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Nieuwsbrief Stichting Jeugdcomite Someren
De Glazen Kooi - Help je mee?
Je had het misschien al gehoord via de (social) media. Het Jeugdcomite is uitgekozen als het goede
doel van De Glazen Kooi! En daar zijn we heel blij mee!
De Glazen Kooi is een actie die vergelijkbaar is met de serious request actie van 3FM. Een glazen
kooi wordt op het Wilhelminaplein geplaatst en hier worden DJs in opgesloten, gedurende 3 dagen,
28 t/m 30 december. Er kunnen plaatjes worden aangevraagd voor geld en er worden allerlei
gezellige activiteiten omheen georganiseerd.
Wij mogen als Jeugdcomité zelf een gedeelte van het programma invullen en willen graag de
kinderen van Someren zoveel mogelijk in het middelpunt zetten. Daarom organiseren we een
kindermiddag op het plein op vrijdag 29 december, gaan we pannenkoeken bakken en hebben we
nog wat andere activiteiten in de pen, tenminste... als we genoeg vrijwilligers vinden om ons mee te
helpen er een feestje van te maken voor de kinderen. We zoeken vooral mensen voor vrijdagmiddag
tussen 13.30 en 16.30 uur en zaterdagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur. Wil je meehelpen of ben
je benieuwd voor welke activiteiten we nog mensen voor zoeken, neem dan contact op met Vera
Deenen via veravanprooyen@hotmail.com.
Met de opbrengst van De Glazen Kooi actie gaan we zorgen dat alle kinderen mee kunnen blijven
doen aan onze activiteiten en gaan we zorgen dat ons nieuwe Honk in blokhut De Donckelaer een
fijne plek wordt om te klussen en de activiteiten te organiseren.

Verbouwing De Donckelaer is klaar!
De verbouwing van de blokhut op De Donck is klaar! We kunnen nu samen met de Speledonckers
de ruimtes verder klaar maken voor gebruik. Er wordt nog een keuken geplaatst en daarnaast
zouden we ook graag nog wat andere klussen doen. Zo willen we graag een aantal deuren, kozijnen
en wanden schilderen, kasten moeten in elkaar worden gezet en er moet schoongemaakt worden.
Hiervoor zoeken we hulp! Dus steek met ons de handen uit de mouwen, zodat we met een frisse
nieuwe locatie kunnen starten. De exacte klusdata worden nog ingepland, maar je kunt je vast
opgeven via jeugdcomite@jeugdcomite.nl als je mee wilt komen helpen.

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