
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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Groepsbezettingen 

 

Onderstaand vinden jullie overzicht van de groepen 

Meisjesgroepen 

Groep Geboortejaar Groepsavond Tijd Leiding 

M1 1999/2000/2001 woensdag 19.45-21.15 Manon S., Marjo, Ron 

M2 2002/2003 vrijdag 19.45-21.15 Loes, Saskia, Marco C. 

M3 2003/2004/2005 donderdag 18.15-19.45 Hadja, Joyce, Bas E. 

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

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

M6 2008/2009 dinsdag 18.15-19.45 Veronique, Roel, Manon W, Ashley C 

M7 2010/2011 vrijdag 18.15-19.45 Annita, Monica, Elissa, Jennifer, Bente 

M8 2012/2013 maandag 18.15-19.45 Kimberley, Jolien, Elaine 

 

Jongensgroepen 

Groep Geboortejaar Groepsavond Tijd Leiding 

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

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

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

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

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

J6 2007/2008 vrijdag 18.15-19.45 Rik W., Sandy, Yorrith, Lotte 

J7 2009/2010/2011 woensdag 18.15-19.45 Janey, Tim, Hans, Sara 

J8 2011/2012/2013 donderdag 18.15-19.45  Fred, Bas G, Erwin, Monique, Mylonne 
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Hallo lieve Jong Nederlanders,  

 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Mylonne Haan en ik ben 

19 jaar oud. Vanaf mijn 5e ben ik al lid van deze geweldige 

vereniging. Maar als klein meisje werd ik al samen met mijn broer 

(Yorrith Haan) door mijn vader (Jos Haan) meegenomen naar alle 

activiteiten van Jong Nederland Waubach. Met trots kan ik dan nu 

ook zeggen dat ik samen met mijn vader en broer leid(st)er van 

deze vereniging mag zijn. Ik ben namelijk sinds december 2018 

leidster van de Jongens 8. Mijn grootste hobby is dan ook Jong 

Nederland Waubach. Verder vind ik het leuk om te sporten met 

vrienden, om leuke dingen te gaan doen met vrienden of om samen 

te \gaan feesten!  

Op dit moment studeer ik Pedagogiek aan het Fontys te Sittard, 

maar hiervoor heb ik Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 

Kinderopvang aan het Arcus College te Heerlen gestudeerd.  

Ik verheug mij op alle nieuwe ervaringen die ik ga opdoen binnen deze vereniging. Mochten 

jullie nog vragen hebben, stel ze gerust als jullie mij tegenkomen! 

 

Veel liefs,  

Mylonne Haan 
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Omdat Jong Nederland Waubach in 2019 75 jaar bestaat krijgen ook de weekenden dit jaar 

een ander karakter. Net zoals bij het kamp zullen meerdere groepen gezamenlijk op 

weekend gaan.  

In het weekend van 24, 25 en 26 mei gaan de jongste groepen (M6, 7 en 8 en J7 en 8) naar 

Wellerlooi. Daar wordt overnacht in het multifunctioneel centrum ’t Luukske. Op zaterdag 

wordt recreatiepark Irrland in Kevelaer, vlak over de grens, in Duitsland bezocht. Binnenkort 

zullen de briefjes voor het weekend uitgedeeld. 

  

 

In september is het de beurt aan de oudere groepen. Op 27, 28 en 29 september staat een 

weekend in de Ardennen gepland. Overnacht zal worden in Opoeteren bij Bivakhuizen ’t 

Driege. De zaterdag staat survival op het programma. Zet de datum alvast in je agenda. 

  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv1NLyy_DgAhVKNOwKHVQDCvMQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Irrland_Kevelaer-Twisteden_-_Flugplatz_Tower_mit_Rutschen_(1).jpg&psig=AOvVaw2W0-Jg8z7HBnl44dHUDk75&ust=1552067419391738
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAl6P_y_DgAhUD3KQKHeHlCaEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schooltours.nl/onze-reizen/categorie-reis/schoolreisje-voor-kleuters/&psig=AOvVaw2W0-Jg8z7HBnl44dHUDk75&ust=1552067419391738
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhJqczfDgAhXMxoUKHc9aD7sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.nl/LocationPhotoDirectLink-g641791-d4476279-i320499295-De_Warre-Neeroeteren_Limburg_Province.html&psig=AOvVaw0FRqckPBOHW89NmU5-Wnqq&ust=1552067774470564
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlopWCzvDgAhXtx4UKHeqHACEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.groupon.com/deals/zorbies-bumper-ball&psig=AOvVaw1hEoTK6Z7WU8G1nxcOWmOC&ust=1552068000275764
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Openingsfeest Jubileumjaar  

