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De Kroekstöp 2017

Samen met je vriend(inn)en carnaval vieren in het eigen dorp. Een mooie tijd
voor de feestvierders en artiesten die graag optreden. Doe met ons mee!

Actie Statiegeldflessen
In de weken van de kerstvakantie zullen de
Kroekestöp van 2017 bij jullie aanbellen en
vragen of jullie lege statiegeldflessen willen
meegeven. Wij zullen vervolgens met onze
ouders alle flessen inleveren in de winkels. Het
geld dat dit oplevert, komt geheel ten goede aan
de Kroekestöp en vormt een bijdrage in de
kosten zoals onderhoud kleding, materialen voor
de wagen, onderscheidingen, decors en
versieringen e.d. Onze vraag aan jullie is:
bewaar a.u.b. alle statieflessen voor De
Kroekestöp. Zij zullen deze in week 52 of week
1  op komen halen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
De Kroekestöp 2017

Nuuje jeugdroad 2017

Hallo jongens en meisjes,

Het gaat weer richting carnaval en binnen het
Jeugdwerk zijn we alweer volop bezig met de
voorbereidingen. Zoals ieder jaar hebben we
ook dit jaar weer een jeugdraad nodig. Voor de
jeugdraad zoeken we jongens en meisjes die
wonen in St. Joost en op een basisschool in
groep 7 of 8 zitten.
Dus als je interesse hebt, geef je dan op voor
de Jeugdraad!!

Wij nodigen je van harte uit voor een korte
bijeenkomst in t Buujelt (in het Patronaat) op
Vrijdag 7 oktober tussen 18.30 – 19.00 uur.

Als jullie ouders wat meer willen weten over
het reilen en zeilen van de Kroekestöp, dan zijn
zij op dit tijdstip ook van harte welkom.
Als je je wilt opgeven voor jeugdprins of
jeugdprinses, vraag dan aan je ouders of die dat
goed vinden, dan kunnen we dit op de eerste
bijeenkomst direct opschrijven.



Infokrant Jeugdw
erk S

t. Joost • oktober 2016 • pagina 3

kroekestöp

Kroekestoppemiddig
zôndig 15 jannewarie
Zôndig 15 jannewarie is 't alweer zoa wiet.
Den beginne de aktiviteite van de Kroekestöp
mit de Kroekestoppemiddig. Op deeze gezellige
middig is eine daverendje playback wedstried
mit jông artieste oet eige dörp.

Playback wedstried
Weer wille alle Playback talente verzeuke zich
te prezentere tiejes de Playback wedstried.
Veur deze middig weurdj 't langzaam tied ôm te
gaon repetere en ôm dich hiejveur aan te melje.
Opgaeve kèntj door ein breefke in te völle. Ut
opgaveformelier is  TOET 13 JANNEWARI E
in te levere biej Sandra van Engelen,
Hingenderstraat 18 of biej Bart Claessen,
Kloosterveldstraat 8. Kiek oppe website veur
ut formelier!
Esse vraoge höbs den kinse terech biej Sandra
van Engelen, tillefoon 0623027865 of Bart
Claessen, tillefoon 0626960211.
Veur ein soepel verlaup van dees middig wille
wer eederein dae zich opgeuf vraoge tegelijk
mit ut formeleer auch de cd mit het juuste
playback-meziek aaf te gaeve.

Wij zoeken een team ....
Onderstaande tekst hebben we meerdere keren
gepubliceerd, op zoek naar Kroekestoppe/
mooders of vaders die de jeugdraad willen
begeleiden. Helaas heeft nog niemand hierop
gereageerd. Mogelijk dat het niet duidelijk is
wat er wordt gevraagd of dat men denkt dat dit
heel veel werk is.

Veur de oetbreiding van ôs team zeuke weer
kandidate veur de funktie van:

Kroekestoppemooder

Take bie dees funktie zeen:
- ’t Begeleide van de Kroekestöp
- Regele van aafspraoke veur activiteite
- Zörge detse d’r altied sjiek op staon
- Kontakpersoan veur de aojers
- Loesterendj oar
- helpe oplosse van probleempjes

Weer beeje:
- Gooj ‘opleiding’ en begeleiding
- Väöl lol en plezeer
- Hieël dankbare Kroekestöp
- Eine geweldige tied dae se noait mieër zôts
vergaete

Informatie biej José van Buggenum, Mieke
Ruijten of Mirjam Claessen of per e-mail
jeugdwerk@ziggo.nl

De vacature zoals omschreven is een leuke
vrijwilligerstaak. Het is niet zo dat deze
vacature door 1 persoon vervult moet worden
Het is heel goed mogelijk om met een aantal
vrijwilligers samen de rol te vervullen van
Kroekestoppemooder, een team dat samen
invulling geeft aan deze functie.

