
Groep 1-2 & 3-4: 1 t/m 3 september

1

Speeltuin

Jeugd Aktief 2021

Groep 5-6 & 7-8: 28 t/m 31 augustus
Groep 1-2 & 3-4: 1 t/m 3 september

ZZwweemmbbaadd

RReecceeppttiiee

Programmaboekje 
2021



Groep 1-2 & 3-4: 1 t/m 3 september

3

Groep 5-6 & 7-8:  28 t/m 31 augustus

2

Scotch & Soda

Calvin Klein
Retour

Geisha
Common Heroes

Looxs Revolution

Scotch & Soda

Calvin Klein
Retour

Geisha
Common Heroes

Looxs Revolution

Indian Blue Jeans

Tommy Hilfiger
Petrol Industries
Lyle & Scott

Indian Blue Jeans

Tommy Hilfiger
Petrol Industries
Lyle & Scott

MARINUS KIDS
MARKTVELD 48 VUGHT 073-6561589

WWW.MARINUSKIDS.NL

RellixRellix

Hoi allemaal,

En dan mag je als nieuwe voorzitter een stukje schrijven. Helaas 
hebben we van Sander geen groots afscheid kunnen nemen vorig jaar. 
Dit had hij zeker verdiend! Bedankt voor alle jaren inzet Sander!

In deze nog steeds bizarre tijden van Corona is het een extra leuke 
uitdaging om er weer een geweldige Jeugdweek voor jullie van te 
maken.

Na vorig jaar een online editie, gaan we nu voor een fysieke week.
Er is hard gewerkt en we hebben regelmatig moeten bijschaven. Maar 
wat willen we graag onze jeugd een paar dagen laten onderdompelen 
in ons thema:
“Jeugd Aktief op camping Zeldenrust”

Er staat natuurlijk weer van alles te gebeuren en we kunnen niet 
wachten om het mee te maken.

Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij.
Tot op de camping.

Yvonne den Otter,
Voorzitter stichting Jeugdweek Vught.
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www.prijsprinter.nl
bestel makkelijk en snel online op

flyers
folders
ringbanden
briefpapier
visitekaartjes
boeken 

De bartafel met  
gezelligheidsgarantie

Industrieweg 16D Vught
06-53991481
www.NJOJ.nl
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Kijk voor de spelregels van  
de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Dankzij onze Laagsteprijsgarantie weet je zeker dat je nooit te 

veel betaalt voor je dagelijkse boodschappen. Daar kun je op 

vertrouwen. En mocht je toch nog ergens anders in de buurt

een artikel tegen een lagere vaste prijs vinden? Dan passen wij die 

prijs aan en krijg je dat arikel gratis.  

Zo is én blijft Jumbo elke dag Euro’s Goedkoper

Jumbo is 
de Goedkoopste
Bij jou in de buurt!

 Jumbo, Vught, Raadhuisstraat 3G

Inhoud
 » LINK 7

 » Thema 2021 10

 » Informatie voor de ouders/verzorgers    17

 » Jeugd Aktief op Internet 23

 » Vliegende Brigade 23

 » Heeft u nog vragen? 24

 » Infostand 24

 » Coördinatoren van de groepen 29

 » Bivak tijdens Jeugd Aktief 29

 » Een dringend verzoek van de coördinatie 29

 » Opening 2021 35

 » Kiss & ride / terrein 36

 » groep 1-2 39

 » groep 3-4 43

 » groep 5-6 47

 » Groep 7-8 51

 » Sluiting 2021 55

 » De vrienden van Jeugd Aktief 60

 » Vriendenclub Jeugd Aktief 63

 » Begunstigers 64

 » Banners 69



Groep 1-2 & 3-4: 1 t/m 3 september

9

Groep 5-6 & 7-8:  28 t/m 31 augustus

8

www.bienconnuevught.nl

woninginrichting
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Thema 2021 
JEUGD AKTIEF OP CAMPING ZELDENRUST
Jeugd Aktief viert dit jaar vakantie op Camping Zeldenrust. Het is 
dé perfecte plek om na een lang en druk schooljaar te genieten van 
een welverdiende vakantie. De camping ligt midden in de natuur, 
verscholen tussen hoge bomen en aan de rand van een groot meer. Al 
jarenlang komen vakantiegangers uit alle windstreken naar Camping 
Zeldenrust om even he-le-maal tot rust te komen. Wel vreemd eigenlijk 
dat de camping dan ‘zelden rust’ heet…

Bij de ingang van de camping word je opgewacht door de vrolijke 
receptioniste. Zij heet je welkom op de camping en laat op de 
plattegrond zien waar jij je tent mag opzetten. Ook laat zij je zien waar 
het zwembad is, de speeltuin en natuurlijk de disco. Wel geeft zij je 
een belangrijke waarschuwing mee: “Op Camping Zeldenrust geldt één 
regel: Tentje 13 is verboden terrein, hoe groot de verleiding ook mag 
zijn!”