75 jaar Jong Nederland Waubach 

 

Begin 2018 is een groep leiders en leidsters en oud leiding gestart met het organiseren van festiviteiten voor 

ons 75-jarig bestaan in 2019. Dit is niet iets wat zomaar even geregeld wordt. Deze activiteiten 

voorbereiden/bedenken kost veel tijd. Maar gelukkig is ons dat wel toevertrouwd. Wij hopen dan ook dat alle 

activiteiten bij de leden, leiding, oud leden en oud leiding in de smaak vallen.  

Wij zijn dit jaar gestart met een openingsfeest op 4 januari. Dit feest was voor leiding, ereleden en oud leiding 

die lid zijn van de Vrienden van Jong Nederland Waubach. Een feest wat druk bezocht werd.  

De burgemeester Raymond Vlecken en wethouder Schiffelers van Landgraaf  

hebben de aftrap gedaan met een woordje.  

 

 

 

 

Daarna heeft ons jubileumcomité een optreden 

gedaan in het teken van 75 jaar Jong Nederland. 

Hier kwamen heel herkenbare momenten aan 

bod. Dank je wel jubileumcomité. 

 

 

Leon Hoenen en Robert Aarts van Jong Nederland Limburg hebben  

een officieel woordje gedaan en het feestjaar symbolisch geopend  

door een groot stuk uit onze pletskeskook te snijden.  

 

Na het officiële gedeelte hebben wij onder 

begeleiding van de gelegenheidsband, bestaande 

uit Fren Crutz (accordeon), Olaf Hermans (gitaar), 

Hub Urlings (drum) en Jos Knoben (keyboard), 

Frans Postma en Wim Ringens als onze 

voorzangers en dirigent Pierre Bellemakers 

‘tiekezinge’ gedaan met liedjes van Jong 

Nederland door de jaren heen. Heren, dank jullie 

wel voor de jullie bijdrage.  

De rest van de avond hebben wij onder het genot van de muziek van DJ Jos heel wat herinneringen opgehaald. 

Er is zelfs een rondje gedobbeld door de leiding. Ook dat mocht niet ontbreken.  

Met dank aan alle aanwezigen die deze avond tot een succes hebben gemaakt…… 

Jong Nederland Waubach @gem_landgraaf bestaat dit 75 jaar. Het jaar 2019 wordt een jaar met 

diverse kleine en grote activiteiten.  

Vanavond samen met weth. Schiffelers de openingsavond van het jubileumjaar. Op deze avond 

openen ze het jubileumjaar met een avond voor leiding, ereleden en vrienden van Jong Nederland. 

Daarbij zal uiteraard worden terug gekeken naar 75 jaar JNW met een soort revue en met foto en 

beeldmateriaal. Ook zal er terug in de tijd worden gegaan met het zingen van oude liederen voor bij 

het kampvuur. Proficiat!   
 stukje van Facebookpagina van Burgemeester Vlecken 
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Beste lezers van "Witste nog va vreuger", 

 

Mijn naam is Frans Postma.   

Vanaf 1972 tot 1983 ben ik lid geweest van  

Jong Nederland Waubach. Eerst als jeugdlid en  

later heb ik samen met diverse collega-leiders/leidsters  

groepen gedraaid. 

Mijn hele periode Jong Nederland heb ik van het "Oude Patronaat" gebruik gemaakt. Elke week weer 

trefbal, kegelvoetbal, volleybal of een andere activiteit waar wij (puberjongens) onze energie in kwijt 

konden. Naast de wekelijkse activiteiten gingen we soms ook in een weekend ergens naar toe.  

 

Ik weet nog heel goed dat we een dropping hadden ergens in België tijdens een kamp. Ik denk dat ik 

toen 16 á 17 jaar was. Op een kruising moesten we rond 1.00 uur in de nacht beslissen welke kant we 

zouden gaan oplopen. Met 12 jongens die allemaal iets anders riepen was er geen houden aan. 