Het is niet de bedoeling dat het team van
Kroekestoppemooders alle activiteiten gaat
organiseren of alles moet regelen. Het team is
namens de Kroekestöp het aanspreekpunt,
zorgt ervoor dat de kinderen worden
omgetoverd tot Kroekstöp en weer worden
teruggetoverd. Wat regelt een team van
Kroekestoppemooder nog meer? Afspraken
maken met andere jeugdcarnavalsverenigingen,
loting van het jeugdprinsepaar, ouders van de
Kroekestöp tijdens de eerste bijeenkomst
uitleggen wat de bedoeling is en wat er van hun
wordt verwacht, bijhouden agenda van de
Kroekestöp en deze delen met alle
betrokkenen, samen met vrijwilligers de
uitroepact regelen, verzorgen van de kleding,

bestellen van onderscheidingen, afspreken met
de fotograaf voor de officiële foto’s, samen met
de ouders het verzorgen van de uitnodigingen
voor de receptie e.d. Een gevarieerd pakket.

Het zou ontzettend mooi zijn als een aantal
vrijwilligers samen een team willen vormen en
dan deze taken verdelen. Het zou natuurlijk
jammer zijn als dit niet mocht lukken, want dat
betekent dan ook dat er geen Kroekestop
activiteiten meer zullen zijn in de toekomst.
Het kan niet de bedoeling zijn dat de
vrijwilligers die nu actief zijn, met name het AB,
deze taken erbij moet gaat doen... Het
enthousiasme van onze vrijwilligers willen we
graag stimuleren en overdragen. Dat betekent
dan ook dat we deze mensen niet gaan
ontmoedigen door hun allemaal taken erbij te
laten doen, omdat we geen andere vrijwilligers
daarvoor kunnen vinden. Zoals we reeds jaren
aangeven: als iedereen iets doet dan blijft het
leuk. Geen vrijwilligers, geen activiteit.

Voor 2017 hopen we dat er mensen zijn die hun
hulp aanbieden. José zal een groot deel van
deze taken nog vervullen voor 2017 en Mieke
heeft aangeven nog te willen helpen met de
overdracht van haar taken. Uiteraard is dat
voor de toekomst geen oplossing.
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Kinderwerk: voor jou!

Na schooltijd iets leuks doen met je leeftijdgenoten, een groepsspel, een
speurtocht, knutselen of een bezoek aan een bedrijf of een speeltuin.

Gezellig na school
Buiten schooltijd iets leuks en gezelligs doen
samen met je leeftijdgenoten. Een groepsspel,
een speurtocht, een bezoek aan een bedrijf of
een zwembad. Iets creatiefs, iets leerzaams of
iets spannends. het komt allemaal aan bod in
het kinderclubwerk! Het kinderclubwerk is
bedoeld voor alle kinderen van 4 tot en met 12
jaar. Spreekt het jou aan? Dan ben je van harte
welkom in het jeugdhuis op de club voor jouw
leeftijd! Neem ook je vriendje of vriendinnetje
mee.

Kinderwerk
Het kinderwerk organiseert activiteiten voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. De activiteiten zijn
bedoeld voor alle kinderen binnen deze
leeftijdsgroep. De afdeling kinderwerk omvat
het wekelijks kinderclubwerk, de
winteractiviteit, de paasactiviteit, Halloween,
St. Maarten en de Intocht Sinterklaas. Voor het
kinderwerk zijn we op zoek naar een
coördinator. Heb je interesse in deze functie of
wil je meer informatie hierover laat het even
weten per e-mail dan nemen we zo snel
mogelijk contact met je op.

De wekelijkse clubactiviteiten zijn in de periode
oktober t/m 26 april. Tijdens de schoolvakanties
vervallen de wekelijkse clubactiviteiten maar in
plaats daarvan wordt een activiteit aangeboden
voor groep 1 t/m 8 gezamenlijk. Deze
activiteiten wordt tijdig aangekondigd middels ’t
Klökske, facebook, flyers en de websites.

Kinderclubwerk seizoen
2016/2017
Tijdens het kinderclubwerk worden zeer
afwisselende activiteiten aangeboden, rekening
houdend met de leeftijd.  Elke week een ander
soort activiteit o.a. knutselen, speurtocht,
zwemmen, excursie ergens naartoe zoals de
politie,  brandweer of naar de boerderij,
schaatsen, bezoek naar een speeltuin, film, iets
maken voor  St. Maarten, sinterklaas of
kerstmis en nog vele andere activiteiten.

Wanneer start het
kinderclubwerk?

Kinderclubwerk groep 1 en 2
Elke zaterdag van 10.30 - 12.00 uur
Start op zaterdag 8 oktober
Teamleider: Anniek Claessen
Leiding: Willeke Vriens en Danique Tulkens

Kinderclubclubwerk groep 3 en 4
Op dit moment is er geen leiding voor deze
groep. Zodra er leiding is voor deze groep kan
deze alsnog van start gaan op de
donderdagavond van 18.00 - 19.30 uur
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Kinderclubwerk groep 5 en 6
Elke vrijdag van 18.30 - 20.00 uur
Start op vrijdag 7 oktober
Teamleider: Marianne van Kerkom
Leiding: Joeri Heutmekers, Lizz Lutgens en
Mandy Meuwissen.

