
1 
 

 



2 
 

 

            

  

 

    

Constructie en verkoop van staal, RvS en aluminium 

Visserstaal is uw staalpartner voor eenvoudige bouwwerken alsook voor complexe projecten. 

In de regio Parkstad Limburg (Landgraaf, Heerlen, Kerkrade, Brunssum) is Visserstaal een 

toonaangevend bedrijf als het gaat om constructies in staal, RvS en aluminium. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWva_67rTLAhWkK5oKHXdLD3MQjRwIBw&url=http://www.visserstaal.nl/&psig=AFQjCNFL81kIkxpOHnxLR2icwGW51O93rg&ust=1457656255618522
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Uw specialist in: - Huidverbetering /Anti-aging/ Lifestyle coaching 
 

- Acné behandelingen (vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk) 
 

- Gezichtsbehandelingen / Workshops  / Visagie  
 

Aangesloten bij voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist. 
 
 

Schoonheidssalon Ivanka | Praktijk voor huidverbetering & healthy aging 
 

Salesianenstraat 20 | 6374 TZ | LANDGRAAF | info@schoonheidssalon-ivanka.nl 
045 5324445 | www.anti-aginglandgraaf.nl 

http://www.anti-aginglandgraaf.nl/
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2018 is alweer 3 maanden onderweg en we kunnen terugkijken op een geweldige carnaval. In 

februari hebben we afscheid genomen van prinses Annika en heeft prinses Shannon van den Heuvel 

de scepter overgenomen. Onder begeleiding van 150 leden en leiding van Jong Nederland was zij het 

stralende middelpunt van de groep Elmo’s en koekiemonsters. Heel wat uren zijn verspijkerd aan het 

opbouwen van de bijbehorende wagen en aan het naaien en knutselen van de kleding en petjes. 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage die is geleverd.  

 

De eerste groepen zijn inmiddels op weekend geweest. Sommigen met alleen de eigen groep en 6 

jongensgroepen medio maart allemaal tegelijk. Andere groepen volgen in de komende weken en 

maanden. De weekenden zijn voor de nieuwe leden een goede voorbereiding voor het zomerkamp. 

Ze krijgen dan een beeld hoe het op kamp eraan toe gaat. De inschrijfbrieven voor het zomerkamp 

zijn inmiddels tijdens de groepsavonden uitgedeeld en moeten uiterlijk 30 maart worden ingeleverd. 

We willen dit zo vroeg weten omdat er veel te regelen is voor het kamp. Het is daarbij belangrijk te 

weten hoeveel leden per groep meegaan. In het weekend van 13 t/m 15 april gaat de leiding het 

kamp in Stein voorbereiden. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de bezetting van leiding per groep, de 

inkoop, de planning van tenten, het uitzoeken van activiteiten voor het kamp en nog veel meer.  

Mochten er t.a.v. het kamp vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden aan de leiding van de groep.   

 

Voor de komende maanden staan ook nog de varkensloterij en het Waubachs Dorpsfeest gepland. 

Van eind maart tot begin april komen we langs de deuren om loten te verkopen. De opbrengst van 

de loterij wordt gebruikt voor de financiering van het zomerkamp. Het inschrijfgeld dekt slecht ten 

dele de kosten van het kamp. Voor Jong Nederland is het echter belangrijk dat ieder kind mee kan 

gaan op kamp en daarom financieren we een deel van het kamp o.a. met de opbrengst van de loterij.  

 

In juni zullen we tot slot ook gaan deelnemen aan het Waubachs Dorpsfeest. De opzet zal 

vergelijkbaar zijn met eerdere jaren met o.a. een kledingmarkt en een kinderrommelmarkt voor 

leden die hun spulletjes willen verkopen. Dus heeft u goede kleding die niet meer gebruikt wordt, 

bewaar deze dan voor Jong Nederland. En uiteraard hopen we dat jullie komen kijken en een 

overheerlijk, door de leden gemaakt, stukje pletskeskook komen eten.  

 

Groet, 

 

Patricia Smeets 

Voorzitter Jong Nederland Waubach 
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Weekend 13, 14, 15 april:   Voorbereidingsweekend (leiding) 

 

Vrijdag 20 april:    Koningspelen – Ter Waarden  

 

Vrijdag 27 april:    Koningsdag – Ter Waarden  

 

Zondag 24 juni:    Waubachs dorpsfeest 

 

7 juli – 14 juli:     KAMP! – Stein 

 

Weekend 14, 15, 16 september:  Wadlopen in Friesland 

 

2019:      JUBILEUMJAAR   
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Onderstaand vinden jullie een vernieuwd overzicht van de groepen. 

Meisjesgroepen 

Groep Geboortejaar Groepsavond Tijd Leiding 

M1 1998/2000/2001 woensdag 19.45-21.15 Manon S.,  Marjo en Ron 

M2 2002/2003 vrijdag 19.45-21.15 Loes, Maud, Saskia,  MarcoC. en Jesse 

M3 2003/2004/2005 donderdag 19.45-21.15 Joyce, Bas E, Elaine en Hadja 

M4 2005/2006 maandag 18.15-19.45 Jolien, Lonne, Marco S en Patricia D. 

