag    14  t/m vrijdag 18 augustus Bivak

Woensdag  16 augustus Ouderavond

Hulp bij kindervakantiewerk 

Wil helpen bij: (omcirkelen) Opbouwen(di) Leiding Spel of post Lunch Avondspel

Welke dag(en): (omcirkelen) Dins 18 juli Woe 19 juli Dond 20 juli Vrijd 21 juli

INSCHRIJFFORMULIER

Zomerprogramma 2017

KINDERVAKANTIEWERK 2017

Naam

Het schooljaar waarin het kind zit vóór de zomervakantie telt voor de inschrijving.

Afbreken (vrijd)

Naam E-mail Telefoon



Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geb. datum

Telefoonnr.

Groep / klas

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekeringnr

Medicijnen

Voedsel-allergie

Voorkeur  tieners of tieners+

Zwemdiploma

Alle aanmeldingen uiterlijk 2 juli 2017

S.v.p. het bedrag overmaken per bank naar IBAN nummer NL10RABO0142010979.

Zaterdag    20 mei Auto's wassen

Maandag   14  t/m vrijdag 18 augustus Bivak

Woensdag 16 augustus Ouderavond

Wil je helpen bij een van de activiteiten?

Naam Adres Telefoon

INSCHRIJFFORMULIER BIVAK 2017

Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3

ja   /   nee ja   /   nee ja   /   nee

Activiteiten rondom het bivak 2017
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Vertier voor tieners

Het tienerwerk draait weer op volle toeren. Veel leuke activiteiten voor tieners
in het jeugdhuis. Huiswerk klaar? Dan is tijd voor tienerwerk daar!!

Friday Night Out
Het afgelopen clubwerk seizoen is er bijna
iedere vrijdag avond een Friday Night Out
geweest voor de jeugd vanaf de brugklas t/m
17 jaar. Friday Night Out is een open inloop
activiteit d.w.z. dat we elke vrijdagavond maar
even moesten afwachten hoeveel jeugd er
kwam. Dit was heel verschillend. Zo waren we
met z’n 15 op een avond en de week erna
maar met z’n 2e.  Na een tijdje heeft zich een
“vast” clubje gevormd die er bijna iedere week
was. Er is van alles gedaan; muziek gedraaid,
film gekeken, spelletjes gespeeld, buiten
gespeeld, youtube via de beamer, gebiljart, etc.
De jeugd mag binnen bepaalde grenzen alles
doen wat ze willen maar ze moeten het zelf
organiseren. Zo hadden we op een avond
opeens een popkorn machine binnen staan.
Mooi zo!  Na een tijdje kwamen de vragen om
ook eens wat anders te gaan doen zo als
schaatsen, zwemmen etc. In overleg met de
leiding zijn er activiteiten gekozen en vanaf
januari is er iedere maand een ge-organiseerde
activiteit. Zo zijn we gaan schaatsen in
Maaseik, jumpen in Kerkrade en BBQ’en
achter het Patronaat.

Uiteraard gaat er ook wel eens iets minder
goed. Zo hadden we 3 zitzakken om in te
chillen. Dat is er nu dus nog maar ene. Jezus
wat een zooi geeft dat! Maar ... samen hebben
we het weer netjes opgeveegd en gepoetst.
Kunnen we weer kijken of we ergens nieuwe
zitzakken vandaan kunnen halen.

Wat de leiding betreft waren het leuke
avonden. De jeugd in ’t Buujelt en de leiding in
het keukentje, rolgordijnen omlaag. Enkel voor
drinken en vragen kwamen ze naar ons toe.
Hun eigen plek zonder veel bemoeienis van de
leiding. Ik kan zeggen dat het heel goed is
gegaan. Onze jeugd kan best zijn eigen
verantwoording nemen!

In mei en juni organiseren we nog een activiteit
dus houd facebook in de gaten als je mee wilt.
Hoe meer er mee doen, hoe leuker het is !!

Leiding Friday Night Out
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Hiphop
Ik ga met 7 andere meiden iedere week op de
woensdag van 19:00 tot 20:00 dansen in het
Patronaat in Sint Joost. We krijgen daar les van
Demi in de dansstijl hiphop. We hebben in bijna
2 jaar tijd al heel veel dansjes geleerd en er
komen er steeds meer bij. Afgelopen jaar
hebben we opgetreden op de playbackshow
van de bonte middag, de bonte avond en op de
dorps brunch.

tienerw
erk

Dit jaar staan er weer optredens in de planning.
Ieder jaar hebben we dan nieuwe dansjes waar
we mee optreden.
Ik vind het dansen zelf superleuk. Het is qua
dansjes een heel groot verschil dan in het begin,
want we dansen steeds moeilijkere dansjes.
Voor een optreden oefenen we heel veel om te
zorgen dat het optreden zo goed mogelijk gaat.

