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Jeugd Aktief, 
daar wil je bij horen!

Zo. Dit jaar weer een ‘gewone’ jeugdweek. Met veel trots kijken we 
terug op ons jubileum-jaar. Heel veel dank voor iedereen die meege-
holpen heeft er een grandioos feest van te maken.

Maar we kijken ook vooruit. De zorgen rond ons clubgebouw, dat we 
eigenlijk zouden moeten verlaten vanwege de spoor-plannen, zijn 
voorbij. Onze ‘basis’ is weer sterk en we kunnen vóóruit. 

Dat clubgebouw hebben we nodig om ieder jaar de jeugdweek te 
kunnen voorbereiden; de spelen te bedenken, de decors te bouwen, 
en om met elkaar een gezellige tijd te hebben. Want bij Jeugd Aktief 
horen is een feest, of je nou deelnemer bent of al 50 jaar medewerker.

Ik hoop dat volgend jaar iedereen die dat wil, er bij kan horen. 
Maar voor nu; leuk dat jij er dit jaar ook bij hoort! 

Heel veel plezier!

Sander Pieters, 
Voorzitter Stichting Jeugdweek Vught



Recruitment en interim bemiddeling voor 
hoogopgeleide Finance & Data professionals

www.fellowfi eld.nl

Wĳ  begeleiden je graag bĳ  
je volgende carrièrestap.

Op zoek naar die 
persoonlĳ ke match?
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www.prijsprinter.nl
bestel makkelijk en snel online op

flyers
folders
ringbanden
briefpapier
visitekaartjes
boeken 



u gaat voor
kwaliteit en

service?

AUTOBEDRIJF SCHUURMANS B.V.
Industrieweg 34-36, Vught, tel. 073 - 656 4045
Ontdek meer op schuurmans.hyundai.nl

SCHUURMANS
Het vertrouwde adres voor:
• De nieuwste Hyundai modellen
• Ruim 30 occasions
• Schadeherstel en glasservice
• Leasing, financieringen en verzekeringen
• Reparatie en onderhoud van Hyundai en  
 alle andere merken  

service?

SCHUURMANS
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 » Informatie voor de ouders/verzorgers 

 » Jeugd Aktief op Internet 

 » Vliegende brigade

 » Infostand 

 » Coordinatie van de groepen

 » Bivak tijdens Jeugd Aktief 

 » Dringend verzoek  

 » Opening 

 » Groep 1-2 

 » Groep 3-4

 » Groep 5-6

 » Groep 7-8 

 » Sluiting

 » Vrienden van Jeugd Aktief 

 » Begunstigers van Jeugd Aktief 

 » Banners 





10 t/m 16 augustus

www.bienconnuevught.nl

woninginrichting



Het Spoor van de Gouden Locomotief...     

Als je de verhalen uit onze geschiedenis mag geloven ligt onze 
wereld vol met verborgen schatten! Zo gaan er verhalen over schatkis-
ten,begraven door piraten op een onbewoond eiland, maar ook over 
een koning die zijn juwelen in een geheime schatkamer onder zijn 
kasteel heeft verstopt.

Je schijnt al deze schatten te kunnen vinden, als je maar 
weet wáár je moet zoeken. En dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt... 

Al eeuwenlang zijn gelukszoekers en ander gespuis op zoek naar 
deze verborgen rijkdommen, maar de meeste zijn tot op de dag van 
vandaag onvindbaar. Helaas geldt dat ook voor een van de meest 
mysterieuze schatten: “De Gouden Locomotief”. Van De Gouden Lo-
comotief ontbreekt elk spoor, maar over één ding is men het eens: 

De Gouden Locomotief is van onschatbare waarde!

Ook de Bende van de Zwarte Lotus heeft De Gouden Locomotief al 
vaak gezocht, maar steeds zonder succes. En dat zit de Bende na-
tuurlijk dwars, want als iemand haar zou moeten kunnen vinden, dan 
is het de Bende van de Zwarte Lotus. 



10 t/m 16 augustus

Beroemd en berucht door het oplossen van raadsels en mysteries is 
het deze bende al heel vaak gelukt om verborgen schatten te vinden.  
Maar de Gouden Locomotief lijkt van een andere orde. De Bende van 
de Zwarte Lotus had de hoop op het vinden van de Gouden Locomo-
tief al een tijdje opgegeven, totdat zij plots dit spoedtelegram ontving:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zoektocht naar De Gouden Locomotief gaat binnenkort van start. 

Dus: sluit je aan bij De Bende van de Zwarte Lotus, schrijf je in 
voor Jeugd Aktief 2019 én wie weet ga jij De Gouden Locomotief 
wel vinden...

inschrijven voor JA? 
Is al gebeurd toch?
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• Korting waarde: witte munt € 1,25 of rode munt € 1,75

• Maximaal 2 munten in te leveren per behandeling/klant

• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

• Vraag naar onze speciale kids- en jongerenprijzen
• Met en zonder afspraak
• Kijk ook op www.mijnkapper.today

Jeugd Aktief munten over?
Wissel ze in voor contante korting

bij Hoepelman Kappers Vught
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Moleneindplein 116, Vught, T: 073 65 65 820 



Vught
Dierenspeciaalzaak

Vliertstraat 5a
5261 EJ  Vught
Tel. 073 6562918
Fax. 073 6576569
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Geopend:

ma t/m vrij 9.00 - 21.00
zondag 10.00 - 20.00

zaterdag gesloten



Informatie voor de ouders/verzorgers   

Onze “Jeugd Aktief-week” staat weer voor de deur en dit betekent dat 
de kinderen een hele week met hun leeftijdgenootjes samen zullen 
zijn. Voor u is het belangrijk om te weten dat dit hele gebeuren
zich op één centrale plek afspeelt, namelijk Willem de Rijkelaan 2 eve-
nement, 5263 DM Vught, ons Jeugd Aktief-terrein. 