M5 2006/2007/2008 dinsdag 18.15-19.45 Bonnie, Miriam, Sanne en Patricia S 

M6 2009/2010 dinsdag 18.15-19.45 Veronique, Roel, Manon W. en Ashley C. 

M7 2011/2012 vrijdag 18.15-19.45 Annita, Monica, Kimberley en Elissa 

 

Jongensgroepen 

Groep Geboortejaar Groepsavond Tijd Leiding 

J1 1997/1998/1999/2000 dinsdag 19.45-21.15 Dirk, Koen en Ralf 

J2 2000/2001 vrijdag 19.45-21.15 André, Roger, Sherilon, Rik E. en Mickey 

J3 2001/2002/2003 dinsdag 19.45-21.15 Jo, Michael, Richard en Edwin 

J4 2003/2004 donderdag 18.15-19.45 Desiree, Juul, Michiel en Rick v.G. 

J5 2005/2006 woensdag 18.15-19.45 Dion, Jim, Michelle en Bart 

J6 2007/2008 vrijdag 18.15-19.45 Ashley T, Rik W, Luc, Sandy en Yorrith 

J7 2009/2010 woensdag 18.15-19.45 Janey, Tim en Hans J5 2005/2006 woensdag 18.15-19.45 Dion, Jim, Michelle en Bart 

J8 2011/2012 Donderdag 18.15-19.45 Fred, Erwin, Clint en Monique v.U. J6 2007/2008 vrijdag 18.15-19.45 Ashley T, Rik W, Luc, Sandy en Yorrith 
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Hallo allemaal!  

 
Mijn naam is Rick van Gemert.  
Ik ben 24 jaar oud.  
Sinds enkele maanden ben ik weer als leider actief bij de Jongens 4.  
Vanwege het afronden van mijn HBO-opleiding Verpleegkundige even 
mijn tijd daar aan besteed, maar nu weer actief als leider.  
Vanaf kinds af aan voetbal ik bij UOW’02 en ben ik met veel plezier lid 
van Jong Nederland geweest t/m de Jongens 1.  
Nu ben ik actief als leider, wat mij goed bevalt.  
 

 

Ook zijn er een aantal leiders, die wij gevraagd hebben om zich voor te stellen. Echter heeft de 

redactie niks ontvangen, dus hebben wij de stoute schoenen aangetrokken om een stukje over deze 

heren te schrijven…….. 

 

Erwin Klooster 

Hij is lid bij Jong Nederland vanaf zijn 6e levensjaar. Hij heeft een oudere 

zus die ook leidster is bij Jong Nederland. Hij werkt bij Karwei Landgraaf, 

zoals ook zijn zus en Michiel. Er zal daar heel vaak over Jong Nederland 

gesproken worden tijdens het werk.  Hij is leider bij de Jongens 8.  

Hij studeert werktuigbouwkunde. Zijn hobby’s zijn voetballen en  Jong 

Nederland. En Zijn favoriete voetbalclub is UoW’02. 

 

 

Michiel Fijten 

Hij is in 2016 - Obbicht de 1e keer mee op kamp gegaan.  

De herinneringen die de leiding van hem heeft, 

 is dat hij het hele kamp in rubberen laarzen gelopen heeft.  

En dan weten dat het de hele week 30 graden Celsius was.  

Andere schoenen had hij niet bij zich.  

Michiel werkt bij Karwei Landgraaf en studeert voor Vliegtuig monteur. 

Dus de toekomst van Jong Nederland is op kamp met het vliegtuig . 

En anders sleutelt Michiel wel een ander voertuig in elkaar.   
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Edwin van Els 

Vanaf zijn 14e levensjaar is Edwin lid van Jong Nederland. 

Hij werkt bij de Plus in Waubach als Bezorger van 

boodschappen.  Edwin is voetballer bij UoW’02 en ook 

trainer van de B1. Edwin is dit jaar uitgeroepen tot prins 

carnaval bij UoW’02.  Alaaf! 

Zijn favoriete voetbalclub is Feyenoord. Op dit moment 

studeert hij aan de universiteit in Maastricht, de studie 

fiscale economie. Hij geeft bijles in de vakken economie en mens en 

organisatie.  En bij dit alles heeft hij ook tijd voor Jong Nederland, hij 

is leider bij de Jongens 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Ik had me, zoals meerderen dat hebben gedaan, al een paar keer aangemeld om prinses te 

worden van Jong Nederland. Ik had de hoop al een beetje opgeven dat ze mij zouden kiezen.  

Maar dat bleek niet zo te zijn.  Ze belden om te vragen of ik nog steeds prinses wilde 

worden. Natuurlijk wil ik dat nog steeds waarna we op woensdag een afspraak hadden om te 

praten over het feit dat ik prinses werd. Dat was drie weken voordat ik werd uitgeroepen. 