Kinderclubclubwerk groep 7 en 8
Op dit moment is er geen leiding voor deze
groep. Zodra er leiding is voor deze groep kan
deze alsnog van start gaan op de
maandagavond van 18.30 - 20.00 uur

Aanmelden bij de club
In deze infokrant zit een aanmeldformulier dat
je kunt invullen en meenemen als je de eerste
keer naar het clubwerk gaat. Natuurlijk kun je
ook een keer komen en proberen of je het leuk
vind, of af en toe een keertje naar de club
komen.

Wat kost het kinderwerk
De deelnemersbijdrage voor een heel seizoen
bij de club is € 45,=. Het bedrag kan
overgemaakt worden naar IBAN nummer
NL10RABO0142010979 ten name van
Jeugdwerk St. Joost met vermelding van je
naam en groep. Voor degenen die af en toe
willen komen is de bijdrage vastgesteld op €
4,50 per keer. Deze kan bij de leiding worden
betaald.

Bijzonderheden
Het kan natuurlijk zijn dat je tijdens de club niet
alles mag eten of drinken of dat we ergens
rekening mee moeten houden. We willen er
graag voor zorgen dat iedereen mee kan doen.
Als er iets is, maak het dan even kenbaar. Voor
vragen en informatie met betrekking tot het
kinderclubwerk kun je terecht bij de leiding.
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Halloweenfeest
maandag 31 oktober
De naam “Halloween” is afgeleid van Hallow
e’en, ofwel All Hallows Eve,
(Allerheiligenavond), de avond voor aller
heiligen. Dan gaan kinderen verkleed langs de
deuren voor wat lekkers. Dit wordt ook wel
trick or treat genoemd. In andere landen
vragen kinderen om snoepgoed en als ze dit
niet krijgen worden plagerijen uitgehaald. In
Nederland is het gebruikelijk dat er iets gedaan
wordt voor het lekkers.
Voor alle kinderen die mee willen doen:
Je komt om 18.30 uur verkleed naar ´t Buujelt.
Daar wordt het verhaal uitgelegd en wordt een
liedje geoefend. Daarna worden groepjes
gemaakt, die onder begeleiding langs de deuren
gaan om lekkers te verzamelen. Om 20.00 uur
is iedereen weer terug. We verzamelen in ’t
Buujelt.
Voor de inwoners van St. Joost:
Willen jullie helpen dit feest een succes te
maken voor de kinderen? Zorg dan voor iets
lekkers en laat weten dat je mee wilt doen. Dit
kan op een heel eenvoudige manier door middel
van een lampje, een versiering of iets dergelijks
buiten aan de deur te zetten. Zo weet iedereen
dat je meedoet en dat er lekkers aanwezig is!
De groepen beginnen op het einde van de
Hingenderstraat, de Bosweg, de
Hombergstraat, de Zwaluwstraat en de
Brachterzijde.
Er zijn prijzen te winnen voor mooist versierde
huis en voor het griezeligste huis. Heb je
vragen of wil je meer weten, bel dan even met
Bart Claessen, telefoon 06 26960211.

St. Maarten, donderdag
10 november 18.30 uur
Het jeugdwerk organiseert op donderdag 10
november weer het  St. Maartensfeest.
Dus maak je lampion klaar en zorg dat je van
de partij bent! Om 18.30 uur verzamelen we
voor de kerk en gaan alle deelnemers met hun
lampion, samen met St. Maarten en de
muziekkorpsen, in optocht naar de brandstapel.
De optocht zal lopen via de Caulitenstraat,
Brachterzijde en Reigelsbroekweg. Ter
afsluiting van het feest wordt de brandstapel
ontstoken en krijgen alle kinderen een beker
chocomel en een plak cake. Voor de
volwassenen is er lekkere zelfgemaakte
erwtensoep. Het feest is omstreeks 20.30 uur
afgelopen, daarna is er geen toezicht meer.

Iedereen wordt verzocht om dan naar huis te
gaan.

Om de gedachte achter St. Maarten, delen met
anderen die het minder goed hebben, voor de
kinderen tastbaarder te maken hebben we dit
jaar besloten om iets te organiseren voor de
kinderen van de vluchtelingen die in ons land
zijn. We willen de kinderen vragen om een
schoenendoos te vullen voor een kindje van een
vluchteling, met bijvoorbeeld, schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed. (géén snoep of
kleding).

 Iedereen heeft thuis wel iets liggen wat gemist
kan worden, zo hoeven er geen kosten gemaakt
te worden en kunnen we een kindje blij maken.
De schoenendozen kunnen, voordat we naar de
brandstapel gaan, ingeleverd worden bij de
kerk.  We hopen dat jullie weer allemaal een
schoenendoos willen vullen!