Iedereen wist het zeker. Uiteindelijk was er iemand het sterkst (in zijn argumentatie?) en gingen we 

samen één kant op. Een heel lange weg! Na een half uur lopen stond er een huis. We hebben met z'n 

allen kennelijk te veel herrie gemaakt, want plotseling ging er een raam open en hoorden we een 

oudere vrouwenstem iets zeggen van: "Ik kan zo niet slapen, als jullie niet snel stoppen met herrie 

maken, dan bel ik de Gendarmerie." Dat was koren op de molen van deze groep vrijbuiters. Zo kreeg 

ze de vraag of ze het nummer wel wist van de Gendarmerie? Of ze hulp nodig had om naar de 

telefoon te lopen? Er zijn vast nog meer dingen gezegd, maar daar weet ik niets meer van. 

Uiteindelijk zijn we (langzaam en niet bepaald rustig) doorgelopen. 

Na ruim een uur lopen kwamen we bij een volgende kruising. Hieperdepiep, daar was ook een café! 

Daar konden we dus naar binnen, want die was nog open ook om 2.00 uur in de nacht. 

Na wat gepraat te hebben met bezoekers van het café, kwamen we er achter dat we bij de eerste 

kruising een verkeerde keuze hadden gemaakt. Niemand was te porren om ook nog maar een meter 

te lopen. We moesten terug, maar het teruglopen werd uitgesteld. Wél werd er een biertje 

gedronken, en daarna nog een, en nog een. Van lopen is het die nacht niet meer gekomen. Het café 

ging rond 5.00 uur dicht. En daar stonden we dan, buiten voor de deur.  

Tegenover het café was een woning in aanbouw. Daar hebben we eerst nog liggen "uitrusten" van de 

vermoeiende nacht. Ergens in de ochtend zijn we weer gaan lopen. We kwamen ook weer langs het 

huis van de "Oudere dame". En natuurlijk maakten we nu wat extra herrie. We zijn pas in de vroege 

middag op het kampterrein aangekomen. 

Wat moet die begeleiding van ons zich zorgen hebben gemaakt! Mobieltjes waren er niet! Maar wat 

hebben we als groep een lol gehad! Oké, we waren verkeerd gelopen. Tranen hebben we gelachen 

van telkens weer dat verhaal op de eerste kruising waar de "leider van de groep" het zó zeker wist!  

 

Moraal van het verhaal! Je laat elkaar niet in de steek! Je blijft bij elkaar! Ook als je weet dat je de 

verkeerde kant op aan het lopen bent.  
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Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Discussiëren was één van de dingen die we óók deden bij 

Jong Nederland. Met respect voor elkaar, kon je elkaars standpunten aanhoren en betwisten. Dat 

vond ik altijd mooi. En dan mocht je zeker wél een andere mening hebben.  

 

Wat mij (nu ruim 30 jaar later) is bijgebleven is het "Warme Nest" dat ik ervaren heb binnen Jong 

Nederland. Verschillende leeftijdsgenoten maar ook teamleiders/sters hebben aan dit gevoel een 

positief steentje bijgedragen.  

 

Thanks! 

 

En hoewel ik nu in Delft woon, kom ik nog graag naar Waubach om Jong Nederland een warm hart 

toe te dragen. 

En die sfeer ervaar ik nog steeds als hetzelfde! Chappeau! 

 

Ga zo door! 

 

Frans Postma 

 

 

                                     Leon Senden, Mattie Auckel, Rene Auckel, Martin Zeptner en Frans Postma 
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We kijken terug op een supergezellige carnavalsavond, vrijdag 22 februari in ons Patronaat. We 

namen afscheid van Prinses Shannon I en we hebben Sverre I (Jongens 6) uitgeroepen tot Prins 

Sverre I en Elaine (leidster Meisjes 8) tot Prinses Elaine I.  