Na een leuke eerste vakantiedag lig je moe maar voldaan in je 
slaapzak en plots denk je terug aan de waarschuwing van de 
receptioniste: “Waarom zou ik niet in Tentje 13 mogen komen?  
Reken maar dat ik daar deze vakantie achter ga komen!”
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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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Jacobs, keurslager
Moleneindplein 116
5262 CM Vught
Tel. 073 6565820
www.jacobs-slagerij.nl

KIJK OP ONZE WEBSITE 
VOOR DE LEKKERSTE 

RECEPTEN
JACOBS-SLAGERIJ.NL 

Vught
Dierenspeciaalzaak

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

Voor al uw brood en gebak bent u bij  
Vermeulen & Den Otter op het juiste adres.
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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 dit jaar een halve 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 evenement, 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. Via de jeugd aktief Facebook en op onze 
website zal dit bekend worden gemaakt.

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 
drinken tussendoor wordt door ons gezorgd.

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

 z Als uw kind aan het eind van de dag (of eerder) naar huis gaat, 
moet hij/zij zich afmelden bij de leiding.

 z 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 
‘Infostand’ en/of de coördinatie van de groep.

http://www.jeugdaktief.nl
https://www.facebook.com/jeugdaktiefvught/
http://www.jeugdaktief.nl
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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.

Komt uw kind met de fiets?!
De kinderen die met de fiets komen moeten deze plaatsen in de 
fietsenstalling bij 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 
verantwoordelijkheid na het programma altijd bij de ouders ligt. 

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 
medewerkers.

Daarnaast is er van alles te vinden over het thema van dit jaar en de 
toekomst van Jeugd Aktief. Wil je je opgeven 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: https://www.facebook.com/
jeugdaktiefvught/

Jeugd Aktief is ook te vinden op 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. Het programma voor de VB wordt aan de deelnemers van 
de vliegende brigade uitgereikt.

http://www.jeugdaktief.nl
https://www.facebook.com/jeugdaktiefvught/
https://www.facebook.com/jeugdaktiefvught/
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Heeft u nog vragen?
Mocht u tijdens de week nog vragen hebben, dan kunt u altijd bellen 
naar de  ‘Infostand’. Wij zijn bereikbaar op: Tel: 073-6565691

Infostand
 z De Infostand wordt gebruikt om algemene informatie te geven over 

de groepen; bijv. WANNEER welke groep WAAR is.
 z De Infostand wordt ook gebruikt voor gevonden voorwerpen.

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 : Tim vd Westelaken, Roel van Drunen
Groep 5-6 : Teun Quekel, Iris van Mackelenbergh- Bogaerts 
Groep 7-8 : Ralf Hulsman, Veronique Wils

Bivak tijdens Jeugd Aktief
Dit jaar is er geen Bivak!
Wij hanteren de tijden zoals beschreven staat in het tijdenschema.

Een dringend verzoek van de coördinatie
Dit jaar is het niet mogelijk om als ouders of andere volwassenen het 
terrein te betreden, wegens alle maatregelen rondom Covid-19. 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 kiss and ride. 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 gedurende 
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 hierbij aanwezig moet zijn omdat 
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u zich niet aan de tijden uit dit boekje 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 
betrekking tot later aansluiten bij jeugd aktief ivm vakantie o.i.d. 
Mocht uw kind op de eerste dag (tijdens een normale week op 
zaterdag) niet kunnen aansluiten, neem dan op tijd contact op met de 
coördinatie van de groep. Wanneer uw kind ook op de 2e dag (zondag) 
niet kan aansluiten vervalt deelname aan Jeugd Aktief. Dit omdat er de 
laatste jaren ook steeds meer kinderen maar een halve week aanwezig 
zijn, terwijl er ook kinderen worden uitgeloot die wel de hele week 
hadden mee kunnen doen. 

Ook willen wij u vragen om TEN ALLEN TIJDEN BEREIKBAAR 
te zijn. Daarom is het ook belangrijk dat er een tweede 
telefoonnummer wordt opgegeven in meedoenisleuker.nl 

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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Joyce Timmerman
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Inter ieur-  en projectsty l ing voor 
bedri jven en part icul ieren

� �������

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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Braining the Future ontwerpt visies en expirimenten voor de 
publieke sector. Met onze aanpak doorbreken we vaste patronen 
en realiseren we snelle, zichtbare en gedragen resultaten. Dit 
passen we toe op uitdagingen zoals bereikbaarheid, circulair 
bouwen en wijkontwikkeling. Door mens- en actie gericht te 
werken, bereiken we sneller succes en voegen we plezier toe aan 
het werk.