De exacte locatie waar uw kind iedere dag gebracht en gehaald kan 
worden, staat vermeld op de website en op de flyer die u tijdens de 
inschrijving ontvangen hebt. Voor de website gaat u naar 

www.jeugdaktief.nl 

Kleding
Tijdens de Jeugd Aktief-week worden er allerlei sport-, knutsel-, zand- 
en waterspelletjes gespeeld. U kunt hier rekening mee houden, door 
te zorgen dat uw kind kleding aan heeft die vuil mag worden en 
tegen een stootje kan. Denk bij slecht weer ook aan de regenkleding. 
En bij extreme hitte aan een extra flesje water en zonnebrand.

Slecht weer
Bij slecht weer wordt er voor een ander programma en eventuele 
regenlocatie gezorgd. Bij de ‘Infostand’ in de grote tent, via de jeugd 
aktief Facebook en op onze website zal dit bekend worden gemaakt.

Komt uw kind met de fiets?!
De kinderen die met de fiets komen moeten deze plaatsen in de fiet-
senstalling op ons terrein.
Zet je fiets GOED OP SLOT want er is géén bewaking. Je kunt het 
fietssleuteltje aan je leider of leidster geven. Die zal het goed voor jou 
bewaren, dan kun je het niet kwijt raken.

Let op : Wanneer uw kind na het programma alleen naar huis mag 
(fietsen), dan wil Jeugd Aktief wel dat u weet dat de verantwoordelijk-
heid na het programma altijd bij de ouders ligt. 
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Eten, drinken, versnaperingen
In de programma’s van alle groepen wordt aangegeven wanneer uw 
kind een lunchpakketje + drinken e.d. dient mee te nemen. Voor drin-
ken tussendoor wordt door ons gezorgd.

Tijdens de bivakdagen verzorgen wij voor een groot gedeelte de 
maaltijden. Vóór de aanvangen ná de sluiting van de diverse program-
ma’s is er voor u de mogelijkheid om ‘n kop koffie, fris o.i.d. te gebrui-
ken. Ook kunnen u en uw kind dan in de grote tent terecht voor ijs, 
snoep en chips.

Wij hebben liever niet dat u uw kind geld meegeeft, tijdens het pro-
gramma mogen de kinderen niets kopen.

Als uw kind aan het eind van de dag (of eerder) naar huis gaat, moet 
hij/zij zich afmelden bij de leiding.
●
Als uw kind gedurende de week, door wat voor reden dan ook, niet 
naar Jeugd Aktief kan komen, moet u uw kind afmelden bij de ‘In-
fostand’ en/of de leiding van de groep.

Verzekeringen
Omdat tegenwoordig iedereen verzekerd is tegen ziekte, ongevallen, 
aansprakelijkheid, diefstal, enz., zijn de kinderen in deze week door 
Jeugd Aktief niet aanvullend verzekerd. Uiteraard zullen wij er alles 
aan doen om ongevallen e.d. te voorkomen.

Wij doen een dringend beroep op u, om uw kinderen geen geld en/
of waardevolle voorwerpen (GSM, Nintendo DS, PSP, MP3 spelers, 
enz.) mee te geven.

Mari van Hal
Instructies voor Brandbestrijding en Hulpverlening

Tel. 06-11922108



Heuvel 3 - 5261 EE - Vught - 073-6560073 - www.optiekvandekamp.nl
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Ongewoon goed  
onder nemen,  
gewoon doen

Ongewoon goed  
onder nemen,  
gewoon doen

Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt onze 
kracht en uw kans om het verschil te maken. 
Wij zijn betrokken adviseurs die ervaring en 
visie meebrengen. Doelgericht op zoek naar 
kansen en inventieve oplossingen om samen 
succesvol te kunnen groeien.

 www.vanbraakaccountants.nl

De Ring 4
5261 LM Vught 

 Postbus 2100  
5260 CC Vught

073-6889000
info@vba-vught.nl 

adres post tel
mail
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OOK VOOR GROEPEN 

PROEVERIJ 



Jeugd Aktief op Internet

Jeugd Aktief is ook op het internet te vinden; www.jeugdaktief.nl . 
Op deze site kun je alles vinden over Jeugd Aktief. Zowel algemene 
informatie, informatie voor ouders en kinderen en informatie voor me-
dewerkers.

Daarnaast is er van alles te vinden over de geschiedenis (‘Archief’), 
het thema van dit jaar en de toekomst van Jeugd Aktief. Wil je je opge-
ven als medewerker of Jeugd Aktief helpen als sponsor ga dan naar 
het contactformulier onder ‘Contact’. Dat is ook dé plek waar je tips en 
suggesties kwijt kunt. Bookmark onze site, zodat je ons in de toekomst 
snel kunt vinden. 

Meld je aan op de facebook van Jeugd Aktief om zo op de hoogte te 
blijven van alle ontwikkelingen: www.facebook.com/JeugdAktief
Jeugd Aktief is ook te vinden op Snapchat en Instagram onder de 
gebruikersnaam: Jeugdaktief  

Vliegende Brigade
De Vliegende Brigade draagt tijdens de jeugdweek de zwarte Tshirts. 
De Vliegende Brigade ondersteunt de groepen tijdens de week met 
allerlei spelletjes en ondersteunt de leiding in een groepje. Dit doen 
ze met veel enthousiasme, omdat ze op deze wijze goed kunnen leren 
wat je moet kunnen om een goede leiding te zijn. 

Daarnaast kunnen ze zich zo ook oriënteren binnen Jeugd Aktief, 
welke groep ze het meest aanspreekt. De vrijdag voordat jeugd Aktief 
echt van start gaat, hebben de Vliegende Brigade Bivak. Het pro-
gramma voor de VB wordt aan de deelnemers van de vliegende briga-
de uitgereikt.
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Heeft u nog vragen?
Mocht u tijdens de week nog vragen hebben, dan kunt u altijd een
bezoek brengen aan onze ‘Infostand’ in de grote tent. Deze stand is
tijdens de week 24 uur per dag bereikbaar onder:
Tel: 073-6565691

Infostand
●
De Infostand wordt gebruikt om algemene informatie te geven over de 
groepen; bijv. WANNEER welke groep WAAR is.
●
De Infostand wordt ook gebruikt voor gevonden voorwerpen.