Ieder optreden hebben we een mix van
verschillende liedjes waar we op dansen.
Als jou dit nou leuk lijkt? Kom dan zeker een
keer langs!

Groetjes Charlotte
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Kinderwerk is leuk!

Kinderwerk omvat veel activiteiten voor de kinderen van de basisschool en
voor de allerkleinsten. Hieronder enkele verslagen en foto´s van  activiteiten.

Paasactiviteit
Dit jaar vond de paasactiviteit
plaats op zaterdag 30 maart.
Maar liefst 49 kinderen namen
dit jaar deel aan de activiteit.
Om 13.00 uur begon het
programma voor de
allerkleinsten.
In totaal 8 kleine haasjes in opleiding zochten
de eitjes op het veldje achter het jeugdhuis en
deden samen met de paashaas een dansje en
verdienden zo hun paashazen-diploma. Voor de
allerkleinsten was het toch nog zeer spannend,
zo’n ontmoeting met de paashaas!

rijtje’. Maar ook voor leuke prijzen als je een
volle kaart had. Het was soms erg spannend,
vooral als zes kinderen tegelijk nog maar één
nummertje misten voor de volle kaart.
Gelukkig ging iedereen uiteindelijk met minstens
1 prijs naar huis, dus kijken we weer terug op
een geslaagde paasactiviteit.

Aansluitend hierop gingen 41 kinderen van de
basisschool knutselen. De kinderen van de
onderbouw gingen een paasmandje knutselen.
Het werden soms echte kunstwerkjes. De
paashaas deed hier later de paaseieren in. De
kinderen van de bovenbouw versierden een
paastak. Hier waren heel fraaie exemplaren bij.
We waren erg blij met de hulp van maar liefst
22 ouders. Na het knutselen waren we toe aan
een kleine pauze met ranja, koffie, thee en
heerlijke paaskoekjes of wafels.

Hierna werd de paasbingo gespeeld. Groep 1
t/m 4 speelde de plaatjesbingo in het patronaat
en groep 5 t/m 8 speelde de traditionele bingo in
het jeugdhuis. Er werd voor chocolade eitjes
gespeeld, het inmiddels bekende ‘eitje voor een
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Een nieuw seizoen ...
Het kinderclubwerk seizoen 2016 / 2017 is
helaas weer ten einde. We kijken terug op vele
leuke activiteiten. Doelstelling van het
kinderclubwerk is samen spelen, leuke
activiteiten ondernemen en gezellig met je
leeftijdgenootjes bezig zijn. Dat is wat we
binnen het clubwerk graag willen. Dat betekent
afwisselende activiteiten zoals naar de
brandweer gaan, griezeltochten, speeltuin,
disco, knutselen, optreden, film kijken,
bloemschikken, schaatsen....
Alle vrijwilligers super bedankt dat dit weer
mogelijk was het afgelopen seizoen!

We hopen dat voor het seizoen 2017/2018 alle
kinderclubs weer kunnen starten vanaf oktober.
We zijn dus op zoek naar vrijwilligers die het
mogelijk maken om het clubwerk aankomend
seizoen weer van start te laten gaan. Vind jij
het leuk, om samen met jouw vrienden, stoere,
coole en gezellige activiteiten te organiseren
voor jongeren in de basisschool-leeftijd, dan is
leiding worden van het clubwerk misschien iets
voor jou? We hebben jou nodig om het
clubwerk van start te kunnen laten gaan.
Laat snel wat weten als je wilt meedoen of nog
vragen hebt. Dat kan via jeugdwerk@ziggo.nl
of vraag een van de vrijwilligers van het
jeugdwerk.

Clubwerk voor iedereen

Het afgelopen seizoen hebben de kinderclubs goed gedraaid met veel leuke
activiteiten. Met veel enthousiasme werd deelgenomen aan de clubs.

Clubwerk groep 5/6
door Marianne van Kerkom

Een leuke avond vol plezier, zo gingen wij als
leiding iedere vrijdagavond tegemoet. We
hebben het afgelopen jaar veel verschillende
activiteiten gedaan. Zo zijn we een keer gaan
zwemmen. Hierbij waren de glijbanen heel
populair. Ook werd er vaak geprobeerd om ons
als leiding te soppen. Dit zorgde voor veel
hilariteit. Een andere activiteit die vooral de
jongens erg stoer vonden was
windbuksschieten. Hierbij mochten ze allemaal
met een echte windbuks schieten. Na afloop
wilde iedereen ook graag het geweer nog eens
vasthouden en er natuurlijk mee op de foto.
Naar de speeltuin gaan vonden de kinderen ook
erg leuk. Van schommelen tot verstoppertje
spelen en alle speeltoestellen uitproberen ...,
alles vonden ze leuk.