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 2021
Hebben jullie ook al zoveel zin in Jeugd Aktief 2021? Dit jaar 
staat Jeugd Aktief in het teken van Camping Zeldenrust. Wat voor 
spannende avonturen zullen we daar allemaal gaan beleven? Wij 
kunnen niet meer wachten.

Dit jaar zal de opening anders verlopen dan jullie gewend zijn. Jullie 
worden door jullie papa en mama afgezet bij de kiss & ride op het 
terrein. Daar zal de leiding van jouw groep je ontvangen. De papa’s en 
mama’s mogen helaas niet mee het terrein op en gaan meteen naar 
huis.

Samen met jouw leiding verzamel je bij het podium van jouw groep. 
Hier gaat de jeugdweek starten;

 z Voor groep 5-6 en groep 7-8  
start de jeugdweek op zaterdag 28 augustus.

 z Voor groep 1-2 en groep 3-4  
start de jeugdweek op woensdag 1 september.

Na de start van de jeugdweek bij je eigen podium gaat de opening 
beginnen. Tijdens de opening kunnen jullie heel veel leuke spelletjes 
doen. Van jouw leiding zal je een stempelkaart ontvangen voor de 
opening. 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.

Als de opening is afgelopen ga je weer samen met jouw leiding naar je 
eigen podium toe.
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WELKOM BIJ 

EEN TROTS 

FAMILIEBEDRIJF

Kempenlandstraat 19 Vught
073-65 79 022     www.peugeotverhulst.nl

A5.indd   1A5.indd   1 07-05-2021   14:0007-05-2021   14:00

Kiss & ride / terrein
Dit jaar is het niet mogelijk voor ouders om op het terrein te 
komen, alleen de kiss & ride zones zijn toegankelijk. Daar kunt u uw 
kind halen en brengen.

Voor doorstroming en snelheid volg altijd de instructies van onze 
verkeersregelaars EN KOM ZOVEEL MOGELIJK TE VOET OF OP 
DE FIETS.

WC

Terras

Info

Ingang

3-4 
7-8 1/2 

5/6

VB

X

WC

Kiss en ride zone
AUTO’S

FIETSENSTALLING

Kiss en ride zone
fiets en wandel

Rotonde

Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars!
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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:
 z 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 
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 Ralf, de 
coördinator algemene zaken, via ralf.groep12@jeugdaktief.nl.

 z Groep 1-2 heeft op donderdag tot in de avond programma, zorg 
ervoor dat op deze dag een jas/trui in de tas van uw kind zit. In 
de avond kan het namelijk snel afkoelen. Verder mag uw kind 
verkleedkleren mee nemen op deze dag.

 z LET OP: Zorg dat je als ouder(s) ten allen tijden goed 
bereikbaar bent, uw kind kan tijdens het programma 
onverwachts toch ineens graag naar huis willen.

 z In de aanloop naar Jeugd Aktief zal u per e-mail worden 
geïnformeerd over het groepsnummer van het groepje waarin 
uw kind is ingedeeld. Bij de ingang van het Jeugd Aktief terrein 
kunt u aan de hand van dit nummer uw kind wegbrengen en weer 
ophalen.

 z Zorg dat uw kind elke dag dichte schoenen aan heeft waar uw kind 
goed op kan wandelen. Zorg altijd voor een extra shirt. En een 
petje en/of zonnebrand is belangrijk om mee te nemen bij warm 

mailto:ralf.groep12%40jeugdaktief.nl?subject=
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weer. En zorg bij slecht weer dat uw kind regenkleding mee heeft! 
In een lunchpakket zit brood en iets te drinken. Gelieve geen eigen 
snoep mee te geven aan uw kind. Op de website kunt u  in het 
tijdenschema lezen wanneer uw kind een lunchpakketje mee moet 
nemen. (klik hier)

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

 z 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.

Even voorstellen: het co-team van 1-2

Sander van Helvoort 
Algemeen Coördinator

Loekie Key
Thema Coördinator

Emy Voermans
Algemeen Coördinator

Eva Slijters 
Spel Coördinator

Ralf Schuurmans
Algemene Zaken (AZ)

Remy v/d Snepscheut 
Spel Coördinator

https://www.jeugdaktief.nl/alle-groepen/tijdenschema-jeugd-aktief-2021/
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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

Eindelijk mogen we weer doen wat we het allerliefste doen en dat is 
het organiseren van de allerleukste kindervakantieweek “Jeugd Aktief”! 
Dit jaar verloopt het net even wat anders dan anders. We gaan er dit 
jaar in plaats van een week, drie onwijs leuke dagen van maken. Van 
woensdag 1 sept. t/m vrijdag 3 september vindt het programma plaats 
van onze groene leeftijdsgroep 3-4. Het programma zit boordevol leuke 
activiteiten, waar we nog niet al teveel over willen vertellen. Een ding 
kunnen we jullie wel vertellen, het belooft een speciale editie te worden 
dit jaar! De belangrijkste tips hebben wij hieronder voor je op een rijtje 
gezet. Lees deze goed door zodat we er met zijn allen een fantastische 
Jeugd Aktief week van kunnen maken!  
In dit boekje leest u ook wanneer uw kind verwacht wordt en wat 
uw kind mee moet nemen. 
 