Tuinontwerp • Aanleg • Onderhoud

St. Michielsgestel
Tel. 073 - 551 46 98
www.erickuijpers.nl

Hoveniersbedrijf Eric Kuijpers V.O.F.



www.clavis.eu
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Coördinatoren van de groepen
Wanneer uw kind nog zaken heeft die van belang zijn tijdens de week 
en u deze nog niet op het inschrijfformulier heeft doorgegeven, dan 
kunt u het beste contact opnemen met een van de coördinatoren van 
de groep van uw kind.

Groep 1-2 : Emy Voermans, Sander van Helvoort

Groep 3-4 : Guus Peters, Roel van Drunen

Groep 5-6 : Lynsey Verbeet, Teun Quekel, Iris Bogaerts 

Groep 7-8 : Ralf Hulsman, Veronique Hoogland-Wils

Een dringend verzoek van de coördinatie
Wij verzoeken u, uw geïnteresseerde bezoek aan uw kind, tijdens een 
spel of tijdens het bivak niet te doen. Uw aanwezigheid kan zeer ver-
velend zijn voor de andere kinderen (denk aan heimwee e.d.) en de 
leiding. Meent u toch met een dringende zaak te zitten, neemt u dan 
eerst even contact op met de coördinatie. 

Mocht u uw kind iets willen nabrengen, geeft u deze zaken dan af bij 
de infobalie in de grote tent. Als u de spullen voorziet van naam en 
groepsnummer komt alles zo snel mogelijk bij uw kind terecht. Gaat u 
er tenslotte van uit dat alles in orde is met uw kind, mocht dit niet zo 
zijn dan nemen wij contact met u op! 

Daarnaast merken wij (helaas) de laatste jaren dat kinderen geduren-
de de dagen steeds vroeger worden gebracht en steeds later worden 
opgehaald. Dit is erg vervelend. Om alles voor uw kind zo goed en 
leuk mogelijk te maken is het erg belangrijk dat wij, als leiding, voor 
de dag begint en nadat de dag gedraaid is nog even met elkaar de 
belangrijkste zaken door kunnen spreken. 

Het is voor ons niet prettig en voor uw kind niet leuk als hij/zij hier-
bij aanwezig moet zijn omdat u zich niet aan de tijden uit dit boekje 
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houdt.

Wij willen u dan ook dringend verzoeken zich aan de tijden te houden 
en deze tijden niet flexibel in te kleden. 

Daarnaast hebben wij ook de afspraken wat aangescherpt met betrek-
king tot later aansluiten bij jeugd aktief ivm vakantie o.i.d. Mocht uw 
kind op zaterdag niet kunnen aansluiten, neem dan op tijd contact op 
met de coördinatie van de groep. Wanneer uw kind ook zondag niet 
kan aansluiten vervalt deelname aan Jeugd Aktief. Dit omdat er de 
laatste jaren ook steeds meer kinderen maar een halve week aanwe-
zig zijn, terwijl er ook kinderen worden uitgeloot die wel de hele week 
hadden mee kunnen doen. 

Ook willen wij u vragen om altijd bereikbaar te zijn als uw kind op 
bivak is. Het kan zijn dat u uw kind ‘s nachts op moet komen halen, 
omdat het toch liever thuis wil slapen. 

BLOEMENATELIER ROB MARTIN

HELVOIRTSEWEG 16-18
5261 CE  VUGHT

Rob Martin
Bloem- en Interieurdesign

TEL.   073-656 04 52

Fax   073-656 75 57

WWW.BLOEMENATELIER-ROBMARTIN.NL
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Bivak tijdens Jeugd Aktief
Vrijdag  09 augustus 2019   Vliegende Brigade
Zaterdag  10 augustus 2019   Groep 7-8
Zondag  11 augustus 2019   Groep 7-8
Maandag  12 augustus 2019   Groep 3-4
Dinsdag  13 augustus 2019   Groep 1-2
Woensdag  14 augustus 2019   Groep 5-6
Donderdag  15 augustus 2019  Groep 5-6

Wanneer uw kind blijft slapen, heeft deze het volgende nodig:

 » Liefst een slaapmatje (of luchtbed; niet te groot want er is maar 

beperkt ruimte in een tent) + slaapzak

 » Toiletspullen

 » Extra warme kleding

 » Ondergoed

 » Sokken

 » Knuffel

 » Bord, beker en bestek (voorzien van naam)

 » Sportschoenen+ sportkleding

 » Zaklamp

 » Oude theedoek

 » Vuilniszak

 » Regenkleding

Dit alles goed verpakt in een tas (liever geen koffer dus!), ook weer 
voorzien van naam. Het is van belang dat u even goed kijkt welke kle-
ding en schoeisel u uw kind meegeeft. Liever oude kleding die tegen 
een stootje kan en vies mag worden. 

Daarbij komen we nogal eens in de bossen, een lange broek en trui 
zijn dus onontbeerlijk. Tevens wordt er nogal wat gelopen (dus ook 
in de bossen) daarom is het belangrijk dat u uw kind goede, stevige 
schoenen meegeeft, dus géén sandalen e.d. 
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Wanneer uw kind liever niet wil blijven slapen, kunt u hem/haar opha-
len voor:

Groep 1-2  om 21.00 uur  bij het podium van 3-4. 
Groep 3-4  om 22.00 uur  bij het hoofdpodium.
Groep 5-6  om 22.00 uur  bij het hoofdpodium. (beide dagen)
Groep 7-8  om 23.00 uur  bij het hoofdpodium. (beide dagen)

Eventuele slaapspullen kunnen dan gewoon de volgende dag opge-
haald worden. (Graag vóór 11:00 uur de spullen ophalen zodat wij het 
bivakterrein weer leeg achter kunnen laten voor de volgende groep). 
Haal uw kind a.u.b. echt alleen op bij de afgesproken plaats als hij/ zij 
niet blijft slapen en pluk uw kind niet weg tijdens het toneel o.i.d.. Het 
is dan voor de leiding niet meer te overzien welke kinderen al weg zijn 
en welke nog niet. 

De kinderen van 5-6 en 7-8 kunnen de volgende ochtend weer om 
08.30 uur gebracht worden voor het ontbijt. Indien uw kind niet komt 
ontbijten geef dit dan door aan zijn/haar eigen leiding. 