Kampvuurtje stoken was natuurlijk helemaal te
gek. Zelf marshmallows maken en broodjes
met jam eten. Hierbij werden wij als leiding
goed verwend door de kinderen, want zij
vonden het geweldig om voor ons een lekkere
marshmallow te maken. Natuurlijk werd ook
geprobeerd om de takken in brand te steken. Al
met al wederom een gezellige avond.
Oftewel... wij als leiding hebben veel plezier
gehad het afgelopen seizoen en hopen dit
volgend jaar nog eens te mogen doen.
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De speeltuin vernieuwt!

De speeltuin in Sint Joost is dit voorjaar in groot onderhoud. Speeltoestellen
worden vervangen en de inrichting wordt vernieuwd. Nog even geduld ... en
dan wordt het winkeltje en het terras weer geopend.

Openingstijden winkeltje
De openingstijden van het winkeltje/terras zijn:
Woensdag en vrijdag: 14.00  – 17.00 uur.
Zaterdag en zondag: 14.00 – 17.00 uur.
In de schoolvakanties geopend  van:
14.00 – 17.00 uur (m.u.v. dinsdag/donderdag).
info@despeelkoel.nl.

Voor de actuele openingstijden Facebook in de
gaten houden! Bij slecht weer of onvoldoende
vrijwilligers kan het zijn dat gesloten is.

Belevingspark
Op 13 april dit jaar ging de eerste schop in de
grond voor de aanleg van het nieuwe
Belevingspark in Sint Joost. Het gebied achter
de basisschool wordt als één groot geheel
opnieuw ingericht om aan alle mensen in Sint
Joost vertier te kunnen bieden, voor jong en
oud, van pannaveldje tot jeu de boules baan.
De Speelkoel maakt daarvan een belangrijk
onderdeel uit, en is nu als eerste aan de beurt
om opgeknapt te worden. De paden worden
verhard om de toegankelijkheid te vergroten en
veel speeltoestellen worden vervangen. Eind
mei zal de speeltuin er geheel anders uit zien!

Opening van de speeltuin
Op zondag 11 juni staat de opening gepland van
de Speelkoel en kunnen jong en oud zich weer
amuseren in onze fantastische speeltuin! Het
winkeltje en het terras zijn dan ook weer open.
Ben je nieuwsgierig hoe het er nu uit ziet, kom
dan eens kijken! We zijn er trots op! De rest
van het park is eind november ook klaar.
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speeltuin D
e Speelkoel

De speeltuin vanaf 11 juni
weer open!
Wat is er hard gewerkt en wat wordt het een
mooie speeltuin! Er zijn veel nieuwe
speeltoestellen geplaatst, de zandbakken zijn
nog groter geworden en zelfs het terras is
vernieuwd. In het weekend van Hemelvaart
hebben veel vrijwilligers mee geholpen met de
laatste klussen. Geweldig die opkomst!!

Het winkeltje met terras is vanaf 11 juni weer
geopend op woensdag- , vrijdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Het kan
soms voorkomen dat het winkeltje gesloten is
omdat we geen vrijwilliger hebben voor die
dag. Maar we proberen natuurlijk met goed
weer zo vaak mogelijk open te zijn. We kunnen
dus nog steeds alle hulp van (nieuwe)
vrijwilligers gebruiken!

Feest! Kom jij ook?
Zondag 11 juni is de feestelijke opening van de
vernieuwde speeltuin. Het winkeltje en terras is
deze dag al vanaf 13 uur geopend. Om 13.30 u
vindt de officiële opening plaats. Er kan
gespeeld worden en er is een kleurwedstrijd.
De kinderen van de basisschool in Sint Joost
krijgen de kleurplaat op school mee. Alle
andere kinderen kunnen de kleurplaat
downloaden via onze facebooksite,
www.facebook.com/despeelkoel.

Als ze de kleurplaat inleveren ontvangen ze een
kleinigheidje. We vinden het namelijk al heel fijn
dat de kinderen de moeite nemen om deze in te
kleuren. Rond de klok van 16.30 uur zal er een
prijsuitreiking plaatsvinden.  Al met al zal de
middag vooral in het teken staan vanl veel
gezelligheid. Tot dan!

