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Nieuwsbrief Stichting Jeugdcomite Someren
Activiteiten bij De Glazen Kooi
Rondom de Glazen Kooi mogen we vanuit het Jeugdcomite een leuk programma neerzetten. Dit is
een mooie gelegenheid om te laten zien wat we als Jeugdcomité betekenen voor de Somerense
basisschool jeugd en tegelijkertijd voor wat extra aanloop zorgen.
Want, hoe meer deelnemers, hoe meer gezelligheid, en... hoe meer opbrengsten voor in onze kas.
Met de opbrengst kunnen we wat investeringen doen voor in ons nieuwe Honk op De donck, kunnen
we het inschrijfgeld voor onze activiteiten laag houden, en kunnen we de kinderen tijdens de
activiteiten een leuk extraatje geven.
Daarom organiseren we...
Vrijdag 29 dec, 10.00 uur: Een gezellige winterse dorpswandeling onder begeleiding van een
ervaren Summerse gids en met een lekkere kop erwtensoep als afsluiter. Start is 10.00 uur bij De
Glazen Kooi. De kosten zijn 5 euro en komen geheel ten goede aan het goede doel! Vooraf opgeven
is noodzakelijk, via een mailtje naar jeugdcomite@jeugdcomite.nl
Vrijdag 29 dec: van 13.30 tot 16.00 uur organiseren we een gezellige kindermiddag bij De Glazen
Kooi Someren. Met een dansworkshop van DanceStudio 4LDC, knutselen, een mini spooktocht,
springkussen, schminken, touwtrekken, een cupcake workshop verzorgd door 't Taarten Theater en
nog veel meer. De meeste activiteiten zijn gratis, voor een paar dingen is er een kleine bijdrage
gevraagd, die helemaal ten goede komt aan ons goede doel.
Zaterdag 30 dec: 11.00 uur oud burgemeester Alfred Veltman leest een mooi winterverhaal voor en
er zijn wat knuffeldieren aanwezig bij de Buck.
Verder bakken we pannenkoeken, kun je spijkers raden, en ook spijkers meppen voor een kleine
bijdrage. Kortom, veel gezelligheid en plezier voor alle leeftijden...
Kom dus ook gezellig naar het Wilhelminaplein. Wil je meehelpen bij een van onze activiteiten, dan
ben je ook van harte welkom. Je kunt je opgeven via jeugdcomite@jeugdcomite.nl.
Je kunt De Glazen Kooi Someren ook volgen via Facebook of Instagram.

Fijne feestdagen!

Wij wensen alle kinderen, ouders,
vrijwilligers en sponsoren hele fijne
feestdagen.
En een goed, gezond en gezellig
2018!

Volg ons ook op Facebook of
neem een kijkje op onze website www.jeugdcomite.nl
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