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Nieuwsbrief Stichting Jeugdcomite Someren
Zeskamp voorbereidingen in volle gang
Op zondag 7 mei organiseren we weer een gezellige en sportieve Zeskamp. De werkgroep is al
volop bezig om leuke spellen in elkaar te zetten in het thema van dit jaar "Circus".
Inschrijfformulieren worden binnenkort via de scholen verspreid en zijn ook te vinden op onze
website. De inschrijfdata zijn op 14 en 16 maart. We hopen zeker op net zo veel enthousiaste
deelnemertjes als vorig jaar, dan wordt het in elk geval een gezellige drukte! Wil je zelf nog
meehelpen in de voorbereidingen of op de dag zelf, stuur even een mailtje naar
zeskampsomeren@gmail.com.

Onze nieuwe voorzitter: Vera Deenen!
We zijn erg blij dat we een nieuwe invulling voor deze belangrijke functie hebben gevonden. Vera
Deenen heeft sinds begin dit jaar de voorzittershamer van Marc Weekers overgenomen. Vera heeft
inmiddels ruime ervaring opgedaan in het bestuur en in de werkgroep Zeskamp, ze is er zeker klaar
voor! Marc is ruim anderhalf jaar ad interim voorzitter geweest, waarvoor we hem hartelijk willen
bedanken! Na Bouwdorp zullen we helaas afscheid moeten nemen van Marc als lid van het bestuur
van het Jeugdcomité. We zullen tijdens de afsluiting hier zeker nog een mooi momentje voor maken!

Ons Honk op De Donck
Even weer een korte update over de nieuwe locatie waar we met ons Honk en de activiteiten
Bouwdorp en Spooktocht naartoe zullen gaan. De gemeenteraad heeft eind januari officieel
ingestemd met de verbouwplannen van de blokhut en de huisvesting van het Jeugdcomité in De
Donck. We zullen de blokhut, zoals bekend, in gezamenlijk gebruik gaan nemen met De
Speledonckers. We hebben regelmatig overleg over de nadere invulling hiervan. De laatste stand
van zaken is dat de gemeente de blokhut na Bouwdorp pas zal gaan verbouwen. We gaan er
voorlopig van uit dat we voor de winter een verhuizing kunnen gaan plannen. Hoe een en ander voor
de spooktocht ingevuld gaat worden, kunnen we nu nog niet inschatten. We houden jullie op de
hoogte!

Tent bij bouwdorp
In de media was recent te lezen dat er geen plaats zou zijn voor een grote tent op het bouwdorp
terrein. Hierover is overleg geweest met de gemeente: Er zal gewoon, zoals elk jaar, een tent
geplaatst worden waar we gebruik van kunnen maken.

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