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Programma 20162017 - Circus!

We zijn weer trots op ons
programma voor dit schooljaar.
Vijf activiteiten rondom de
schoolvakanties, daar maken wij
ons samen sterk voor. Voor
Zeskamp en Bouwdorp kiezen
we elk jaar een thema. Dit jaar
is het thema Circus! We kijken
nu al uit naar mooie Zeskamp
spellen met clowns, acrobaten
en leeuwentemmers en naar de
mooie getimmerde circustentjes
op Bouwdorp.

Blokhut de
Donckelaar

Versterkingen
bestuur

Dat Bouwdorp in 2017 op
het grasveld bij De Donck zal
plaatsvinden, dat was al
bekend. Inmiddels is
ook duidelijk dat de blokhut
van Jong Nederland door
de gemeente in beheer is
genomen en dat het
Jeugdcomité, samen met de
Speledonckers, hiervan
gebruik zal mogen maken. Het
grasveld en het omliggende
terrein is al flink aangepakt. De
blokhut zal ook flink
gerenoveerd gaan worden. De
isolatiewaarde en
diverse voorzieningen, zoals
sanitair en keuken, zullen
aangepakt worden, waardoor
de blokhut gebruiks- en
onderhoudsvriendelijker zal
worden. Wanneer dit allemaal
gereed is, is nog niet bekend.
Wel is duidelijk dat we daarna
ons koffertje in Someren-Eind
weer gaan inpakken en dat we
een nieuwe verhuizing kunnen
gaan inplannen!

Sinds dit voorjaar is Wendy
den Dekker ons bestuur
komen versterken. Zij draait
inmiddels al volop mee en
heeft ook Bouwdorp intensief
vanachter de schermen
meegemaakt. Erg fijn om met
Marc Weekers mee te
kunnen lopen op deze
manier, want vanaf volgend
jaar zijn de rollen
omgedraaid. Wendy wordt
onze nieuwe Bouwdorp
Coördinator! "Ik vond het
heerlijk om al die kids samen
bezig te zien", aldus Wendy.
"En ook heb ik vol
bewondering gekeken naar
alle vrijwilligers die deze
activiteit mogelijk maken.
Mooi om te zien hoe
iedereen op elkaar
ingespeeld is en zich volop
inzet om er een
onvergetelijke week van te
maken." Wendy heeft 3
mooie dochters, van wie de
oudste na de zomervakantie
is gestart op de basisschool.
Nog een nieuw gezicht wordt
toegevoegd aan het bestuur
van het Jeugdcomité.
Hoewel, nieuw gezicht... Erik
Maas draait al heel wat jaren
mee in de
entertainmentgroep van
Bouwdorp. En organiseren
kan hij zeker! In het dagelijks
leven is hij Directeur
Business Development bij
Verkoelen Dakspecialisten
Weert. "Ik ga stoppen met de
entertainmentgroep, maar
vind het leuk om bij het
Jeugdcomite te blijven", zegt
Erik. "Onze dochter van 11
gaat inmiddels naar de
middelbare school in Asten,
maar ik blijf me inzetten voor
de Somerense jeugd, nu als
bestuurslid." Welke rol hij
binnen het bestuur precies
gaat vervullen is nog niet
helemaal uitgekristalliseerd.
Dat zal in de komende tijd
duidelijk worden.

Rabo Clubkas
Campagne
Ook dit jaar doet het
Jeugdcomité weer mee aan de
Rabo
Clubkascampagne. Tijdens de
campagne van 6 t/m 17 oktober
mogen leden van de Rabobank
Peelland-Zuid hun stem
uitbrengen op de vereniging(en)
die zij een warm hart toedragen.
Iedere stem is €3,75 waard!! Elk
Rabobank lid mag weer 5
stemmen uitbrengen, max 2
stemmen aan een
zelfde vereniging.
Het Jeugdcomite wil de
opbrengst gaan gebruiken voor
de verhuizing van Het Honk
naar de blokhut bij De Donck,
de inrichting van de ruimtes en
de aanschaf van materialen.
Dus ben je zelf lid of ken je
mensen die lid zijn, zegt het
voort en stem! ...Op het
Jeugdcomité natuurlijk...
Voor deze gelegenheid hebben
we een mooi promotie filmpje
laten maken. De afwisselende
compilatie brengt de
Jeugdcomité activiteiten mooi in
beeld, Colin Hoebergen
bedankt!
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