Dit waren spannende dagen, omdat niemand wat mocht weten en iedereen me aan het 

uitvragen was. Vooral in de klas werd me regelmatig gevraagd/gezegd; “Jij wordt zeker 

prinses van Jong Nederland”. Ook thuis kon ik er niet vrij uit over spreken. Dit omdat mijn 

broertje nog niks wist; dit was een verrassing  voor hem. 

Het was dan eindelijk 2 februari 2018: ik was de hele dag al erg nerveus en vond het ook wel 

spannend.  Eerst naam Prinses Annika afscheid van haar carnavals seizoen.  Op dat moment 

werd ik klaar gemaakt en verstopt in een kar met daarop Koekie monster, zodat ik er uit kon 

springen. Ik werd uitgeroepen als Prinses Shannon de 1ste ! Onder het toeziend oog van mijn 

familie en de kinderen en leiding van Jong Nederland, maar ook de carnavals verenigen die 

deze dag aanwezig waren om samen met mij er een mooi feest van te maken. Ik mocht 

samen met mijn eigen raad van elf (de meiden van mijn groep) op de bühne zitten, waar we 

dan volop hebben mogen genieten van alle optredens. Van de carnavals verenigingen kreeg 

ik ook allemaal een mooie huisorde en mocht ik hun ook die van mij overhandigen. 

Zaterdag ben ik naar het Hereveldje geweest om hier mijn overgroot ouders een huisorde te 

mogen overhandigen die ze vol trots in ontvangst namen.  ‘s Avonds zijn we naar UOW  ‘02 

geweest, waar ik mijn opa en oma een huisorde heb overhandigd. Maar ook ik mocht een 

huisorde ontvangen van de jeugdprins van UOW 02. 

Nu kwam dan eindelijk de dag waar ik me het meest op heb verheugd: de Optocht van 

Waubach.  Eindelijk mocht ik dan boven op de carnavalswagen samen met mijn vriendinnen 

van school en de groep. We hebben boven op de wagen gestaan.  Ik vond het erg fijn dat er 

zoveel mensen langs de optocht route stonden om naar iedereen te komen kijken die mee 

liepen met de optocht. Ook het weer was gelukkig op een paar druppeltjes na goed. Nadat 

de optocht afgelopen was heb ik nog genoten van een gezellig optochtbal in het Patronaat.  

Ik ben vooral dankbaar dat ik jullie prinses heb mogen en zijn en dat de volgende die het 

gaat overnemen het met net zoveel plezier doet als ik dat heb mogen doen!! 

Bedankt! 

Groetjes Shannon van den Heuvel (Groep M4) 
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http://www.jongnlwaubach.nl/carnaval-algemeen/fotos-carnaval-2018/attachment/samsung-csc-50/
http://www.jongnlwaubach.nl/wp-content/uploads/SAM_9804.jpg
http://www.jongnlwaubach.nl/wp-content/uploads/SAM_9797.jpg
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Bij Jong Nederland sinds 1968 

Leider vanaf 1978 

Leukste feestdag Eegelik ginne......ig ving kamp ummer sjiek 

Fijnste kleidingstuk Ut ouwe jn humme.....ut beige 

Mooiste kleur Donkerblauw 

Leukste boek Top 40 hitdossier 

Mooiste film Alle starwars films 

Leukste serie The big bang theorie 

Mijn liefste huisdier GIBBS ozze toller van 12 weake. 

Mijn hobby Moeziek moeziek moeziek 

Mijn idool Yorrith en Mylonne 

Beste popgroep Dire Straits en The Eagles 

Beste zanger / zangeres Han ig eegelik nit 

Mooiste liedje Why worry....va Dire Straits 

Mijn wens Gezonk blieve......en dat telt vuur jikkerinne 

Mooiste gebeurtenis De geboorte van de kinger...... 

Leukste herinnering aan Jong 
Nederland 

Alle kampen......en......mieng ouw groepe...... 

Een wijze les van jou SAAME ZINT VIER JONG NEDERLAND 

Van wie zou je door deze rubriek 
meer te weten willen komen? 

Yorrith Haan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://verandergedrag.nu/wp-content/uploads/2014/09/Fotolia_64314050_XS-gesprek.jpg&imgrefurl=http://verandergedrag.nu/start-up-gesprek/&h=346&w=346&tbnid=gMhNje1ll8e25M:&docid=dT72q8D-zFuOMM&ei=HtjYVojtO4b0O6Sxv6AD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiI9Pq95KXLAhUG-g4KHaTYDzQQMwiJAShMMEw
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De loterij t.b.v. het zomerkamp staat weer voor de deur!… 

En daarmee staan de komende weken 

ook weer leiders en leidsters van Jong 

Nederland Waubach bij de inwoners 

van Ubach over Worms voor de deur, 

om lootjes te verkopen voor deze 

jaarlijkse loterij t.b.v. ons zomerkamp, 

dat in 2018 in Stein zal zijn. Uiteraard 

hopen we weer op uw gulle gave, want 

zonder deze steun is het nauwelijks 

mogelijk om meer dan 170 kinderen en 

jongeren een onvergetelijke kampweek 

te geven! 