Ook werden de oud-prinsen en oud-prinsessen in het zonnetje gezet. Annita Geuskens, leidster van 

de M7 had de eer het eerste jubileumsspeldje in ontvangst te nemen. Wat hebben we genoten van 

de spetterende optredens van o.a. de Paradise dancers, Lieke & Rowena, de Buksusbumkes 2.0, 

dansmariekes Chayenne en Malicia (Sjtee Uul), Lieke & Nikita (Geete), Ymke (Pänkes) Sjpasskapel 

Herriemonie en Danny Pouwels. Kijk en geniet!
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Zondag 3 maart liepen we mee in de Optocht van Waubach. Maanden van voorbereidingen gingen er 

aan vooraf. 58 Jassen, 89 capes, 147 hoeden, circa 320 meter stof.....en 14 dames die al in maart 

begonnen zijn met de voorbereidingen voor onze jubileumpakjes. Wat hebben ze er weer veel tijd in 

gestoken en wat een mooi resultaat . Ook de wagenbouwers hebben een schitterende wagen 

gebouwd. Heb je de foto's al op onze fb-pagina gezien? Bij de grote groepen hebben we de 3de prijs 

behaald en bij de wagens zelfs de 1e prijs! Op naar volgend jaar, ALAAF! 
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Ik ben Sverre Zijlstra…   

Ik zit bij de jongens 6 in de groep. Sinds mijn 6de jaar zit ik bij Jong 

Nederland en kijk iedere week weer uit naar de groepsavond. Dit jaar 

mocht ik jeugdprins zijn van Jong Nederland. 

Joh, wat een spannende tijd ging er aan vooraf. Ik mocht mijn geheim niet 

verklappen aan mijn kameraden. Daarbij maakte mijn nieuwsgierige 

leidster Sandy het me ook nog moeilijk, door me het hemd van het lijf te vragen. Mij niet alleen hoor! 

Ze had iets door en zat te peilen bij de jongens en mij. Maar 

ik heb het goed voor mezelf gehouden. Op de avond van de 

huldiging mocht ik heel stoer onder begeleiding van mijn 

bodyguards Jim en Dion naar voor. Gekleed in mijn kickbox-

kleren en een masker op. Er werd druk om me heen 

gespeculeerd wie ik was. Soms hoorde ik mijn naam. 

Eenmaal voor werd er kort iets over mij verteld en werd ik 

dan ontmaskerd. Goh, wat een leuke reacties! 

En mijn groep was natuurlijk heel enthousiast. Als verrassing dit jaar in verband met het 75 jarig 

bestaan, werd er nog iemand gehuldigd, namelijk Prinses Eliane (leidster). Dus ik had ook nog een 

mooie prinses aan mijn zij. Die avond vloog voorbij. Ik had het heel erg naar mijn zin. Wat een ordens 

hebben Elaine en ik uitgedeeld en ontvangen. Mijn nek begon langzaam pijn te doen. Als ik even niet 

op het podium hoefde te staan, sneurde ik met mijn kameraden rond.  

Geweldige carnavalsavond gehad. Gedurende de avond begonnen mijn spieren al wat pijnlijk te 

doen. En ja hoor! De rest van de week ziek geweest. En maar hopen dat ik voor optocht  beter zou 

zijn. Gelukkig! Op de dag van de optocht voelde ik me weer goed. Geweldig! Wat een dag!   

 

 

 

 

 

 

Ik stond samen met Elaine boven op de wagen en we hebben heel wat 

snoep uitgegooid. Ik hoorde af en toe mijn naam en moest mijn best 

doen om iedereen te zien. Het ging soms zo snel…. 

En… We hebben goed weer gehad. Goh wat hadden ze slecht weer 

gemeld, maar daar hebben we gelukkig niks van gemerkt. Terwijl ik de 

hele optocht op de wagen heb gestaan, was ik daarna moe, voldaan 

en heel erg trots dat ik dit jaar Prins mocht zijn. Ik wil dan ook 

iedereen bedanken die mij geholpen heeft deze carnaval zo bijzonder 

te maken. Ik kijk alweer uit naar volgend jaar!! 

 

Groetjes en Alaaf,  

Prins Sverre 
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Eind november kwamen Ollie, Dion en Jim vragen of ik prinses wilde 

worden. 

Maandenlang heb ik niemand iets mogen vertellen, wat was dit moeilijk.  

Stiekem een jurk kopen en de medailles uitzoeken en foto’s maken. 

 

Op 22 februari was het dan eindelijk zover, Prins Sverre I werd 

uitgeroepen, maar wat niemand wist en verwachtte is dat ik na de dans 

van de buksusbumkus zou worden uitgeroepen. Wat was ik zenuwachtig.  