Mocht je meer informatie willen, neem dan
contact op met Tanja van Haperen tel. 488949
of Diana Teeuwen tel. 485028.
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Hij komt, hij komt,
die lieve goede Sint…
Sinterklaas heeft vanuit Madrid laten weten dat
hij weer een bezoek brengt aan St. Joost. Dit
jaar ontvangen we hem op Zondag 27 Novem-
ber 2016. Het wordt weer een gezellige
middag, vol verschillende activiteiten. Noteer
het alvast in je agenda en zorg dat je erbij bent
om er samen, met Sinterklaas en alle pieten een
super middag van te maken!
Om dit grote feest mogelijk te maken, zullen
div. vrijwilligers in de week van 9 November
een collecte door het dorp houden.

kinderw
erk
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Tienerwerk: kom ook!
Na een week hard werken op school, is het tijd om samen te komen, samen
te ondernemen en samen te chillen! Tienerwerk in een nieuw jasje!
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Open inloop op vrijdag
De Open inloop voor tieners is iedere
vrijdagavond in ‘t Buujelt van 20.00 - 22.00 uur.
Bedoeld voor tieners vanaf de brugklas t/m 17
jarigen en start op 14 oktober.

Wat is “Open inloop”?
Dit houdt in dat de jeugd welkom is op een
vaste plek om samen te komen, om samen met
andere leeftijdgenoten te chillen of iets te
ondernemen. Dit kan iets actiefs zijn, denk aan
flessenvoetbal/biljart/verstoppertje/dansen/
vliegeren/WII-en/karaoke, maar ook minder
actieve dingen zo als muziek luisteren/chillen/
kaarten, en zelfs huiswerk maken mag....

Kenmerk is dat de tieners zelf bepalen wat er
gedurende de open inloop gebeurt.
Zouden ze een keer willen gaan zwemmen,
poolbiljarten, een excursie, BBQ-en etc., dan
kan dit met het aanwezige toezicht besproken
worden en die zullen bekijken of de gevraagde
activiteit mogelijk is.
Daar de open inloop geheel gratis is, zal er voor
zo’n activiteit dan wel betaald moeten worden.

“Open inloop” ... niet zo’n pakkende naam.
Klopt! En daarom zullen we gedurende het
komende seizoen samen met de tieners een
nieuwe naam verzinnen. Denk er alvast eens
over na!
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D-CREW

Waarschijnlijk heb je ze al eens gezien, want
D-CREW heeft afgelopen tijd al een paar keer
opgetreden in ons dorp.

Aan de het enthousiastme van de dansers kun
je zien dat het een leuke en gezellige club is, die
er samen iets moois van maakt. Moeilijk? Valt
reuze mee. Onder leiding van Demi Elshout
krijg je alles beetje bij beetje aangeleerd.

Dus vind je dansen leuk en wilt dit samen met
andere leeftijdsgenootjes doen, dan is Hiphop
wellicht iets voor jou! Kom eens kijken en doe
vrijblijvend een keer mee!

Waar:
Patronaat (in ’t Buujelt) Sint Joost
Wanneer:
elke woensdag
Hoelaat:
van 19.00 t/m 20.00 uur
Voor wie:
kinderen van 10 t/m 14 jaar
Kosten:
€ 3,50 per les
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bivak
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Mijn eerste keer bivak

De bivakweek in Wijlre bracht weer veel mensen samen, jong en oud, de
kinderen , de tieners, de kookstaf, de AA, de vaste garde en de nieuwkomers.
Een nieuwkomer doet haar verhaal.

bivak

door Bente Gootzen

Eindelijk kon ik ook eens een keer mee op
bivak.  We gingen met de bus naar Wijlre. In de
bus hebben we liedjes gezongen en moppen
aan elkaar verteld. Ik zat naast Lara. Gelukkig
ben ik niet ziek geworden in de bus. Toen we
aankwamen moesten we bij het huisje wachten
tot alle koffers uit de bus waren.  Iedereen
wilde meteen zien waar we gingen slapen dus
we gingen gelijk naar boven. Alleen was mijn
koffer erg zwaar en ik kreeg het bijna niet de
trap omhoog. In de slaapruimte stonden
allemaal stapelbedden en ik sliep op het
onderste bed naast Lara en boven ons lagen
Yente en Kaya. Dat was al heel gezellig.
De eerste dag hebben we spelletjes met de bal
gedaan. Ik heb die eerste nacht wel geslapen,
maar niet zo heel erg veel want we hebben nog
lang gekletst.

We hebben de hele week leuke dingen gedaan,
zoals rodelen, lasergamen, winkelen en we
hebben een dag zeskamp gedaan met veel
water, omdat het heel erg warm was.

Op woensdagavond hadden we een
ouderavond en daarvoor hadden we met de
leiding iets ingestudeerd.  Wij hadden een
modeshow in elkaar gezet die ik moest
presenteren.  We hadden ons ook opgemaakt
en mooi aangekleed omdat het thema Glitter en
Glamour was. In onze modeshow hadden we
barbies en gangsters en we hadden een
voorprogramma van Geer en Goor.
Het was zo druk en gezellig dat ik mijn ouders
bijna niet heb gezien. Voordat we gingen slapen

hebben we ook nog marshmellows geroosterd
boven het vuur en we gingen toen wel heel laat
naar bed.
De tieners hadden de spullen van Willeke
ingetaped en dat was wel lachen. Er waren ook
kinderen flauw gevallen van de hitte, zo warm
was het. We hebben daarom ook nog
gezwommen.