De kinderen van groep 1-2 en 3-4 hebben de ochtend na de bivak 
geen programma meer en hoeven die dag dus niet te komen.
Voor alle groepen geldt; wij hanteren de tijden zoals beschreven staat 
in het tijdenschema.

Wij verwachten geen wijzigingen meer. Op de website staan de actue-
le tijden. www.jeugdaktief.nl

Ook al blijft uw kind niet slapen, toch heeft iedereen een bord, beker 
en bestek nodig voor het ontbijt en het avondeten. Indien een broertje 
en/of zusje van een andere leeftijdsgroep direct na uw zoon of dochter 
bivak heeft, is er de mogelijkheid de slaapspullen even op het terrein 
achter te laten in de daarvoor aangewezen bivaktent.

Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot het wel/niet blijven 
slapen, verzoeken wij u dit door te geven aan een van de coördi-
natoren.



NU OOK TE HUUR!

 Industrieweg 16D - 5262 GJ Vught 
Tel. 06-5399.1481
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Braining the Future werkt aan de gezonde leefomgeving van 
steden en dorpen. We bieden inspiratie, ontwerpen concepten en 
experimenteren in de praktijk. Daarbij staan altijd de gebruikers 
centraal. 

Omdat ons team bestaat uit structuurdenkers en creatieve breinen 
zoals kunstenaars staan wij bekend om ons frisse perspectief.

www.brainingthefuture.nl 
tel: +31 6 42 08 07 52

Fort Isabella
Reutsedijk 6
5264 PC Vught

www.viermakelaars.nl
’s-Hertogenbosch - Vught - Rosmalen

Kerkstraat 5  |  5261 CP Vught  |  073 - 611 00 77  |  vught@viermakelaars.nl

Wij begeleiden jullie graag in het  
‘wonderlijk labyrint’ van de woningmarkt

Al weer een jaar is aan de Kerkstraat 5 een vestiging van Viermakelaars  
geopend, gerund door NVM makelaar Jan Bax, die al jaren in Vught woont  
en als makelaar werkzaam is.

Aangezien Viermakelaars ook vestigingen heeft in ‘s-Hertogenbosch en  
Rosmalen, wordt de gehele regio optimaal bediend door de 4 makelaars en  
4 medewerkers van Viermakelaars.

Uitgangspunt is om met Viermakelaars ‘het verschil’ te maken voor kopers  
en verkopers zodat een succesvolle transactie ‘gevierd’ kan worden:



Opening 2019

Hebben jullie ook al zoveel zin in de Jeugd Aktief week 2019? Dit jaar 
is Jeugd Aktief in het teken van de zoektocht naar het spoor van de 
gouden locomotief! 

Het is belangrijk dat ook de papa’s en de mama’s dit stukje goed le-
zen, want zij hebben na het openingstoneel zelf weer de verantwoor-
delijkheid voor hun kinderen!

13.30 uur: De poort gaat open. Alle kleine gasten ontvangen een 
stempelkaart bij de ingang.

13.40 uur: Verzamelen bij het podium van je eigen kleur. Zorg dat je 
op tijd aanwezig bent!

13.50 uur: Je gaat samen met alle kinderen, dus zonder je vader of 
moeder, en leiding van jouw kleur naar het hoofdpodium

14.00 uur: Het avontuur gaat van start met een geweldig openingsto-
neel!

14.45 uur: Start openingsspelen. De papa’s en mama’s zijn vanaf nu 
weer verantwoordelijk voor hun kinderen! 

Nu kun je je stempelkaart gaan gebruiken. Bij elk spelletje waar je aan 
mee doet krijg je een stempel. Als je 5 stempels hebt is de kaart vol en 
mag je een snoepje komen halen op het terras. Je mag daarna nog zo 
veel spelletjes doen als je wilt. De kaart kun je ook nog gebruiken om 
2 keer limonade en 1 keer een koek te halen.

16.45 uur: Iedereen is weer terug bij het podium van zijn of haar eigen 
kleur voor de laatste instructies over de week. Daarna ga je naar huis 
of begin je aan je bivak!

Natuurlijk zijn de gasten voor één dag ook van harte welkom bij 
jeugd Aktief.
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Verhulst sr
(90!) werkt nog 
gewoon mee!

VERHULST 
VUGHT

SINDS 1957

www.autoverhulst.nl

Radio 538 en Omroep Brabant vonden het zo 
bijzonder dat mijn vader na 62 jaar nog steeds 
elke dag de zaak opent, dat ze er spontaan 
een item aan besteed hebben. Genoeg reden 
voor ons om er spontaan een advertentie aan 
te wijden en van de gelegenheid gebruik te 
maken om beide omroepen te bedanken. Jos 
vond het erg leuk om te doen.

WELKOM BIJ EEN TROTS 
FAMILIEBEDRIJF

Bekijk de video-interviews op onze website:
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Extra informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) 
van de kinderen van groep 1-2
Het is toch een fantastisch gevoel om zeker mee te kunnen doen 
tijdens de aller-leukste kindervakantieweek!? Ook dit jaar gaan we 
weer een ontzettend toffe week tegemoet. Omdat het programma dit 
jaar weer heel speciaal is kunnen we nog niet precies vertellen wat 
we gaan doen, maar we kunnen je wel de belangrijke tips geven die 
ervoor gaan zorgen dat ook dit jaar de Jeugd Aktief week weer een 
toppertje gaat worden! 

Lees goed in dit boekje wanneer uw kind verwacht wordt en wat 
deze allemaal mee moet nemen.

Handig om te weten:
Onze groepskleur is geel. Het zou leuk zijn (en heel gemakkelijk voor 
ons) als uw kind een geel shirt of gele trui aan heeft. U kunt ook Jeugd 
Aktief shirts aanschaffen tijdens de opening.

Het is voor ons erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van even-
tuele allergieën of medicatie, zodat wij er zorg voor kunnen dragen 
dat uw zoon of dochter de best mogelijke begeleiding krijgt tijdens de 
week. Wij verzoeken u dit vooraf te mailen naar Ralf, de coördinator 
algemene zaken, via ralf.groep12@jeugdaktief.nl.