Samen met prins Sverre I, Danny Pouwels, leden, leiding en de 

carnavalsverenigingen hebben wij er een fantastische avond van 

gemaakt. 

 

Een week later, een groot hoogtepunt om als prinses heen uit te kijken, de optocht. 

Maandenlang is er keihard gewerkt om de wagen te bouwen en de pakjes te maken. Wat zag 

de groep er fantastisch uit! En dan ook nog 2 prijzen in de wacht slepen is dan helemaal 

geweldig. Wat hebben wij een mooie optocht gehad met als afsluiting het optochtbal. 

 

Wat heb ik deze carnaval genoten, wat een eer om als leidster jubilieum prinses te mogen 

worden. 

Bedankt aan iedereen die zo een prachtige wagen hebben gebouwd, die de fantastische 

pakjes hebben gemaakt, en iedereen die meeliep met de optocht en met ons carnaval 

hebben gevierd. 

 

Alaaf 

 

Elaine, leidster m8 
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Lever de kleurplaat in, in de gele brievenbus op de gang! 

 

Naam: ____________________________________________________________________ 

Groep: ____________________________________________________________________ 
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Hier vind je een foto van een leider en/of leidster van Jong Nederland. 

Doe mee en raadt wie die baby is en wie weet win jij een leuke prijs!!! 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwijzingen zijn:  

 Dit prinsesje staat voor een meisjesgroep.  

 Zij viert graag carnaval. 

 En zij heeft een binding met uiltjes…. 

Als jij weet wie het is, schrijf de oplossing op een briefje. Vergeet niet  je  

naam en groepsnummer erbij te zetten.  

 Deponeer dit briefje in de gele brievenbuis op de gang bovenaan de trap in  

het Patronaat. Of mail naar: patropraatje@jongnederlandwaubach.nl   

 

 

Babyrubriek 
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Wij de speculaasactie hebben gewonnen? 

Wij dus mochten gaan bowlen met de hele groep? 

Dat Noah, Melua, Moira, Gwen, Isa, Benthe, Bo, Anouk, Julie, Kenzy, Jill, Fenna, Eva mee zijn 

geweest? 

Dat Laurie en Feline ook wel mee wilden maar zij ziek waren? 

Jolien, Kimberley en Elaine natuurlijk ook meegingen? 

Wij dit op vrijdag 15 februari zijn gaan doen? 

Dit heel gezellig was?  

Dat Leider Jim dacht dat wij naar bowlo gingen? 

En de rest van de groep bij hoeve de aar stond? 

Zij toch nog op tijd waren? 

Wij allemaal gewonnen hadden? 

Wij meteen een nachtje oefenslapen hebben gedaan? 

Wij dit op het patronaat hebben gedaan na het bowlen? 

Dit toch best spannend was voor de eerste keer? 

Wij ook nog film gekeken hebben? 

Wij allemaal heel moe waren en om half 11 al in bed lagen? 

En om 11 uur allemaal al sliepen? 

Wij heerlijk geslapen hadden? 

Wij pas om 7 uur s ’morgens wakker werden? 

De leiding dus een hele rustige avond heeft gehad? 

Helemaal niemand last van heimwee had? 

Wij allemaal al heel veel zin in kleinkamp hebben! 
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Op zaterdag 12 januari namen de meisjes 5 deel aan de Night of Travel and Adventure in 

Tegelen. Om 17 uur werden we in Waubach opgehaald met de bus waarna we een rit door 

menig dorp in midden en noord Limburg maakten waarbij we op 3 plaatsen kinderen van 

andere Jong Nederland verenigingen gingen ophalen. Na 2 uur waren we gelukkig op de 

plaats van bestemming. Paspoorten werden en vliegtickets werden uitgedeeld en we 

stapten op het vliegtuig naar Nicaragua. Na een rommelige vlucht waar de techniek de 

bemanning enigszins in de steek liet kwamen we via de douanecontrole binnen in Nicaragua. 

Daar bleek al snel dat de jaarlijkse processie ging plaatsvinden en startten we eerst met het 

maken van een vlag voor JN Waubach en versieringen voor bij het Mariabeeld.  