Bij deze gelegenheid, hebben we ook 

eens in de oude foto’s gekeken, om 

jullie te laten zien hoe de loterij vroeger 

verliep. Toen heette het nog “De Verkesloaterej” en was de 

hoofdprijs een vet varken. En het was toen gebruikelijk om 

dit varken op een kar mee te nemen en “live” te verloten. 

Bijgaand de foto’s van zaterdag 6 juli 1974; na de verkoop 

van de lootjes, werd het varken met tractor en kar de markt 

op gereden (waar nu de Plus is) en de Wethouder van Ubach 

over Worms, Juup Erkens, trok het winnende lot, hier onder 

toeziend oog van 

Jo Gerards en Hub 

Vaessen. De 

winnaars waren 

toen Dhr. en Mevr. 

Goossens, die 

zichtbaar blij 

waren! 

En even voor de 

oplettende 

lezer/kijker; huidig 

wethouder John 

Ringens, stond 

toen aandachtig 

naar deze trekking 

te kijken… wellicht had hij al een voorgevoel, dat hij ook 

wel eens wethouder zou worden… maar de trekking van 

een lot voor een varkensloterij zal hem wel niet meer gaan 

lukken… Maar lootjes kopen kan hij uiteraard ook nu nog! 

  

Groetjes, het comité (Varkens-)loterij 

H
u

id
ig

 w
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h
o

u
d
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h

n
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n
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Beste kinderen uit Waubach, ouders/verzorgers en leden van Jong Nederland Waubach! 

 

Op zondag 24 juni aanstaande vindt het jaarlijkse Waubachs Dorpsfeest plaats. Ook dit jaar 

wordt er weer een kinderrommelmarkt / kledingmarkt georganiseerd op het terrein van 

Jong Nederland Waubach. 

Kinder-rommelmarkt 

Tijdens het Waubachs dorpsfeest organiseren wij aan de voorkant van ons Patronaat een 

kinderrommelmarkt. Hiervoor kunnen kinderen uit Waubach en natuurlijk ook de eigen 

leden van Jong Nederland Waubach op dekentjes hun eigen spulletjes verkopen.  

Een plaats van twee meter kan gehuurd worden voor €5,00. Indien je van 09.30u tot 17.00u 

op je plaats blijft en jij je plaats netjes achterlaat, krijg je na afloop €2,50 terug. Opgeven kan 

door een email te sturen naar kinderrommelmarktjnw@hotmail.com. Er zijn slechts 30 

plaatsen beschikbaar. Let dus op, ben op tijd, want Vol=Vol!! 

 

Naast de kinderrommelmarkt wordt er ook een kledingmarkt georganiseerd.  

 

Vanaf maandag 11 juni aanstaande wordt er kleding ingezameld die tijdens het Waubachs 

Dorpsfeest wordt verkocht door leden en leiding van Jong Nederland. De opbrengst hiervan 

komt geheel ten goede voor extra activiteiten voor onze leden.  

Heb je of heeft u thuis nog kleding/schoenen en riemen (dit mag ook baby/kinderkleding 

zijn) liggen die wij kunnen verkopen, dan kunt u deze afgeven vanaf maandag 11 juni op 

groepsavonden van 18.15u tot en met 21.15u. Liefst gewassen kleding.   

 

 

Verder bent U voor koffie met pletskeskoek bij Jong Nederland tijdens het Waubachs 

Dorpsfeest aan het juiste adres! 

Comité Waubachs Dorpsfeest JNW 

 

 

 

 

mailto:kinderrommelmarktjnw@hotmail.com
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De meisjes 5 hebben in januari deelgenomen aan een super leuke activiteit georganiseerd 

door Jong Nederland Limburg. 

JongNL Limburg organiseerde de twee avonden in het kader van de Sociale Agenda van de 

provincie Limburg.  

Kennismaken met gezonde voeding, koken, bakken en actief met technische knutsels stond 

centraal.  

Bij het onderdeel TASTE werd er geroerd, gesneden, geproefd van kip-groente-wraps, 

zingende zoutjes en notenkoekjes.  

Bij het onderdeel TECH werd gezaagd, geschuurd, geboord met als resultaat een dobbelspel, 

klimmende vlieger, raketje, soma-puzzelblok en trektol.  

De gemaakte baksels gingen met recept in een feestelijk zakje mee naar huis.  

Ook de technische knutsels werden zorgvuldig verpakt om thuis broers, zussen, ouders of 

verzorgers mee te verbazen.  

De kinderen waren opvallend geconcentreerd bezig.  

 

De meisjes 5 hebben de leuke avond afgesloten door te overnachten in het Patronaat.  
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- De Meisjes 6 op weekend zijn geweest? 

 

- We in het Patronaat hebben geslapen? 

 

- De speurtocht vrijdagavond een beetje 

verregend was? 

 

- We daarna niet konden slapen? 

 

- Sommige meiden tot 02:00 uur wakker zijn 

gebleven? 