 » Groep 1-2 heeft op dinsdag de bivak. Zie hiervoor het algemene 
informatie deel over de bivak. Breng verkleedspullen mee! (blijft 
uw kind niet slapen; mag u uw kind na het programma ophalen bij 
het podium van groep 3-4)

 » LET OP: Zorg dat je als ouder(s) goed bereikbaar bent tijdens 
de bivak, uw kind kan tijdens de bivak (avond-nacht) toch in-
eens graag naar huis willen.

 » Tijdens de opening op zaterdag kunt u bij het podium van groep 
1-2 het groepsnummer opzoeken en zien bij wie uw kind in het 
groepje zit.
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 » Zorg dat je kind elke dag dichte schoenen aan heeft waar je kind 
goed op kan wandelen. Een petje of zonnebrand is belangrijk om 
mee te nemen als het warm weer is. En neem bij slecht weer voor 
de zekerheid regenkleding mee!

 » In een lunchpakket zit brood en iets te drinken. Gelieve geen eigen 
snoep mee te geven aan uw kind. U kunt in de middenpagina 
lezen wanneer uw kind een lunchpakketje mee moet nemen.

 » Omdat wij op verschillende locaties buiten in Vught onze spelletjes 
organiseren, is het verstandig om elke dag uw kind op teken te 
controleren.  

 » De exacte locatie waar uw kind iedere dag gebracht en gehaald 
kan worden, staat vermeld op de website en op de flyer die u 
tijdens de inschrijving ontvangen hebt.

Sander van Helvoort 
Algemeen Coördinator

Loekie Key
Thema Coördinator

Emy Voermans
Algemeen Coördinator

Roel Hamers 
Spel Coördinator

Ralf Schuurmans
Algemene Zaken (AZ)

Remy v/d Snepscheut 
Spel Coördinator
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Voor een smakelijke warme maaltijd 
 

• Keuze uit een warme of koelverse maaltijd 

• Keuze uit 1-,2-,3- gangenmenu 

• Wekelijkse keuzemenulijst 

• Bij u thuis bezorgd door vrijwilligers 

• 7 dagen per week mogelijk 

• Dagelijks vers bereid in de keuken van Huize 

Elisabeth 

• Maaltijd aangepast aan uw wensen en 

voorkeuren 
 
 
 

Meld u nu aan en geniet 
dagelijks van een smakelijke 
en gezonde maaltijd! 

Tafeltje-Dekje 
Vughterstede 

 
Voor meer informatie en aanmelden: 
receptie Huize Elisabeth 
T. (073) 658 33 99 

Voorgerecht €1,30 

Hoofdgerecht €6,20 

Dessert €1,30 

3-gangenmenu €8,55 
 



Extra informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) 
van de kinderen van groep 3-4

Het is toch een fantastisch gevoel om zeker mee te kunnen doen tij-
dens de aller-leukste kindervakantieweek!? Ook dit jaar gaan we weer 
een ontzettend toffe week tegemoet. Omdat het programma dit jaar 
heel speciaal is kunnen we nog niet vertellen wat we gaan doen, maar 
we kunnen je wel de belangrijke tips geven die ervoor gaan zorgen 
dat ook dit jaar de Jeugd Aktief week weer een fantastische week gaat 
worden!

Lees goed in dit boekje wanneer uw kind verwacht wordt en wat 
deze allemaal mee moet nemen.

Handig om te weten:
Onze groepskleur is groen. Het zou leuk zijn (en heel gemakkelijk 
voor ons) als uw kind een groen shirt of groene trui aanheeft. U kunt 
ook een Jeugd Aktief shirt aanschaffen tijdens de opening.

Het is voor ons erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn 
van eventuele allergieën of medicatie, zodat wij er zorg voor 
kunnen dragen dat uw zoon of dochter de best mogelijke 
begeleiding krijgt tijdens de week. Wij verzoeken u dit vooraf 
te mailen naar Dominique, de coördinator algemene zaken, via 
Dominique.groep34@jeugdaktief.nl

 » Groep 3-4 gaat maandag de bivak in voor 1 overnachting. Zie 
hiervoor het algemene informatie deel over de bivak. 

 » LET OP: Zorg dat je als ouder(s) goed bereikbaar bent tijden 
de bivak, uw kind kan tijdens de bivak (avond-nacht) toch in-
eens graag naar huis willen.

 » Zorg dat je elke dag dichte schoenen aan hebt waar je goed op 
kunt wandelen. En dat je bij slecht weer voor de zekerheid regen-
kleding bij hebt!
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 » In een lunchpakket zit brood en iets te drinken. Geef uw kind geen 
geld of muntjes voor tosti’s oid. Uw kind krijgt GEEN toestemming 
om tijdens de dag/spel/bivak producten te kopen. U kunt in de 
middenpagina lezen wanneer uw kind een lunchpakketje mee 
moet nemen.

 » Vergeet niet de naam van uw kind(eren) op de spullen die ge-
vraagd worden, mee te nemen te zetten. Zo kunnen ze gemakkelij-
ker terug gevonden worden mocht dit het geval zijn.

 » De exacte locatie waar uw kind iedere dag gebracht en gehaald 
kan worden, staat vermeld op de website en op de flyer die u 
tijdens de inschrijving ontvangen heeft.

Guus Peters
Algemeen Coördinator

Robin de Graaf
Thema Coördinator

Roel van Drunen
Algemeen Coördinator

Tim van de Westelaken
Spel Coördinator

Dominique Schasfoort
Algemene Zaken (AZ)

Quintijn Schasfoort
Spel Coördinator



Kempenlandstraat 37-A • Vught

Pure 
Wellness 
voor elke
Auto!
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Extra informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) 
van de kinderen van groep 5-6
Het is toch een geweldig gevoel om mee te kunnen doen tijdens de 
aller-leukste kindervakantieweek?! Ook dit jaar gaan we weer een 
ontzettend toffe week tegemoet. Omdat het programma dit jaar heel 
speciaal is kunnen we nog niet vertellen wat we gaan doen, maar we 
kunnen je wel de belangrijke tips geven die ervoor gaan zorgen dat 
ook dit jaar de Jeugd Aktief week weer fantastisch gaat worden!