Vervolgens moesten de meiden klusjes doen zoals de kinderen in Nicaragua. De een moest 

cacoabonen afwegen en verpakken, de ander moest helpen met afwassen of meehelpen in 

de fabriek. Ook een les in de plaatselijke school mocht niet ontbreken waarbij een aantal 

Spaanse woorden werden geoefend. Tot slot gingen de kinderen door het dorp de  processie 

lopen. 

 

De tweede activiteit van de avond was een speurtocht in de kloostertuin waar in een drietal 

grotten en in de tuin zelf cijfers gezocht moesten worden om de code van 4 verschillende 

kluizen te kraken.  

Nat geregend en moe van alle emotie (enkelen vonden het in de grotten toch wel eng) 

gingen we vervolgens naar de laatste activiteit, een djembé sessie waarbij vol enthousiasme 

op de trommels werd geslagen. Daarbij is ook menig talent ontdekt.   
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Hierna moesten we afscheid nemen van Nicaragua en gingen we ondanks het missen van de 

terugvlucht op weg terug naar Landgraaf. Het was al voorbij middernacht toen we uitstapten op de 

markt in Waubach. Ondertussen hadden de meeste meiden honger gekregen van alle inspanningen 

en werd bij Jong Nederland de friteuse aangezet voor een lekker frikadelletje. Om 2 uur vond de 

leiding het goed geweest en doken we allemaal in onze slaapzak. Uiteraard duurde het nog wel en 

tijdje voordat ieder zijn slaap gevonden had en moest er ook ‘s nachts nog verhuisd worden omdat 

niet elke luchtbed luchtdicht bleek te zijn.  
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Knutselen 
 
 

Gevulde eieren: 
 

 
 
Benodigdheden: 
 

 Waterballonnen 

 (kleine) Chocolade eieren 

 Gekleurde wol 

 Lijm 
 
Doe 2 tot 3 paaseieren in de ballon en blaas de ballon op. 
Zoek vervolgens je favoriete kleuren wol uit en wikkel deze om de ballon.  
Zorg ervoor dat je een stuk papier hebt waar je op kunt werken, want vervolgens ga je de wol op de 
ballon lijmen (gebruik genoeg lijm). Laat de lijm drogen en prik nadat de lijm droog is de ballon kapot. 
Je kunt ook nog een stuk touw/wol aan de bal met eieren binden, dan kun je het ophangen. 
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Kuiken bordje: 
 

 
 
Benodigdheden: 
 

 Stevige witte/gekleurde worden 

 Eventueel verf (afhankelijk van de bordjes) 

 Knopen 

 Gele wol 

 Geel en oranje papier 
 
Voor deze kuiken bordjes moet je zorgen dat je een mat neerlegt. Snijd een ei-vorm uit in het midden 
van het bord. Dan pak je de perforator en maak je gaatjes. Mochten de bordjes geen kleur hebben 
dan kun je deze versieren/schilderen met een eigen kleur! Pak dan een flink stuk gele wol en maak 
een mooi patroon kuiken. Plak de knoopjes met lijm op de wol en laat het drogen. Knip van geel en 
oranje papier de neus en de vleugels van het kuiken en plak deze met lijm op de wol/het bord. En 
klaar is kees! Je eigen Kuiken bord! Met een extra gaatje in het bord kun je ook dit kunstwerk 
ophangen.  
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Onze keuken in het Patronaat is eindelijk klaar en we kunnenn eindelijk weer kokerellen met 

de groep. Of misschien doe je het gewoon thuis… 

In ieder geval; weer wat lekkere recepten om te 

bereiden! Veel plezier en eet smakelijk! 

PAASKOEKJES 
 
Kooktijd 60 minuten 
Voor vele koekjes! 
Niveau Makkelijk 
 
INGREDIËNTEN 
250 g bloem 
1 zakje vanillesuiker 
100 g suiker 
125 g roomboter 
1 ei 
75 g witte rolfondant 
sprinkles voor de ogen 
75 g poedersuiker 
enkele druppels water 
rond vormpje 
vormpje konijn 
 