 

- Er al een paar ’s ochtends om 05:45 uur weer klaarwakker waren? 

 

- We zaterdag met de trein naar Valkenburg zijn geweest? 

 

- Dat voor sommige kinderen best wel spannend was omdat ze nog nooit in een trein hadden 

gezeten? 

 

- We in Valkenburg een workshop kaarsen maken 

hebben gedaan? 

 

- We daarna zijn gaan rodelen? 

 

- We de speeltuin bij het Koetshuis onveilig 

hebben gemaakt? 

 

- Leidster Manon daarna zeker 2 uur 

pannenkoeken voor ons heeft gebakken? 

 

- Wij zo’n honger hadden dat we maar bleven eten? 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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- We daarna een muziekquiz 

hebben gedaan? 

 

- Sommige meisjes super 

zangtalenten zijn? 

 

- Anderen coole dansmoves 

hebben? 

 

- Minke rare leesboekjes 

meeneemt op weekend? 

 

- We zondagochtend een 

heerlijk luxe ontbijt hebben 

gehad? 

 

- De leiding eitjes voor ons heeft gebakken? 

 

- Wij nu al ontzettend veel zin hebben in het zomerkamp? 

 

- Veel liefs en groetjes van de Meisjes 6: 

Anne, Maartje, Minke, Freya, Laura, Jada, Selina, Britt, Anouk, Marieke, Isabella, 

Roel, Ashley, Manon en Veronique 
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We zijn nog op weekend geweest; dit was voor nog ons weekend van 2017. 
Jeremy: op de vrijdag was het best wel spannend rond 23:00 / 23:30 uur hadden we een 
dropping op de grens van Duitsland. 
Het was leuk en spannend we moesten als eerste langs het spoor lopen door naar Rimburg. 
Maar we moesten naar nummer 90 die zou een verassing voor ons hebben maar het nadeel 
was we waren er langs gelopen. Toen kwamen we Desirée tegen in haar busje en die zei dat 
we er al langs waren gelopen, dus moesten we weer terug en dat ging wel, maar de 
bewoners van dat huis waren helaas niet aanwezig. 
Dus konden we verder gaan naar nummer 28. 
Daar kregen we een paar vragen per man. Die moesten we goed beantwoorden om onze 
zaklampen terug te krijgen. Mijn vragen waren spel ‘zaadcel’. En dat was een beetje raar, 
daarna kwamen andere vragen voor mij, want ik ben bezig met trainen voor het op fietsen 
van de Mont Ventoux en dat is een wielrensport en dat doe ik. Mijn tweede vraag was wie 
had de giro gewonnen en die wist ik meteen, dus ik had ze allemaal goed. Daarna zijn we 
een donker bos in gegaan en opeens hoorden ik een raar geluid. Ik dacht ‘ow een scooter’, 
maar het was een van de begeleiders van jong nl met een ketting zaag zonder ketting en er 
waren waarschijnlijk neutraten (vuurwerk). 
Maar dat ging gelukkig goed daar na zijn we uit het bos gewandeld en toen gingen we lekker 
knakworsten eten.   
En het was 04:00 uur, toen ben ik pas gaan slapen. Ik was toen best wel moe. Op Zaterdag 
ben ik opgestaan en toen heb ik ontbeten. We hebben spek met pannenkoeken gegeten en 
dat was wel echt lekker. Daarna was er een verassing; we gingen naar het Roda stadion. En 
daar gingen we laser gamen en zijn we gaan golven. Die 2 activiteiten waren best wel leuk 
daarna zijn we naar Happy Italy gegaan. Ik kreeg de pizza niet helemaal op maar de helft wel. 
Daarna zijn we weer terug gegaan naar het patronaat. 
Daar heb ik met Guus, Ethien, Laurens en Ralf de film babysitter gekeken en die was grappig 
en eng, maar het was wel een leuke film. 
Daarna hebben we wat gestoeid;  Guus, Ethien en ik hebben met de kussens gestoeid. En 
toen was het weer zondag. Toen zijn we om 11:00 uur gaan zwemmen.  Dat ging wel, daarna 
zijn we weer naar het patronaat gegaan en toen alles ingepakt en toen terug naar de 
woongroep gegaan.  Dit is alles wat ik er nog van weet. Het was mijn eerste weekend en ik 
vond het heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het lezen groeten Jeremy van jongens 4 
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De meisjes 7 zijn op weekend geweest.  

Wij zijn naar St. Odiliënberg gegaan.  

Alwaar wij geslapen, gegeten en 

geknutseld hebben.  

 

Voor de meeste was het erg spannend  

de eerste keer zonder mama of papa weg. 

 Dit was ook te merken in de 1e nacht. Om 22 uur hebben wij de kinderen verzorgd en in bed 

gelegd, maar de weg naar het toilet met zaklantaarn was erg interessant. Dus het was na 

middernacht voor dat uiteindelijk iedereen in slaap was. En om 5 uur stond de 1e weer op 

om te plassen….. Dus voor een leidster was het een korte nacht, want die andere 3 hebben 

overal doorheen geslapen.  