Het eten was lekker en we hadden ook leuke
leiding. Daarom wil ik nog iedereen bedanken
die er voor ons zo´n top bivak van hebben
gemaakt. Speciaal bedankt Jules, Marianne,
Natascha, Ankie en Jiska, jullie waren een
gezellig team !
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Financiële acties bivak…
Het team bivak heeft dit jaar na het succes van
het vorig jaar twee acties gehouden om het
mogelijk te maken dat het bivak kan blijven.
Door de jaren heen en nog steeds is dit voor
vele een fantastische week. Dit jaar waren we
in totaal met 96 personen. Zowel voor leiding
en deelnemers is dit iets om naar uit te kijken
en naar toe te leven. Als organisatie zijn we
dan ook van mening dat dit mogelijk /
toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het moet
dus ook betaalbaar blijven.
Het team bivak heeft zich ook dit jaar geheel
vrijwillig ingezet voor twee fantastische acties,
te weten het openluchtbal op zaterdag 23 juli en
auto’s wassen op zaterdag 14 mei. Het
resultaat van deze activiteiten was hard werken
maar ook veel plezier. Naast deze twee
activiteiten helpen een aantal vrijwilligers mee
aan het buutegala. De bijdrage voor deze
vrijwilligersuren komt ten goed voor het bivak.

Het openluchtbal hebben we nu drie jaar
georganiseerd en we hebben als organisatie
besloten hiermee te stoppen. Het aantal
bezoekers is minimaal en de bezoekers die
komen zijn veel eigen vrijwilligers. Voor 2017
zullen we twee autowasdagen organiseren. We
hopen ook dan weer op voldoende klanten en
uiteraard voldoende vrijwilligers om te helpen.
We willen in ieder geval iedereen bedanken die
heeft bijgedragen aan het slagen van deze
acties. SUPER.

Bivak 2017
Het bivak 2016 is voorbij en velen kijken
alweer uit naar het volgende bivak. Dat staat
gepland van 14 t/m 18 aug. 2017.
We zullen dan verblijven in Elsendorp in
groepsaccommodatie De kastanjes.
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Jarenlang heeft Kirsten zich ingezet voor de
gemeenschap. Voor het jeugdwerk en speeltuin
niet weg te denken. Kirsten was een echte
duizendpoot. Als Kirsten werd gevraagd om te
helpen en ze kon het regelen, dan stond Kirsten
klaar. In de beginjaren van de speeltuin regelde
Kirsten alles rondom het winkeltje, openen en
sluiten van de speeltuin en nachtwacht als dat
nodig was. Binnen het jeugdwerk was Kirsten
jarenlang actief als beheerder, vrijwilliger bivak,
kindervakantie werk, kinderwerk, tienerwerk,
hulp tijdens de Kroekestopactiviteiten en alles
wat je maar kunt bedenken. Kirsten was erbij.

Haar motto “Geit neet besjteit neet”, zullen we
nooit vergeten.
Het aafsjied van Kirsten was geheel volgens
haar laatste wensen. Een van haar wensen
was geen bloemen maar een donatie te geven
voor twee doelen. Een van haar twee doelen is
het bivak. Dankbaar voor ook dit gebaar zullen
we het volgend jaar hier een passende
bestemming voor zoeken, waar we jaren plezier
aan zullen beleven.

Kirsten bedanktj!

Kirsten we missen je…
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Kindervakantiewerk

Het kindervakantiewerk in Sint Joost beleefde weer twee fantastische dagen
deze zomer! De olympische spelen herleefden in ons dorp.

Wauw, wat was KVW 2016 weer een groot
succes! Wat hebben we genoten!!
Op woensdagmorgen kwamen zo’n 60
deelnemers naar het verzamelpunt in de
speeltuin. Hier werden de groepen verzameld
en daarna gingen we in een lange stoet naar
het KVW-terrein. Door de poort kwamen we
helemaal in de sfeer van het thema
“Olympische Spelen in Sint Joas!”
Allereerst kregen de kinderen hier een
toneelstukje te zien. Daarna startte het
ochtendprogramma: een speurtocht door het
dorp heen. Na afloop van de speurtocht
mochten de kinderen een tshirt in kleuren. Wat
een leuke creatieve creaties werden er
bedacht. Ondertussen was de lunch klaar
gemaakt voor de kinderen. Zij smulden van een
heerlijke broodje.
In de middag was er een sport- en
spelprogramma, 3 workshops voor de kinderen:
voetbal, karate en een heuse work-out met
spelelementen. De kinderen sportten er op los!
Wauw wat een talenten allemaal in Sint Joost.
Het was een heerlijke zonnige dag, dus de
zeepbaan mocht vandaag zeker niet ontbreken.
De dag werd afgesloten met toneelspel!
De volgende dag begon helaas met regen.
Hierdoor werd het programma een beetje
omgegooid en begon onze dag met knutselen
van allerlei muziekinstrumenten, medailles en