BEREIDING 
1 Meng de bloem, suiker, vanillesuiker, ei en de boter in een kom. Kneed tot een stevig 
deeg. Rol tot een bal en laat een halfuurtje in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 
175 graden. 
2 Maak intussen het glazuur. Roer daarvoor de poedersuiker met enkele druppels water tot 
een papje. 
3 Stuif wat bloem op het werkblad en rol het deeg uit tot een dikte van 1 centimeter. Steek 
ronde koekjes uit. Vet een bakplaat in of leg er een vel bakpapier op en leg de koekjes erop. 
Bak de koekjes 15 tot 20 minuten in de oven. 
4 Rol intussen de rolfondant dun uit op een met poedersuiker bestoven werkblad. Gebruik 
maar een stukje van het konijnenvormpje om een nieuwsgierig glurend paashaasje te 
maken. 
5 Als de koekjes uit de oven zijn, laat je ze eerst afkoelen. Vervolgens plak je de fondant vast 
met de poedersuikerlijm. De oogjes bevestig je ook met poedersuikerlijm (druk voorzichtig 

Kook- en 
Knuddelpagina 

 

https://dekinderkookshop.nl/skill-level/makkelijk/
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een kuiltje in de fondant, bijvoorbeeld met de achterkant van een lepeltje, zodat de 
versiering goed blijft zitten). Goed laten drogen en bewaar in een luchtdichte trommel – of 
beter nog: serveer meteen! 
IDEE 
Als je maar een paar koekjes wilt bakken, houd je zeker over van dit recept! Weggooien 
hoeft zeker niet, want in de koelkast kun je het deeg verpakt in plastic folie 2-3 dagen 
bewaren en in de vriezer zelfs 2-3 maanden. 
 

 

PAASBROODJES 
 
Kooktijd 10 minuten 
Voor 1 portie 
Niveau Makkelijk 
 
INGREDIËNTEN 
3-4 boterhammen 
beleg paashaas: boter, smeerkaas, rozijntje 
beleg paasei: boter, gestampte muisjes, 
sprinkles 
beleg wortel: boter, komkommer, salami (ook 
mooi met een echt plakje wortel) 
beleg bloemetje: boter, kaas, komkommer 
 
 

BEREIDING 
1. Steek de boterhammetjes eerst uit. Besmeer met boter. 
2. Maak plakjes van ingrediënten als kaas, komkommer, worst, eventueel wortel. Deze steek 
je ook uit met de vormpjes. 
3. Versier de boterhammetjes. 

 

Veel kookplezier! 

Zelf een recept dat je wilt terugzien in deze rubriek: gooi hem in de gele brievenbus op de 

gang. 

 

 

 

 

 

https://dekinderkookshop.nl/skill-level/makkelijk/
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April 

 

 

 

 

 

 

 

Groep jarig Voornaam Achternaam 

J7 2-4 Niels Dreessen 

M6 2-4 Maartje Speth 

M5 2-4 Melissa Kordowiner 

J2 4-4 Thymo Verreck 

leider M1 4-4 Ron Janssen 

J1 5-4 Glenn Ezkens 

J7 6-4 Job Putmans 

M6 6-4 Jaylin Tummers 

M2 7-4 Audrey Vreuls 

J5 7-4 Jitse Helders 

M7 7-4 Lonne Latour 

M6 8-4 Laura Balendonck 

J4 9-4 Laurens Amersfoort van 

J5 10-4 Noah Kochen 

leider J3 10-4 Jo Geuskens 

M4 13-4 Mika Boosten 

M8 15-4 Bo Arts 

leidster J7 15-4 Sara Peters 

M5 16-4 Jada Rozenblad 

M2 18-4 Lieke Haemers 

materiaal 18-4 Franz Caumo 

leidster M7 24-4 Jennifer Paulus 

J1 25-4 Timo Hollands 

leidster J8 27-4 Monique Van Uden 

J3 27-4 Calvin Verreck 

J5 29-4 Nathan Tukokana 
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    Mei 