Lees goed in dit boekje wanneer uw kind verwacht wordt en wat
deze allemaal mee moet nemen.

Handig om te weten:
Onze groepskleur is blauw. Het zou leuk zijn (en heel gemakkelijk 
voor ons) als uw kind een blauw shirt of blauwe trui aanheeft. U kunt 
ook een Jeugd Aktief shirt aanschaffen tijdens de opening.

Het is voor ons erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van even-
tuele allergieën of medicatie, zodat wij er zorg voor kunnen dragen 
dat uw zoon of dochter de best mogelijke begeleiding krijgt tijdens de 
week. Als het goed is heeft u dit reeds aangegeven op het aanmeld-
formulier. Mochten er tussentijds toch nog belangrijke zaken verande-
ren, verzoeken wij u dit ruim vooraf te mailen naar Carlo, de coördina-
tor algemene zaken, via carlo.groep56@jeugdaktief.nl.

 » Groep 5-6 heeft de laatste 2 nachtjes bivak. Zie hiervoor het alge-
mene informatie deel over de bivak.

 » Bij het podium van 5-6 kunt u het groepsnummer opzoeken en 
zien bij wie uw kind in het groepje zit.

 » Zorg dat uw kind elke dag dichte schoenen aan heeft waar hij of 
zij goed op kan wandelen. En dat uw kind bij slecht weer regenkle-
ding bij zich heeft. GEEN paraplu’s.

 » In een lunchpakket zit brood en iets te drinken. Geef uw kind geen 
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geld of muntjes voor tosti’s o.i.d. Uw kind krijgt namelijk GEEN 
toestemming om tijdens de dag/spel/bivak producten te kopen. U 
kunt in het tijdenschema lezen wanneer uw kind een lunchpakketje 
mee moet nemen. 

 
 » De exacte locatie waar uw kind iedere dag gebracht en gehaald 

kan worden, staat vermeld op de website en op de flyer die u 
tijdens de inschrijving ontvangen hebt.

Lynsey Verbeet
Algemeen Coördinator

Robin Wolkers
Thema Coördinator

Carlo van Dinther
Thema Coördinator

Teun Quekel
Algemeen Coördinator

Aron Kers
Spel Coördinator

Iris Boogaerts
Algemene Zaken (AZ)

Luuk van Doremalen
Spel Coördinator



A. vA N  G E N U C H T E N
A C C O U N T A N T S &  A D V I S E U R S

De Amert 416, Veghel, Tel.: 0413-375374, Fax: 0413-379716
Den Dries 31, Vught, Tel.: 073-6578282, Fax: 0413-379716 

Postbus 14, 5260 AA  Vught
E-mail: anton@vangenuchtenaccountants.nl

A. van Genuchten AA

visgenuch  05-12-2005  11:34  Pagina 1

Looymans Auto’s Vught
Showroom
Helvoirtseweg 159
Tel. 073 - 6570449

Werkplaats
Baarzenstraat 7

Tel. 073 - 6563072

* Circa 45 occasions met BOVAG-Garantie
* Eigen werkplaats, onderhoud alle merken
* APK-Keurstation, schade en expertise

De Garage
bij U in de buurt

www.looymansautos.nl
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Kempenlandstraat 35a

5262 GK  Vught

Telefoon  073 - 6561256
Mobiel  06 - 53421824
Telefax  073 - 6567306



Extra informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) 
van de kinderen van Groep 7-8
Lees goed in dit boekje wanneer uw kind verwacht wordt en wat hij/zij 
allemaal mee moet nemen.

Let op: Dit jaar heeft Groep 7-8 bivak op zaterdag 10 augustus en 
zondag 11 augustus . Zie hiervoor de algemene informatie over de 
bivak eerder vermeld in dit boekje.

Handig om te weten:
Onze groepskleur is rood. Het zou leuk zijn als uw kind een rood 
T-Shirt of een rode trui aan heeft. U kunt Jeugd Aktief shirts aanschaf-
fen tijdens de opening op zaterdag 10 augustus 2019. 

Het is voor ons erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van even-
tuele allergieën of medicatie zodat wij er zorg voor kunnen dragen dat 
uw zoon/dochter de best mogelijke begeleiding krijgt tijdens de week. 
Wij verzoeken u dit vooraf te mailen naar Iris, de coördinator algemene 
zaken via iris.groep78@jeugdaktief.nl.

 » Met de opening zijn bij het podium van Groep 7-8 de groepjes te 
vinden. U kunt het groepsnummer opzoeken en zien bij wie uw 
kind in het groepje zit. 

 » In een lunchpakket zit brood en iets te drinken. Wij verzoeken u 
dan ook om uw kind geen geld of muntjes mee te geven om eten 
in de grote tent te kopen. Wij geven geen toestemming om tijdens 
het programma producten te kopen. Geef bij het dinerpakket iets 
gemakkelijks mee, wij zijn namelijk niet in de gelegenheid om eten 
op te warmen. En graag het lunchpakket meegeven in een rugtas.

 » De volgende spullen zijn niet toegestaan gedurende de week: 
mobiele telefoon en overige waardevolle spullen zoals mp3, ipad, 
ipod. Voor verlies of schade zijn wij niet verzekerd. Op het terrein 
is een telefoon aanwezig. 
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 » Energydrank is niet toegestaan en wordt ingenomen!!!

 » Indien u uw kind iets wilt nabrengen, geeft u dit dan af bij de in-
fostand in de grote tent (voorzien van naam en groep). 

 » Mocht uw zoon/dochter volgend jaar naar de middelbare school 
gaan en wil hij/zij nog iets blijven doen bij Jeugd Aktief, dan kan 
uw kind inschrijven bij de Vliegende Brigade. Ga hiervoor naar het 
kopje ‘’Vliegende Brigade’’ op de website voor meer informatie.

 » De exacte locatie waar uw kind iedere dag gebracht en gehaald 
kan worden, staat vermeld op de website en op de flyer die u 
tijdens de inschrijving ontvangen hebt.

 » Let op: geef uw kind makkelijke kleding en dichte schoenen 
aan die ook vies mogen worden. Denk bij slecht weer ook aan 
regenkleding.