andere attributen. Daarna kregen de
trommelaars een ritme aangeleerd. Gelukkig
verdween de regen en kwam een lekker
zonnetje door. Nadat onze magen gevuld waren
met lekkere broodjes knakworst, gingen we
verder met het middagprogramma. Dit bestond
allereerst uit een uurtje met allemaal spelletjes
en natuurlijk de zeepbaan. Gelukkig konden de
waterspellen ook gespeeld worden.
Rondom 15 uur maakten wij ons op voor de
grote finale! Een heus defilé door het dorp
heen. Alle groepen werden verdeeld: zo was er
een groep “beroeps/amateurmuzikanten, een
groep trommelaars, een groep rammelaars,
vlaggendragers, sporters en natuurlijk de
toneelspelers met Wenlock de mascotte. Wat
een mooi festijn!! Een karavaan van geluid trok
er door het dorp heen. Bij de kerk was er tijd
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voor een korte muzikale voorstelling en daarna
liepen we allemaal tezamen terug naar het
KVWterrein. Hier volgde het slot van het
toneelstuk.
’s Avonds was er voor de kinderen van groep 6
t/m 8 nog een spannend avondspel in het bos.
Een smokkelspel waarbij de kinderen elkaar te
snel af moesten zijn. En dit duurde nog tot in de
late avonduren.
We mogen er heel trots op zijn dat KVW 2016
ook weer met een superpositief gevoel is
afgesloten.
Natuurlijk een woord van dank aan:
* de organisatie, die wederom erin geslaagd zijn
om een fantastisch programma in elkaar te
zetten
* de vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de
kinderen twee superleuke dagen beleven
* ouders, die een helpende hand toesteken op
welke wijze dan ook
* de toneelspelers Esther Gouder en Tessa
Meeuwissen, die ervoor zorgen dat toneelstuk
super verloopt
* Loes en Bart Coenen voor het beschikbaar
stellen van de schuur
* Lizette de Loo voor het sponsoren van een
lekker tussendoortje
* Margot van Engelen voor het lenen van de
mooie ingang/poort
* een ieder die op welke wijze dan ook hun
hulp hebben gegeven om dit evenement tot een
succes te maken.

Inmiddels is de evaluatie achter de rug en
kijken wij al vooruit naar KVW 2017!
Dit zal plaatsvinden op 19 en 20 juli 2017, op
woensdag en donderdag in de eerste week van
de grote vakantie. Dus noteer deze datum
alvast in de agenda, want jij komt toch ook???
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Speeltuin De Speelkoel
Een nieuw kernteam voor de speeltuin kijkt terug op een geslaagd
speeltuinseizoen.

sp
ee

lk
oe

l

Speeltuinseizoen 2016 in
een vogelvlucht
Gelukkig hebben een aantal vrijwilligers begin
2016 de handen in elkaar geslagen en een
nieuw kernteam gevormd voor de speeltuin.
Vele uitdagingen voor het nieuwe team.
Vernieuwing is altijd een vorm van
ontwikkeling en dat geeft kansen. Het eerste
seizoen voor het kernteam is afgesloten.
Uitdagingen en leermomenten voldoende. Het
begon met een drukke openingsdag, brandje in
de heg, ingestorte waterbak, blikseminslag met
kapotte diepvries en af en toe wat
stroomuitval.  Ook kreeg de speeltuin ineens
een strandbadje omdat de pomp had besloten
niet meer uit te gaan. Daarnaast natuurlijk
tevreden bezoekers, speelplezier voor vele
kinderen en natuurlijk niet te vergeten ook
weer nieuwe vrijwilligers. Kortom super
verlopen en de complimenten voor dit team van
vrijwilligers.  Meerdere kinderen hebben hun
kinderfeestje mogen vieren in de speeltuin.
Door de openingstijden op facebook te delen
hebben we meer bezoekers kunnen trekken.
Ze wisten nu zeker dat het winkeltje en
toiletgebouw geopend waren.  Er zijn op
facebook fotoacties geweest. De bezoeker kon
zijn foto op onze facebooksite zetten en iedere
maand werd er een winnaar gekozen. Deze
mocht een lekker ijsje komen uitzoeken zonder
te betalen.

Speeltuinseizoen 2017
Deze winter gaan we brainstormen voor het
volgend seizoen. Nog meer kinderfeestjes, nog
meer activiteiten. Nu zijn activiteiten lastig te
plannen omdat je nooit weet wat het weer is in
Nederland. Maar we kunnen het zeker
proberen. Ook de uitbreiding van de speeltuin
biedt weer mooie nieuwe kansen. Het zoeken
naar nieuwe sponsors en vrijwilligers zal altijd
blijven. Dus meld je zeker aan.

Nieuwe website
Er is een prachtige nieuwe website. Deze komt
binnenkort op het internet. De website is dan
ook te zien via de smartphone en tablet. Alle
informatie over de speeltuin komt erop te staan.
De laatste berichten die via facebook zijn
gedeeld zijn direct zichtbaar. Dus ook als je
geen facebook hebt zie je de laatste berichten.
Heel veel foto’s worden er op geplaats. Zodra
de website in de lucht is zal dit ook bekend
gemaakt worden in het dorp. De website is
www.despeelkoel.nl en wordt dus vernieuwd.
Facebook is www.facebook.com/despeelkoel.