Groep jarig Voornaam Achternaam 

M1 2-5 Caitlin Ludwiczak 

J5 5-5 Sem Quaden 

J1 6-5 Daan Dela Haije 

J1 6-5 Daan Wassen 

M8 6-5 Isa Lonij 

J5 7-5 Ian Roer vd 

M3 8-5 Romy Cesco-Resia 

leidster M8 9-5 Kimberley Heus de 

M3 11-5 Lieke Speth 

J6 13-5 Bor Plantaz 

M1 15-5 Manou Hellebrand 

J5 15-5 Meltin Vroomen 

leidster M1 16-5 Manon Snijders 

J8 16-5 Sem Borjans 

J6 19-5 Quinten Brinkhoff 

M7 19-5 Emeli Oroszi 

M4 21-5 Sien Michorius 

J3 22-5 Bjorn Schiprowski 

J6 25-5 Senna Monfrance 

M8 25-5 Noah Pelzer 

J8 26-5 Jasper van den Bosch 

J7 27-5 Nils Paffen 

J7 27-5 Martijn Bonten 

M5 28-5 Fenne Quaden 

M4 28-5 Shannon van den Heuvel 

J7 29-5 Dax Witteveen 

J8 29-5 Isas Spangenberg 

leidster J6 30-5 Sandy Klooster 

leider J2 31-5 Rik Elders 

J2 31-5 Max Joosten 
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    Juni 

Groep jarig Voornaam Achternaam 

M2 1-6 Benthe Duyzings 

J1 2-6 Roel Huijnen 

J6 2-6 Thomas Sparla 

M5 2-6 Anouk Moors 

leidster J7 2-6 Janey Vroomen 

leidster M6 2-6 Manon Wischmann 

leidster M3 2-6 Hadja Pelzer 

J8 3-6 Chris van Laere 

leider J1 3-6 Koen Broumels 

J5 4-6 Thimo Cremers 

leider J7 5-6 Hans Schiprowski 

M2 6-6 Eva Kaaki 

J4 6-6 Nigel Welkenhuizen 

M7 9-6 Feline Wauben 

J1 9-6 Lars Beckers 

materiaal 9-6 Wim Vaessen 

M6 12-6 Lieke Borjans 

M1 12-6 Babs Vanderbroeck 

J7 17-6 Dyvano Jaspers 

M1 19-6 Jinte Vaessen 

J3 19-6 Paul Caumo 

leider M6 19-6 Roel Wetzels 

M7 20-6 Quinty Pauli 

J7 21-6 Stijn Bier 

leidster J2 21-6 Sherilon Lenfest 

M4 23-6 Maartje Vervuren 

M6 25-6 Anne Nievelstein 

J1 27-6 Aron Verreck 

J5 27-6 Robin Leunissen 

leider M2 28-6 Marco Caenen 

J7 29-6 Bram Loo 

leider J1 29-6 Dirk Sahner 

J7 30-6 Michiel Gubbels 

leider J7 30-6 Tim Hellebrekers 

M1 30-6 Beau Penders 
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Wist je dat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij van 6 juli t/m 13 juli weer 

op zomerkamp gaan in Bokrijk. 

Er in augustus een groot feestweekend 

plaatsvindt samen met de schutterij! 

Noteer dus onderstaande data’s alvast 

in jullie agenda! 

Veel leesplezier & 

Tot de volgende keer! 

 

Wij ons jubileumjaar op 4 januari goed 

geopend hebben tijdens een nieuwjaarsborrel 

met optredens van het jubileum comité en 

teeke zingen met oud leiders. 

Je al het nieuws rondom 

onze vereniging ook kunt 

volgen via facebook. 

Like de pagina van 

JONGNLWAUBACH en blijf 

op de hoogte! 

De leiding 5, 6 & 7 april weer op 

voorbereidingsweekend gaan. 

Wij ook onze leider Roel en 

zijn vriendin Maud feliciteren. 

Zij namelijk in september hun 

eerste kindje verwachten! 

Er in dit Patropraatje ook informatie 

te vinden is wat betreft de 

gezamenlijke weekenden die 

plaatsvinden in mei of september 

Wij Monique, Ralf en Pim feliciteren met de 

geboorte van hun dochter en zusje Evi. 

Er op 24 augustus een kindermiddag 

georganiseerd zal worden in de feesttent. 

Er dan ook een open podium zal zijn waar 

je je talenten kan laten zien! 

De winnares van de kleurplaat dit keer 

iemand van de meisjes 7 is. 

Namelijk Jadey 

Het antwoord van de babyrubriek 

Ashley Caenen was. 

Floor Vervuren van de meisjes 2 dit 

goed geraden heeft. 

Jullie binnenkort een prijs 

kunnen verwachten. 

Er op 27 oktober een hap en stapmiddag 

op de planning staat. Hierover volgt in de 

loop van het jaar de nodige informatie 
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Hovenstraat 118 

6374 HG Landgraaf 

045-5326811 
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