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Nieuwsbrief Stichting Jeugdcomite Someren
In deze nieuwsbrief:
Verhuizing naar De Donckelaer - hulp gevraagd
Gezellige dagen en een mooi resultaat bij De Glazen Kooi
Pieten gezocht
Even voorstellen, nieuwe bestuursleden Bob Pritchard en Inge Koolen

We gaan verhuizen! (en... hulp gevraagd!!!)
De verbouwing van de blokhut op De Donck is eind vorig jaar
afgerond! We kunnen nu samen met de Speledonckers de ruimtes
verder klaar maken voor gebruik. En daarbij kunnen we nog wel
wat hulp gebruiken...! Op zaterdagen 24 februari en 3 maart gaan
we verhuizen van de oude Mariaschool in Someren-Eind naar
blokhut De Donckelaer. Vele handen maken licht werk, dus kom je
ook helpen? Er moet vanalles gedaan worden schilderen, kasten
in elkaar zetten, schoonmaken, in- en uitpakken en alle spullen
moeten vervoerd worden. Kun je helpen, heb je een aanhanger of
bus, of ben je handig met klussen? Geef je dan op om te helpen
via mail jeugdcomite@jeugdcomite.nl.
De Zeskamp werkgroep en AT&T Bouwdorp kunnen dus vanaf maart in de nieuwe locatie aan de
slag! Samen met De Speledonckers mogen we gebruik maken van de blokhut. Soms ook letterlijk,
doordat we op dezelfde avonden aanwezig zullen zijn. We zullen elkaar de komende tijd wat beter
leren kennen. Het vergt mogelijk ook wat aanpassingen van onze klusgewoontes en de
repeteergewoontes van De Speledonckers. Maar dat gaat vast goed komen! We zien zeker
voordelen om met elkaar op deze locatie te zijn, samenwerken, versterken en daar waar nodig
elkaar te helpen!
Later in het jaar volgt er nog een officiele opening van de verbouwde blokhut, maar we proosten nu
alvast op een mooie en gezellige samenwerking met De Speledonckers

De Glazen Kooi
We kijken terug op een mooie eindejaars
actie van de Glazen Kooi Someren in
december 2017. En wat mooi bedrag
mochten wij in ontvangst nemen! Dit gaan
we onder andere inzetten om onze
nieuwe locatie blokhut De Donckelaer in
te richten, om de inschrijfgelden van onze
activiteiten laag te houden en om de
kinderen een extra traktatie of aandenken
te geven tijdens de activiteiten.
De DJ's en de organisatie van De Glazen
Kooi hebben er samen met jullie, onze
vrijwilligers, een paar ontzettend gezellige
dagen van gemaakt. Met jullie inbreng als
onder andere pannenkoekenbakkers,
schminkers, cupcake bakkers,
dierenoppassers, spookhuisbewoners is het echt een feestje geworden! We willen naast de
organisatie daarom ook jullie als vrijwilligers en natuurlijk alle sponsoren en donateurs nogmaals
hartelijk bedanken!

Pieten gezocht
Kun jij goed overweg met kinderen, pas je door een schoorsteen (buik misschien een beetje
inhouden...;-)), hou je van pepernoten, kun je goed verlanglijstjes bewaren en ben je minimaal 16
jaar? Dan zijn wij tegen half november op zoek naar jou!
Geef je nu alvast op via een mailtje aan jeugdcomite@jeugdcomite.nl.

Even voorstellen - nieuwe bestuursleden
Mijn naam is Bob Pritchard. Heel wat jaren geleden geboren in
Deurne.Gelukkig getrouwd met Anke Dijstelblom en alweer 7 jaar
woonachtig in Someren. Anke en ik hebben 2 kinderen Dex van 5
en Bizou van 2 jaar. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het
bedrijf Coppens Diervoeding als bedrijfsleider.
Privé tracht ik fit te blijven door spinninglessen te volgen en
dartpijltjes te gooien in competitie verband met vrienden. Daarnaast
kijk ik zoals veel Nederlanders graag een serie op Netflix. In
Deurne was ik actief als vrijwilliger bij de zwemvereniging. Daar gaf
ik training aan de jeugd voor wedstrijdzwemmen en zat in de
jeugdcommissie. Ik heb altijd genoten van het vrijwilligerswerk,
vandaar dat ik blij ben dat ik me weer kan inzetten hiervoor bij het
Jeugdcomité.

Hallo, ik ben Inge Koolen, ik ben 28 jaar en ik woon in Someren. In
het dagelijks leven ben ik leerkracht op BS de Vonder in SomerenEind.
Vanaf september 2017 mocht ik me bij het bestuur van het
Jeugdcomité voegen.Het Jeugdcomite spreekt me zo aan, omdat
het zulke leuke en gevarieerde activiteiten voor de Somerense
kinderen organiseert. Als vrijwilliger wil ik daar graag deel van uit
maken.
Ik hoop alle werkgroepen, vrijwilligers en anderen het komende
‘activiteiten-seizoen’ te leren kennen en iets te kunnen betekenen
voor de organisatie van de verschillende activiteiten.
Ik heb er zin in! Hopelijk tot ziens!

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