 

Wij zijn op zaterdag de hele dag naar de binnenspeeltuin PeeWee geweest.  

’s Avonds hebben wij lekkere macaroni 

gegeten en een spannende film  “de 

maanprinses” gekeken in de bioscoopzaal.  

 

Op zondagmorgen hebben wij opgeruimd 

en ingepakt en geknutseld voor de Pasen. 

Rond het middaguur worden de meiden 

weer door hun ouders bij het Patronaat 

opgehaald. De ouders hebben een rustige 

zondag middag gehad, want de meiden 

waren erg moe.  
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 Hij is leider van een jongensgroep. 

 Zijn zus is ook leidster bij Jong Nederland Waubach. 

 Hij is veel te vinden op diversen festivals. 

 

 

Weet jij wie deze leider is, vul dan snel antwoord in en gooi deze in de  gele brievenbus op de gang. 

Antwoord: …………………………………………………. 

Geraden door (naam):……………………………….. 

Groep:……………………………………………………….. 
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Bloemetjesgordijn 
 

Wat heb je nodig? 

- Diverse kleuren A4-papier; 

- Voldoende touw; 

- Stok of tak; 

- Schaar; 

- Lijm; 

- Stiften; 

- Perforator of prikpen. 

 

1) Teken op het gekleurde papier verschillende bloemen; 

2) Knip deze bloemen uit; 

3) Versier de bloemen aan beide kanten met stiften of stukjes restpapier; 

4) Leg de bloemen klaar zoals jij ze aan je gordijn wilt maken; 

5) Maak in ieder bloem een gaatje met een perforator of prikpen; 

6) Rijg alle bloemen aan een stuk touw; 

7) Bind alle touwtjes vast aan de stok; 

8) Hang de stok op een mooie plaats op. 

 

- Maak je bloemetjesgordijn extra mooi door kraaltjes tussen de bloemen te rijgen – 

 

 

Bloempotje 

 

Wat heb je nodig? 

- Leeg blik (tonijn) 

- Wasknijpers (van mama (;) 

- Verf  

- Een mooi plantje 

 

1) Pas op, het blik heeft scherpe randen! 

2) Verf het blik in een mooi kleurtje; 

3) Verf de wasknijpers in leuke kleurtjes en laat ze drogen; 

4) Versier eventueel de wasknijpers met glitter of andere 

knutselmateriaal; 

5) Knijp de wasknijpers aan het blik; 

6) Plant het plantje in het blik.  

 

- Maak het potje extra mooi, als je werkt met enkel 3 kleuren - 
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Naam: ………………………………………………………………………… 

Groep (van Jong Nederland): meisjes / jongens ………………………….... 

Gooi deze kleurplaat nu in de brievenbus op de gang van ’t patronaat. 
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Letterpakken-spel  
Nodig: karton, touw, schaar, dikke 

stiften of verf   

 

Speluitleg: Het letterpakken-spel is 

bekend van het populaire tv-

programma ‘de jongens tegen de 

meisjes’. Maak vier 

sandwichborden per team, door 

twee kartonnen met touw aan 

elkaar vast te maken, zodat je die over je schouders kunt hangen en voor en achter een stuk karton 

hangt. Teken met stift of verf letters op de kartonnen. Je hebt dus per team 8 letters, waarmee je 

vier-letterwoorden moet maken (even een uurtje brainstormen of op youtube een aflevering terug 

kijken). Door vragen te stellen moet het team het juiste antwoord geven, door op de goede volgorde 

te gaan staan. Hilarische taferelen gegarandeerd! 

 

 

Voelen en combineren 
Nodig: blinddoeken, eenvoudige voorwerpen waarvan er telkens twee bij elkaar horen 

 

Speluitleg: Twee groepen kinderen gaan in rijen naast elkaar staan. Iedere speler krijgt een blinddoek 

v aan elke rij en een willekeurige volgorde de voorwerpen door. De kinderen moeten deze betasten 

en doorgeven. Ze mogen niet zeggen wast ze denken in hun handen te hebben. De leiding plaats 

vervolgens de voorwerpen op een tafel met een doek erover. De blinddoeken gaan af en de kinderen 

overleggen per groepje welke voorwerpen zich onder de doek bevinden en welke bij elkaar horen. 

Een kopje en een schoteltje? of een gekookt ei en een eierdopje? Welke groep kinderen is goed in 

onthouden? Dat blijkt aan het eind als de doek van de voorwerpen wordt afgenomen. 