 

 

 

 

Ralf Hulsman
Algemeen Coördinator

Marijke Kleian
Thema Coördinator

Marleen van den Bosch
Thema Coördinator

Veronique Wils
Algemeen Coördinator

Tim Mutsaers
Spel Coördinator

Iris Timmermans
Algemene Zaken (AZ)

Olav Pijnenburg
Spel Coördinator



Vught

Vlasmeersestraat 12
5261 CT  Vught
06-39757030

bvdzande@werkmotiefvught.nl
www.werkmotief.nl

Bart van de Zande
Arbeidscoach

Deskundig advies, bemiddeling en begeleiding in
strafrecht - ontslagrecht - huurrecht - incasso’s. 

            
 Reigersbekstraat 2 jonkergouw@jotra.nl
 5262 DC Vught                 www.jotra.nl
tel: 073-6841618
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Black Cherry Tattoo Studio 
Helvoirtseweg 8a, Vught - 06 19343578

www. blackcherrytattoo. net 



Sluiting 2019

Aan het eind van de week sluiten we natuurlijk ook weer gezamenlijk 
af. Dit doen we, traditiegetrouw, bij het hoofdpodium waar een span-
nend slottoneel te zien zal zijn. Na het toneel zingen we nog één keer 
allemaal het Jeugd Aktief-lied. Daarna ga je met je leiding terug naar 
je eigen podium. Hier neem je afscheid van je leiding. Vanaf 18.00 
uur zijn je ouders weer verantwoordelijk voor jou en is de Jeugd-
week 2019 alweer voorbij. 

Bij het terras voor de grote tent is er voor iedereen die dat wil iets 
lekkers te eten en te drinken te verkrijgen. Let op: eten van de catering 
kan alleen betaald worden met blauwe munten, die ook dit jaar weer 
verkrijgbaar zijn bij de infostand.

Om 20.00 uur is de Jeugdweek 2019 dan toch echt voorbij en is het 
tijd om thuis bij te komen van de drukke week. Medewerkers van 
Jeugd Aktief zullen de kinderen en hun ouders dan ook verzoeken het 
terrein te verlaten, zodat de leiding gezamenlijk de week af kan slui-
ten. De leiding heeft zich de hele week ingezet om voor de kinderen 
een topweek neer te zetten; vele van hen zijn hier zelfs het hele jaar 
actief mee bezig geweest. Daarom willen wij met alleen medewerkers 
van Jeugd Aktief de week afsluiten. Wij rekenen op jullie begrip en 
hopen dat jullie volgend jaar allemaal weer meedoen!

Kerkstraat 6, 5261 CR  Vught
Telefoon (073) 656 03 60

www.woninginrichtingdenotter.nl
info.woninginrichtingdenotter.nl
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Kaas
Vleeswaren
Salades en olijven
Chocolade & Noten
Wijn & Bier
Tapasplanken
Borrelplanken
Cadeau sets

ONS ASSORTIMENT

Raadhuisstraat 3c Vught  |  073 - 656 53 43
info@kaatjejansvught.nl  |  kaatjejansvught.nl
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Boterbloemstraat 3
5262 DX Vught
Tel: 06-53762800



www.viermakelaars.nl
’s-Hertogenbosch - Vught - Rosmalen

Kerkstraat 5  |  5261 CP Vught  |  073 - 611 00 77  |  vught@viermakelaars.nl

Wij begeleiden jullie graag in het  
‘wonderlijk labyrint’ van de woningmarkt

Al weer een jaar is aan de Kerkstraat 5 een vestiging van Viermakelaars  
geopend, gerund door NVM makelaar Jan Bax, die al jaren in Vught woont  
en als makelaar werkzaam is.

Aangezien Viermakelaars ook vestigingen heeft in ‘s-Hertogenbosch en  
Rosmalen, wordt de gehele regio optimaal bediend door de 4 makelaars en  
4 medewerkers van Viermakelaars.

Uitgangspunt is om met Viermakelaars ‘het verschil’ te maken voor kopers  
en verkopers zodat een succesvolle transactie ‘gevierd’ kan worden:
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De vrienden van Jeugd Aktief
Jeugd Aktief is een stichting met een ideële doelstelling. Wij kunnen-
de Jeugd Aktief week mede tot stand brengen door de hulp van 700 
vrijwilligers en door subsidie. Wij zijn echter ook afhankelijk van de 
goedheid van derden.

Graag willen wij deze week in zijn huidige opzet voortzetten. Daar-
om zijn wij enkele jaren geleden gestart met een vriendenclub. Deze 
vriendenclub bestaat uit personen die ons jaarlijks met een door hen 
zelf vast te stellen bedrag sponsoren. Indien gewenst vermelden wij 
de naam van een vriend achter in het programmaboekje! 

Draagt U ons een warm hart toe en wilt u ons steunen, neem dan ge-
rust contact op met een van ons. Er zijn verschillende mogelijkheden 
of heeft u zelf een idee? Laat het ons weten en wij doen daar graag 
wat voor terug.

De Jeugd Aktief week mag niet verloren gaan voor de Vughtse kinde-
ren.Voor informatie over onze vriendenclub kunt u contact opnemen 
met:

Jolanda Dikmans   06 12399773 
Marian van den Broek  06 37356749. 

Ook kunt u zich aanmelden via onze website www.jeugdaktief.nl. 

Tijdens de Jeugd Aktief week kunt u terecht bij de Infostand in de 
grote tent of bij de leden van de Financiële Commissie in de paarse 
T-shirts.

Uiteraard bent u niet verplicht om vriend te worden, een spontane 
donatie is ook van harte welkom en deze kunt u storten op bankreke-
ningnummer: IBAN NL 17 RABO 0155486772

Namens de Financiële Commissie alvast hartelijk bedankt.



dakservice
Dé Dakdekker van Vught 

voor al uw dakreparaties!