Nieuw! Kinderfeestje vieren
in de speeltuin
Vorig jaar gingen er al een aantal kinderen je
voor. Zij vierden bij goed weer hun
kinderfeestje in de speeltuin. De kinderen
vonden het geweldig. Ook de vrijwilligers, die
speciaal die dag het winkeltje met terras voor
de kinderen openden, hadden het naar hun zin.
De kinderen kregen ranja, frietjes met snacks
en een ijsje. Omdat wij het als zo leuk hebben
ervaren, komen er vanaf dit seizoen
kinderfeestarrangementen. De arrangementen
worden binnenkort bekend gemaakt in de
speeltuin, op onze facebooksite en onze website
www.despeelkoel.nl. Wilt u alvast een
kinderfeestje reserveren bel dan met Dorine op
nummer 06- 83 20 89 09.

Bedankt voor uw donatie
In mei gingen vrijwilligers met een collectebus
langs de deuren voor de speeltuin. Wij willen u
bedanken voor uw donatie. Dankzij u kunnen
we zorgen dat de speeltuin kan blijven bestaan.
Omdat ieder speeltoestel toch een afschrijving
van een aantal jaren heeft moeten we zorgen
dat onze reserves nu weer aangevuld worden.
Zo hebben we geld voor een nieuw toestel als
het oude afgeschreven is. Met de opbrengsten
van het winkeltje alleen gaan we het zeker niet
redden.
Mocht u nog een bijdrage willen geven dan
kunt u dat doen in de muur van het winkeltje.
Daar zit een brievenbus voor de vrijwillige
bijdrage. Wilt u op een andere manier ons
sponsoren dan komen we graag met u in
contact. Stuurt u dan een mail naar
info@despeelkoel.nl
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Koningsdag Sint Joost

Terwijl de koning met zijn gezin ergens in Nederland zijn verjaardag viert,
maken wij van deze vrije dag een klein feestje voor de kinderen in Sint Joost
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Een nieuwe organisatie
Dit jaar werd de organisatie van Koningsdag
door enkele nieuwe vrijwilligers opgepakt;
Chantal Linden nam de taken van Micheal
Verheijen over en ze was verheugd met de vele
hulptroepen deze dag. Natuurlijk waren er ook
weer veel vrijwilligers die hun jarenlange
ervaring inzetten. Het is altijd fijn om een
activiteit te kunnen organiseren samen met
voldoende vrijwilligers, mensen die een taak op
zich pakken en waarop je kunt rekenen. Voor al
deze mensen een dankjewel voor de mooie dag,
ook de mensen van de fanfare en de schutterij
die elk jaar weer meelopen in de optocht en
sfeer geven aan dit evenement.

Dit jaar was er ook weer voldoende ruimte
voor vernieuwing, na de optocht en het vlag
hijsen konden de kinderen deelnemen aan het
stoepkrijten en skelterrzcen. Er was veel
enthousiasme bij de kinderen bij deze nieuwe
activiteiten.
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Beheer van materialen
Het beheer van materialen is opgedeeld in
verschillende groepen binnen de organisatie.
Informatie over het gebruik en het maken van
afspraken over gebruik kan alleen via de
betreffende beheerder.
· Huren van ruimte kan alleen via de beheerder
Stichting Patronaat Adrie Rohs tel. 06-3062
6920
· Technische materialen (licht- en geluid)
worden beheerd door Bart Claessen tel. 06-
2696 0211
· Knutselmaterialen en gereedschappen
worden beheerd door Margo van Engelen tel.
0475-410 049
· Kleding wordt beheerd door Ria Maessen tel.
0475-485 416
· Grimeerkoffer en benodigdheden worden
beheerd door Mieke Ruijten tel. 0475-486 894
· Materialen berging kerk worden beheerd door
Roel van Pol tel. 06-2097 4902
· Alles wat door het mondje gaat en nodig is
voor het bereiden daarvan wordt beheerd door
José van Buggenum tel.0475-485 383

algem
ene activiteiten

Autowasdag op het plein
Op het dorpsplein worden dit jaar weer auto’s
gewassen door de vrijwilligers van het
jeugdwerk, op zaterdag 20 mei en zaterdag 23
september. De opbrengsten komen ten goede
van de bivak. Om de kinderen en tieners weer
een leuke bivakweek te kunnen bieden dit jaar
wordt er hard gewerkt om uw auto van binnen
en/of van buiten te doen blinken!
Vind je het leuk om het bivak met deze actie te
steunen? Extra handjes zijn altijd welkom!