Het onderhoudsteam
De coördinatie van het onderhoudsteam is
begin dit jaar door Leon Verkoulen en Roel van
Pol overgenomen van Jacco Daamen.
Leon neemt voornamelijk het technisch
gedeelte voor zijn rekening en Roel het
groenonderhoud. Beide “teams” ondersteunen
elkaar waar nodig.
Het groenonderhoud staat momenteel op een
lager pitje, doordat de speeltuin in combinatie
met de groene weide en het schoolplein op de
schop gaat.
Wat betreft het technisch onderhoud hebben er
diverse werkzaamheden plaats gevonden. Zo is
de pomp die de waterspellen van water
voorziet vervangen. De handwaterpomp van
het waterspel lekte en is gereviseerd en zijn er
enkele aanpassingen in het elektriciteitsnet
doorgevoerd i.v.m. het uitvallen van de stroom
in het winkeltje.

Meer vrijwilligers
Voor het winkeltje, maar juist ook voor het
onderhoud van de speeltuin, zijn wij op zoek
naar meer vrijwilligers.

Het technisch onderhoud vindt iedere laatste
zaterdag van de maand plaats vanaf 9:00- 13:00
uur en het groenonderhoud vindt iedere 2e
woensdagavond van de maand plaats van
19:00- 21:00 uur. Tussendoor is er natuurlijk
altijd tijd voor een kopje koffie.



Infokrant Jeugdw
erk S

t. Joost • oktober 2016 • pagina 21

bestuursberichten

Dus wil je de handen uit de mouwen steken in
“onze” speeltuin of is je interesse gewekt en
wil je ons team met gezellige vrijwilligers
komen versterken? Kom dan gerust eens
kijken of meld je aan bij Leon Verkoulen 06-
22903407 of Roel van Pol 06-20974902.

Cursussen voor
vrijwilligers

Cursus BHV
In juni hebben 6 vrijwilligers de cursus BHV
gevolgd en deze succesvol afgesloten met het
landelijk examen. De kersverse vrijwilligers die
zijn geslaagd voor BHV zijn Anniek Claessen,
Stef Claessen, Joeri Heutmekers, Guus Ruijten,
Jenny Slijpen en Johnny Voorter. Allemaal
gefeliciteerd, super gedoan.

Inmiddels hebben al vele vrijwilligers
deelgenomen aan de cursus BHV. Elk jaar
volgen deze trouw ook de herhaling. De
herhaling voor 2017 staat gepland op 20 en 27
maart 19.00 uur.

Cursus grimeren
Meerdere keren is de vraag gesteld om nog
een keer de cursus grimeren te organiseren.
Dat kan natuurlijk. Belangrijk hiervoor is vooraf
te inventariseren of er voldoende belangstelling
is. Laat even weten voor 31 oktober of je mee
wilt doen.  Bij voldoende belangstelling zullen
we de cursus organiseren in november of
januari. Keuze en dag in overleg met de
mensen die zich aanmelden.

Interesse om als vrijwilliger te helpen in het
winkeltje bel dan met Dorine Jansen 06-
83208909
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Het jeugdwerk draait de activiteiten met vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn
belangrijk voor onze organisatie en hun werk wordt gewaardeerd door velen.

Vrijwilligers in stijl!

Financiële acties
We vinden het belangrijk dat het jeugdwerk
toegankelijk blijft voor alle kinderen. Dat
betekent dat we proberen, ondanks stijgende
kosten, lagere omzetten en een korting op
subsidie de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk
te houden. Het gevolg hiervan is echter dat we
op andere wijze moeten zien extra middelen te
verwerven daar we natuurlijk wel onze
verplichtingen moeten kunnen voldoen. In het
kader van deze lijn zijn we het vorig jaar o.a.
gestart met de actie auto’s wassen,
openluchtbal, actie lege flessen ophalen,
inzamelen cartridges/telefoons en voor het eerst
hebben we als jeugdwerk meegedaan aan de
landelijke dag NL Doet.
Ook voor 2017 zullen we als jeugdwerk weer
gaan collecteren voor Jantje Beton en
inschrijven voor NL Doet. We hopen dat
iedereen een bijdrage wil leveren aan deze
initiatieven zodat we het activiteiten aanbod
kunnen blijven handhaven.

Feestavond vrijwilligers
Glamour & Glitter…….
Elke jaar, op de eerste zaterdag in September
organiseert het jeugdwerk voor alle vrijwilligers
een feestavond voor iedereen die heeft
geholpen tijdens het afgelopen jaar. Een team
van vrijwilligers staat elk jaar weer klaar om
deze feestavond te organiseren.