 

 

Teken-estafette 
Nodig: pennen, papier 

 

Speluitleg: Vorm groepjes van vier spelers. Ieder groepje krijgt papier en een pen. De spelleider 

fluistert hierna bij een speler uit ieder groepje eenzelfde woord in het oor. Deze spelers gaan terug 

naar hun groepje en proberen met tekenen aan de andere spelers van zijn groepje duidelijk te maken 

om welk woord het gaat. Het woord zelf mag niet opgeschreven worden. Wordt het woord geraden, 

dan mag een volgende speler uit het groepje een nieuw woord bij de spelleider gaan halen en voor 

zijn groepje uittekenen. Welk groepje is snel in het tekenen en raden van woorden? 
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  Mini Nutella pizza’s met fruit 
 

Ingrediënten: 

4 eetlepels Nutella chocolade pasta 

1 banaan 

2 eetlepels hazelnoten, grof gehakt 

Stuk of 10 aardbeien 

Poedersuiker om te bestrooien 

 

Bodem: 

125 gr bloem 

¼ zakje instant gist a 7 gr 

snufj zout 

40 ml melk 

40 ml water 

1 klein klontje boter + gesmolten boter om te bestrijken 

 

Bereiding: 

Meng alle ingrediënten voor het deeg door elkaar in een kom. Kneed met het je handen goed 

doorelkaar en daarna tot een deegbal, als het deeg nog wat droog is voeg je een beetje water toe en 

bij nat deeg wat extra bloem. Dek de kom af met een stuk plastic of een doek. Laat het deeg 45 min 

rijzen op kamertemperatuur (het liefst op een warme plek). Verwarm de oven op 220 graden. Als het 

deeg gerezen is haal je het uit de kom en verdeel je het in 4 gelijke delen. Maak bolletjes van het 

deeg en rol deze uit op een werkvlak, bestrooid met een beetje bloem. Maak de bodem best dun, 

zo’n 3 mm. Leg de 4 pizza bodems op een bakplaat met bakpapier en bestrijk de bovenzijde met een 

beetje gesmolten boter en prik er met een vork wat gaartjes in. Bak de bodems in ca 10 - 12 minuten 

luchtjes bruin en krokant. Laat ze iets afkoelen en bestrijk ze daarna met nutella. Snijd het fruit in 

stukjes en verdeel samen met de noten over de chocolade pizza’s. Bestrooi met een beetje 

poedersuiker. 

 

 

Koningsdag spiesjes 
Ingrediënten: 

1 peer 

10 bramen 

10 aardbeien 

 

Materialen: 

10 kleine prikkertjes  

 

Bereiding: 

Was het fruit en schil de peer. Snijd de peer in stukken zo groot als de aardbei en braam. Prik het 

fruit aan de spiesjes in de volgorde van de Nederlandse vlag. 
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APRIL 
 

MEI 

Jarig Groep Voornaam Achternaam 
 

Jarig Groep Voornaam Achternaam 

2-apr M5 Melissa Kordowiner 
 

2-mei M1 Caitlin Ludwiczak 

2-apr M6 Maartje Speth 
 

5-mei J5 Sem Quaden 

4-apr leider M1 Ron Janssen 
 

6-mei M6 Marieke Peelen 

4-apr J2 Thymo Verreck 
 

6-mei J1 Daan Dela Haije 

5-apr J1 Glenn Ezkens 
 

6-mei J1 Daan Wassen 

6-apr J7 Job Putmans 
 

7-mei J5 Ian Roer vd 

7-apr J5 Jitse Helders 
 

8-mei M3 Romy Cesco-Resia 

7-apr M7 Lonne Latour 
 

9-mei Leidster M7 Kimberley de Heus  

7-apr M2 Audrey Vreuls 
 

11-mei M3 Lieke Speth 

8-apr M6 Laura Balendonck 
 

13-mei J6 Bor Plantaz 

9-apr J4 Laurens van Amersfoort  
 

15-mei M1 Manou Hellebrand 

10-apr Leider J3 Jo Geuskens 
 

16-mei Leidster M1 Manon Snijders 

10-apr J5 Noah Kochen 
 

19-mei M7 Emeli Oroszi 

13-apr M4 Mika Boosten 
 

21-mei M4 Sien Michorius 

15-apr M1 Sara Peters 
 

22-mei J3 Bjorn Schiprowski 

16-apr M5 Jada Rozenblad 
 

25-mei J6 Senna Monfrance 

18-apr Materiaal Franz Caumo 
 

27-mei J7 Martijn Bonten 

18-apr M2 Lieke Haemers 
 

27-mei Leider J5 Clint Schreibers 

25-apr J1 Timo Hollands 
 

28-mei M4 Shannon van den Heuvel 

27-apr J3 Calvin Verreck 
 

28-mei M5 Fenne Quaden 

27-apr Leidster J8 Monique van Uden 
 

30-mei Leidster J6 Sandy Klooster 

29-apr J5 Nathan Tukokana 
 

31-mei Leider J2 Rik Elders 

30-apr M4 Iyem Pelzer 
 

31-mei J2 Max Joosten 
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JUNI 
Jarig Groep Voornaam Achternaam 