Sinds 
1994

www.engelmandakservice.nl  |  T: 06 2505 2106

De Drie Leliën
Helvoirtseweg 170
5263 EJ Vught

Telefoon: 073 - 6140784
Email: info@dedrielelien.nl
Internet: www.dedrielelien.nl
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Vriendenclub Jeugd Aktief
Onderstaande “vrienden van Jeugd Aktief” maken het voor ons
ieder jaar weer mede mogelijk om de jeugdweek te continueren,
waarvoor onze hartelijke dank:

 » Assurantiekantoor Bijnen

 » Assurantiekantoor Vugts

 » Auto en Motorrijschool Reches

 » De Heer W.M.G.H. Boers

 » Businessclub Sporting

 » Cora Lingerie

 » De Kaasstulp

 » Poelier Traiteur Dekkers

 » Dhr. H. Hover

 » Dhr. Verhees

 » Drs. R. Verdam

 » Grieks Specialiteitenrestaurant 

Delphi Vught

 » Metselbedrijf Disco

 » R.M. Diels Orthodontiepraktijk

 » Electrotechnisch Bureau v.d. Mee-

rendonk

 » Fam. Carpentier

 » Fam. J.E. Claassen

 » Fam. R. Postema

 » Fam. P.N.F. Moreu

 » Fam. J. Schevelier

 » Fam. H. Spronk

 » Fam. E. en A. Tielens

 » Gapph Vastgoedbeheer

 » Otto van Iersel Verfspeciaalzaak

 » Optiek van de Kamp B.V.

 » Kinderdagverblijf het Kasteeltje

 » Korthals Administratie

 » Fysiotherapie J.J. Kuip

 » Schuttelaar Advocatenkantoor

 » Schilderwerken Schuurmans

 » Schuurmans & Rombauts Accoun-

tants en Belastingburo BV

 » Jeroen Teulings Interim Management

 » A.E.M. de Valcke B.V.
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Begunstigers

 » Cool-Team

 » Dhr. T. van Pol

 » Cafe-Restaurant in ‘t Groene Woud

 » Cafetaria Cafe L. v. Berkel

 » Delicia B.V.

 » Emgas B.V.

 » Inbev Nederland N.V.

 » Gemeentepolitie Vught

 » Het Weekblad Klaverblad

 » Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.o.

 » Synergy Health

 » Vrumona B.V.

 » Vughtse Sportclub Prins Hendrik

 » Vughterstede
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de Ring 30
5261 LM  Vught

T 073 - 737 00 08
F 0411-75 53 30

info@dehaas-montage.nl
www.dehaas-montage.nl

 

Bloemen- en Cadeaushop  
LA FLEUR  

Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag 08.00-18.00 uur 

zaterdag van 08.00-16.00 uur 
 

volg ons ook op facebook! 
 

St. Elisabethstraat 23, 5261 VK  Vught 
Tel. 073-6573050 

www.lafleurvught.nl / info@lafleurvught.nl 
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www.demeierij.nl
info@demeierij.nl

073-656 16 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vught - 's-Hertogenbosch
Schijndel

www.demeierij.nl
info@demeierij.nl

073-656 16 00

0413-47 77 77

0411 63 18 08

Vught - 's-Hertogenbosch
Schijndel

St. Oedenrode

Boxtel - Liempde



Banners

 » Avulo

 » Autobedrijf Schuurmans  B.V.

 » A. van Genuchten Accountants & 

Adviseurs

 » Albert Heijn - Stationsstraat

 » Apotheek v.Amerongen-Siersma

 » Apotheek Willekens

 » Apotheek Vught 

 » Banketbakkerij de Rouw

 » Bijnen Uitvaartverzorging

 » Brandweer Vught

 » Brasserie Onder Ons

 » Buro t’Sas Makelaardij o.g.

 » Cafetaria Bienvenue

 » Coreworks

 » De Schminkster

 » D&G Totaal Afbouw Vught B.V.

 » Dit of Dat

 » Electrotechn. Bureau v.d. Meeren-

donk

 » Fitt Outdoor VOF

 » Fruitfunk

 » Gemeente Vught

 » Dhr. J. van Buuren/JZ Bedrijfshulp-

verlening

 » Eetcafé ´t Geveltje

 » V.O.F. Hetra

 » Huishoudelijke apparatuur Jan 

Hamers 

 » Hoepelman Kappers Vught

 » Hotel de Kruishoeve

 » De Jong Accountants & Adviseurs

 » Keurslagerij Slenders

 » Kuijpers Houtbouw

 » LXA The Law Firm

 » MP Drijvers B.V.

 » NorBlomst BV

 » Kinderopvang Onder de Pannen B.V.

 » Oroblu Panty’s

 » Party-Time Verhuur & Organisatie

 » Paymans Tuintechniek

 » Peijnenburg Vught

 » QareWorkPartners B.V.

 » Silverhill Invest Group B.V.

 » Slijterij wijnhandel De Gouden Ton

 » Stagelight verhuur B.V.

 » System D

 » TMC Bedrijfskleding

 » TPI Polytechniek

 » Transportbedrijf Eduard Strang B.V. 

 » Tuinaanleg Bas v.d.Bruggen

 » United Brands

 » Van Braak Accountants

 » Verfspeciaalzaak Otto van Iersel

 » Verloskundig Centrum Midden 

Brabant 

 » Vitaminerijk

 » Vughtse IJsboerderij

 » van Woesik Elektro

 » Woninginrichting A. den Otter
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Autoservice 
Vught Onderhoud &  

reparatie van alle  
merken auto’s

 Onderhoud & reparatie

 Bandenservice

 APK keuringen 

 Onderhoud airco

 Schadeherstel

•  Tot wel 25% goedkoper dan de dealer.
•  Onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften.
•  Ervaren en goed opgeleide monteurs.
•  Altijd een duidelijke prijsopgave vooraf.
•  6 dagen per week geopend.
•  On-line afspraken plannen is mogelijk.
•  Evt. vervangend vervoer beschikbaar.
•  Lekker dichtbij.
•  Snelservice voor verlichting- en  

bandreparatie etc.

Autoservice Vught is een  
onderdeel van Autobedrijf  
Schuurmans dat zich  
vooral richt op reparatie  
en onderhoud van alle  
merken personen- en  
bestelauto’s.

Autobedrijf Schuurmans                                      
Industrieweg 34
5262 GJ  VUGHT

TEL. 073-6564045

WWW.AUTOSERVICEVUGHT.NL

De voordelen van  
Autoservice Vught

Waarvoor kunt u 
terecht


