
Maandag 29 augustus Jeugd vakantie week 

 

Vandaag is de 47ste Jeugdvakantieweek begonnen. Alle piraten hadden schipbreuk gelopen, waardoor ze uiteindelijk op het eiland Kioskia terecht kwamen. Ze waren helaas wel de schat kwijt. Dus alle Kinderen moeten deze week  op zoek gaan naar de schatstukken. De A is op zoek bij de hockeyvelden, de B is door het dorp aan het zoeken, terwijl de C hoopt de schat te vinden bij de veld aan de Loo. 
 

 

 

 

 

Donderdagochtend starten wij 
niet op het Molenplein, maar op 
het veld bij de bibliotheek! 

BELANGRIJK 



 

Wie be  je?   

Bart S its 

 

Hoe oud be  je?  

 x 4 jaar 

 

Hoela g doe je al ee et de jeugd aka ie eek? 

 jaar o ge eer. 

 

Heb je als ki d eegedaa  et de JVW? 

Niet i  Mierlo. 

 

Wat doe je bij de JVW? 

Coördi ere  a  de C-groepe . Met a dere oorde  het erzi e  
e  orga isere  a  ee  fa aieke e  leuke eek. 

 

Waaro  doe je ee et de JVW? 

Ki dere  ee  leuke eek ezorge . 

 

Wat is het leukste/grappigste/gekste heri eri g aa  de JVW? 

He  erg ge ote  et het draaie  a  C-groepe , sa e  et ij  rou . Verder ge iet ik elk jaar a  de  ee heid a  de leidi g. 

 

EVEN VOORSTELLEN... 



 

 

 

… de A a daag gaat boo rije ! Dit is ee  tradiie ij het Gilde o  geeste  te erdrij e , hier oor 
oete  ze drie keer o  de s hiet oo  hee  lope . Va daag zij  de A GEEST- rij. 

… de A  e  A  zi  hadde  i  de rege  e  daaro  et e ers e  stokke  de rege  he e  age aakt. 

… de C pro eert o  ee  ho eru  te ake , is og el super oeilijk, ooral o  et de k uppel de al te rake . 

… de S-groep estaat uit drie stoere pirate , die super goed frika delle  ku e  akke . 

… de A  alle aal i  de roos he e  ges hote . 

… de B leidi g alle aal zelf hu  ok ee re ge , o dat dit ilieu e ust is e  je je i gers daardoor iet er ra d. 

 Stan uit B8 

HOERA, ER IS ER ÉÉN JARIG!! 

 

 

 

Woensdag gaan de alle Kinderen flessen 
ophalen in Mierlo. Mocht je niet thuis zijn, kun je de flessen in een tas aan de voordeur hangen of je kunt het de hele week afgeven bij de kiosk! 

FLESSENACTIE 



Wat doet het bestuur zoal om deze week te organiseren. 
 

Graag willen wij eens uitleggen, hoeveel tijd en energie er zit in een week JVW. 
 

In oktober/novenber is na veel brainstormen het thema bekent. Nu kan iedereen aan de slag. De coordinatie met het programma 
en de overige bestuursleden met de nevenaktiviteiten.  
 

De coordinaties gaan kijken wat ze met het thema kunnen, er worden spellen bedacht en weer weggestreept. Soms word een 
bestaand spel in een ander jasje gegoten.  
Er worden afspraken gemaakt met instanties die iets voor ons kunnen betekenen. Er worden luchtkussens uitgezocht en besteld. 
Er moet tekst gemaakt worden voor op de brieven die naar de scholen gaan, voor de inschrijving van de kinderen. 
We hebben dan minimaal een keer in de maand een vergadering over het programma. Verder komt ook het voltallige bestuur 
een keer per maand bij elkaar om te kijken hoever iedereen is met zijn of haar taken. Maar natuurlijk gaan we thuis gewoon 
door. 
Na de inschrijving van de kinderen en de leiding, kunnen we groepen indelen ( wat een hels karwei is, omdat we het alle 
kinderen naar hun zin willen maken door ze bij de opgegeven vriendjes en vriendinnetrjes te zetten. Wat niet altijd lukt.) 

Er worden catering lijsten gemaakt ( we kijken of er kinderen zijn met een allergie ) 

De vergunningen moeten aangevraagd worden bij de gemeente. 
De variabele hulpen worden ingedeeld ( en vaak nog gebeld ) 
En nog steeds komen er programma onderdelen bij, omdat je nu pas weet hoeveel groepen er in iedere coordinatie komen.  
Dan is het tijd om teksten te schrijven voor de boekjes die de kinderen krijgen. 
De boekjes worden opgehaald, nadat de leiding is ingedeeld bij een groepje. Zij brengen deze dan rond. Wij gaan verder met 
boodschappen doen bij al de verschillende winkels. 
Het draaiboek moet klaar, de auto’s en de busjes moeten worden geregeld. 
 

In de eerste week van de schoolvakantie gaan we spullen klaar zetten in het patronaat. Zo kunnen we zien wat we nog moeten 
halen of lenen, omdat we het niet hebben. Dit alles doen we ook nog een keer in de laatste week voor de JVW. In de vakantie 
doen alle bestuursleden en de leden van de werkgroep een verkeersregelaars cursus. ( We moeten dus een diploma hebben om 
het verkeer te mogen regelen.) 
Op zaterdag voor de JVW gaan we auto’s ophalen en de werkgroep busjes, ook worden de boodschappen dan gebracht. 
Op zondagmiddag wordt alles klaargezet voor de catering o.a. limonade, koffie en theekannen. etc. Het geluid komt op de au-
to’s.. 
Zondagavond hebben we de eerste vergadering met de leiding. ( dit doen we iedere avond ) 

Tijdens de JVW zijn we met z’n alle, bestuur, coordinatie en een 10 tal sterke mannen ( werkgroep ) in touw van ‘s morgens 
7.00 uur tot ‘s avonds 22.00 uur. 
Op zaterdag na de week, is het opruimen in het patronaat, foto verkoop, zaal klaar maken voor de feestavond van de leiding.  
Er is ook nog een foto verkoop op woensdag avond. Dan kunnen we foto’s uitzoeken en bestellen. Deze worden in enveloppen 
gedaan of per mail verstuurd. We gaan de hele week evalueren, eerst met je eigen groepje en dan samen. Hier kunnen we weer 
van leren. 
 

Ik geloof dat het verhaal nu compleet is voor wat betreft de JVW week. Zoals u heeft kunnen lezen gaat er veel tijd en werk 
zitten om 1 leuke week te maken voor de kinderen. 
 

P.S.  In de herfst vakantie staat dan het friemel en frutsel gebeuren weer op het programma, waar ook menig uurtje in gaat 
zitten. Want dat is ook een onderdeel van de JVW. 

Feiten over de JVW 