Ieder jaar een nieuw een nieuw thema. Dit jaar
het thema Glitter & Glamour. Speciaal voor
deze gelegenheid heeft het team Bepzowi
uitgenodigd om alle gasten welkom te heten.
Geheel passend, onder de klanken van de
“SecondWals” werd iedereen al walsend over
de rode loper naar binnen begeleid. Alle gasten
worden verwelkomd met een drankje en een
hapje waarna ze aansluitend worden vastgelegd
op de foto. Vervolgens kunnen ze dan gaan
glitteren in de feestzaal.
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een
spelelement. Een team van de jongens en een
team vann de meisjes hebben hun best gedaan
elkaar te overtreffen en een spannende race.
We kunnen met zijn allen weer terugkijken op
een gezellige feestavond.

Het succes van de deze avond wordt bepaald
door de komst van de vrijwilligers daar dit de
enige gelegenheid is voor het jeugdwerk en
speeltuin om iedereen bij elkaar te brengen die
het mogelijk maakt activiteiten voor de jeugd te
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blijven organiseren.
We willen iedereen bedanken voor de
organisatie en de aanwezigheid tijdens deze
avond.
Het was weer  een fantastische avond!

Foto’s zijn te zien in het fotoboek op de website
http://www.jeugdwerksintjoost.nl/fotoboek/
feestavond/
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Vrijwilligerswerk
Alle activiteiten worden georganiseerd en
uitgevoerd door vrijwilligers. We zijn dan ook
enorm trots dat al deze activiteiten kunnen
doorgaan en zoveel vrijwilligers zich actief
inzetten voor de jeugd in ons dorp.

Een overzicht van de organisatie is te vinden
op de website www.jeugdwerksintjoost.nl/info/
Organigram.pdf

Wij zijn altijd blij met nieuwe vrijwilligers. Heb
je interesse of wil je meer informatie kijk dan
eens op de website, vraag aan een van de
vrijwilligers of kom gewoon een keer kijken.

Helpen als vrijwilliger kan op vele manieren.
Je kunt kiezen om te helpen bij het
voorbereiden van een activiteit of uitvoeren
van een activiteit, je kunt helpen op incidentele
basis (af en toe) of een keer meerijden om
kinderen naar een bestemming te brengen en
te halen. Wij zijn blij met alle vormen van hulp.
Heb je een nieuw idee laat het weten! Wij
ondersteunen / stimuleren met plezier nieuwe
initiatieven.
Voor studenten zijn er mogelijkheden voor
stage of het behalen van studiepunten

Beheer materialen
jeugdwerk
Het beheer is opgedeeld in verschillende
groepen materialen binnen de organisatie.
Informatie over het gebruik en het maken van
afspraken over gebruik kan alleen via de
betreffende beheerder.
· Huur ruimten kan alleen via de beheerder
Stichting Patronaat Adrie Rohs tel. 06-
30626920
· Technisch materialen (licht- en geluid) wordt
beheerd door Bart Claessen tel. 06-26960211
· Knutselmaterialen en gereedschappen
worden beheerd door Margo van Engelen tel.
0475-410049
· Kleding wordt beheerd door Ria Maessen
tel. 0475-485416
· Grimeerkoffer en benodigdheden worden
beheerd door Mieke Ruijten tel. 0475-486894
· Materialen berging kerk worden beheerd
door Roel van Pol tel. 06-20974902
· Alles wat door het mondje gaat en nodig is
voor het bereiden daarvan wordt beheerd door
José van Buggenum tel.0475-485383

Jantje Beton 2017
Jantje Beton wil dat kinderen veilig, vrij en
avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen
buurt. Alle projecten zijn
hierop gericht. Meer
informatie is te lezen op de
website www.jantjebeton.nl/
wat-doen-we
Deelname van jeugdclubs aan de Jantje Beton
Collecte is een win-win situatie. Omdat Jantje
Beton jeugdclubs die bijdragen aan het
(buiten)speelplezier van kinderen graag steunt,
wordt de collecteopbrengst gedeeld met de
collecterende jeugdverenigingen die zich lokaal
inzetten.

De eerstvolgende landelijke actie is van 13 t/m
25 februari 2017. Zoals reeds vele jaren zal het
jeugdwerk ook nu weer collecteren voor Jantje
Beton. Voor Jantje Beton zijn we ook altijd op
zoek naar vrijwilligers die willen collecteren.
Heb je tijd en wil je helpen  laat het dan even
weten.

NL Doet
Jeugdwerk Sint Joost doet op zaterdag 11
maart 2017 weer mee aan NL Doet, een actie
georganiseerd door het Oranje Fonds. NLdoet
is de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en
stimuleert iedereen om een dag(deel) de
handen uit de mouwen te steken
Vooraf dient een project te worden ingediend
waarbij ook duidelijk wordt aangegeven
hoeveel vrijwilligers er nodig zijn en een
overzicht van kosten. Als het initiatief voldoet
aan de eisen dan wordt hiervoor een bedrag in
geld aan de organisatie overgemaakt. Ook
voor 2017 zullen initiatieven van het
Jeugdwerk en de Speelkoel worden ingediend
voor deelname aan NL Doet. Wil je hieraan
een bijdrage leveren, noteer 11 maart alvast in
je agenda.