 
Jarig Groep Voornaam Achternaam 

1-jun M2 Benthe Duyzings 

 
14-jun M5 Joelle Debets 

1-jun M4 Nikita Rutten 

 
19-jun J3 Paul Caumo 

2-jun J1 Roel Huijnen 

 
19-jun M1 Jinte Vaessen 

2-jun M5 Anouk Moors 

 
19-jun Leider M6 Roel Wetzels 

2-jun J6 Thomas Sparla 

 
20-jun M7 Quinty Pauli 

2-jun Leidster M3 Hadja Pelzer 

 
21-jun J7 Stijn Bier 

2-jun Leidster J7 Janey Vroomen 

 
21-jun Leidster J2 Sherilon Lenfest 

2-jun Leidster M6 Manon Wischmann 

 
23-jun M7 Lotte Tummers 

3-jun Leider J1 Koen Broumels 

 
23-jun M4 Maartje Vervuren 

3-jun J8 Chris van Laere 

 
25-jun M6 Anne Nievelstein 

4-jun J5 Thimo Cremers 

 
27-jun J5 Robin Leunissen 

4-jun M5 Robin Bier 

 
27-jun J1 Aron Verreck 

5-jun Leider J7 Hans Schiprowski 

 
27-jun Leider M2 Jesse de Vries 

6-jun M2 Eva Kaaki 

 
28-jun Leider M2 Marco Caenen 

6-jun M1 Lieke Vervuren 

 
29-jun J7 Bram Loo 

6-jun J4 Nigel Welkenhuizen 

 
29-jun Leider J1 Dirk Sahner 

8-jun M2 Bibi Canisius 

 
30-jun J7 Michiel Gubbels 

9-jun J1 Lars Beckers 

 
30-jun Leider J7 Tim Hellebrekers 

9-jun Materiaal Wim Vaessen 

 
30-jun M1 Beau Penders 

12-jun M6 Lieke Borjans 

     12-jun M1 Babs Vanderbroeck 
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Wist je dat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er heel wat nieuwe leiding bij 

gekomen is. 

Zij zich in de komende 

Patropraatjes zullen voorstellen. 

Er in januari een nieuwe 

jongensgroep gestart is, 

namelijk de jongens 8. 

Deze plaatsvindt op 

donderdagavond van 18.15 

tot 19.45 

&  

is voor jongens van 6 jaar. 

D 

 

Onze voorzitster 50 jaar is geworden op 

valentijnsdag. 

Wij in 3 weken tijd 160 

carnavalspakjes geknipt, genaaid 

en geknutseld hebben. 

Wij dit jaar weer  een prinses 

binnen Jong Nederland hebben. 

Namelijk prinses Shannon I 

De leiding 13, 14 & 15 april weer op 

voorbereidingsweekend gaan. 

De leiding dan een zo leuk mogelijk 

kampprogramma probeert samen te stellen 

voor het grootkamp dat plaatsvindt van 7 

juli t/m 14juli.  

 

Er ook heel wat uren werk verricht 

zijn aan de carnavalswagen. 

Onze enige echte (ex) prins Richard I dit 

jaar eindelijk zijn prinses heeft 

gevonden. 

Namelijk prinses Jennifer I. 

 

Ralf Moors de eerste jeugdprins van CV de Pänkes is 

geworden. 

Mitch Borjans jeugdprins van VV de Geete is. 

De meisjes 6 nog nieuwe 

leden zoeken. 

Deze groepsavond vindt 

plaats op dinsdagavond van 

18.15 tot 19.45 

& is voor meisjes van 8 en 9 

jaar. 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er dit keer een aantal antwoorden zijn ingeleverd 

voor de babyrubriek. 

Maar hier ook heel wat foute antwoorden 

bijzaten. 

De winnares is Lieke Borjans van de meisjes 6 

Het goede antwoord was Sanne Portz-Wijnants 

Veel leesplezier & 

Tot de volgende keer! 

 

Er ook een aantal tekeningen zijn ingeleverd! 

Dit keer eindelijk nog eens een jongen 

gewonnen heeft. 

Namelijk Michiel Gubbels van de jongens 7. 

Jullie binnenkort je prijs op 

de groep kunnen 

verwachten. 

Je al het nieuws rondom onze 

vereniging ook kunt volgen via 

facebook. 

Like de fanpagina van 

JONGNLWAUBACH en blijf op de 

hoogte! 

Wij bedanken Hans van Deurse voor 
de sponsoring. 

 Lueur B.V. 

 
(m) +31 651540889 
(e) info@lueur.nl 
(w) www.lueur.nl 

 

  

Lueur B.V. 

 
(m) +31 651540889 
(e) info@lueur.nl 
(w) www.lueur.nl 

 

Onze materiaalman Jo Steins opa is 

geworden van een kleindochter Tess. 

Er de afgelopen tijd ontzettend  

hard gewerkt is aan ”het  Moele 

Benksjke”. 

Hier ook leiders en leidster van 

Jong Nederland Waubach aan 

meegeholpen hebben. 

Je het Moele Benksjke nu kan 

bewonderen voor  Bakker 

Verbeek in Woabich. 

mailto:info@lueur.nl
http://www.lueur.nl/
mailto:info@lueur.nl
http://www.lueur.nl/
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Hovenstraat 118 

6374 HG Landgraaf 

045-5326811 
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