Let op en goed om te weten: 

 z Het is voor ons erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn van 
evt. Allergieën, medicatie en overige noemenswaardige zaken met 
betrekking tot uw kind, zodat wij er zorg voor kunnen dragen dat uw 
kind de best mogelijke begeleiding krijgt tijdens de Jeugdweek. 
Wij verzoeken u dit vooraf te mailen naar Dominique, de 
coördinator algemene zaken, e-mail: dominique.groep34@
jeugdaktief.nl 

 z Onze groepskleur is groen. Het zou leuk zijn (en heel gemakkelijk 
voor ons) als uw kind een groen T-shirt of groene trui aanheeft. 
U kunt ook een Jeugd Aktief T-shirt aanschaffen via de webshop: 
https://www.jeugdaktief.nl/product/groen-shirt-groep-3-4/  

 z Bij de inschrijving van uw kind heeft u, uw telefoonnummer(s), 
doorgegeven waarop wij u kunnen bereiken in geval van een 
calamiteit. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren 
of dat deze gegevens kloppen. Wil u een wijziging doorgeven dan 
kan dat door een e-mail te sturen naar: 
dominique.groep34@jeugdaktief.nl.   

mailto:dominique.groep34%40jeugdaktief.nl?subject=
mailto:dominique.groep34%40jeugdaktief.nl?subject=
https://www.jeugdaktief.nl/product/groen-shirt-groep-3-4/   
mailto:dominique.groep34%40jeugdaktief.nl?subject=
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 z Zorg dat uw kind elke dag dichte schoenen aan heeft, waar uw 
zoon en/of dochter goed op kan wandelen.  

 z Bij (voorspelde) slechte weersomstandigheden wordt het 
aangeraden om uw kind regenkleding mee te geven.  

 z 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 producten te kopen. Op de website kunt u  
in het tijdenschema lezen wanneer uw kind een lunchpakketje mee 
moet nemen. (klik hier)

 z Op donderdag 2 september 2021 gaan we timmeren en mag uw 
kind een hamer meenemen.   

 z Vergeet niet de naam van uw kind(eren) op de spullen te zetten die 
gevraagd worden mee te nemen. Zo kunnen deze gemakkelijker 
terug gevonden worden mocht dit het geval zijn.  

 z 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.  

Voor vragen en/of opmerkingen kan u mailen met: groep34@
jeugdaktief.nl  

Even voorstellen: het co-team van 3-4

 
 

Tim van de Westelaken
Algemeen Coördinator

Robin de Graaf
Thema Coördinator

Roel van Drunen
Algemeen Coördinator

Justin Schasfoort 
Spel Coördinator

Dominique Schasfoort
Algemene Zaken (AZ)

Quintijn Schasfoort
Spel Coördinator

Anne Peters 
Spel Coordinator 

Kempenlandstraat 37-A • Vught

Pure 
Wellness 
voor elke
Auto!

https://www.jeugdaktief.nl/alle-groepen/tijdenschema-jeugd-aktief-2021/
mailto:groep34%40jeugdaktief.nl?subject=
mailto:groep34%40jeugdaktief.nl?subject=
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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 (halve) 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 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 online 
aanschaffen via www.jeugdaktief.nl/webshop 

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. Als het goed is heeft u dit reeds aangegeven op het 
aanmeldformulier. Mochten er tussentijds toch nog belangrijke zaken 
veranderen, verzoeken wij u dit ruim vooraf te mailen naar Carlo, de 
coördinator algemene zaken, via carlo.groep56@jeugdaktief.nl.

De groepjes en dus groepssnummers worden tijdig bekend gemaakt 
 z 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 regenkleding 
bij zich heeft. GEEN paraplu’s.

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

 z 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.

http://www.jeugdaktief.nl/webshop
mailto:carlo.groep56%40jeugdaktief.nl?subject=
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Het CO-team van groep 5-6 bestaat uit; 

Lynsey Verbeet
Thema Coördinator

Carlo van Dinther
Algemene Zaken (AZ)

Teun Quekel
Algemeen Coördinator

Aron Kers
Spel Coördinator

Iris Boogaerts
Algemeen Coördinator

Luuk van Doremalen
Spel Coördinator 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.

Handig om te weten:
 z 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 
aanschaffen via de webshop op onze site.

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

 z 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/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.

 z Hoe de groepjes en groepsnummers gedeeld worden, wordt nog 
gecommuniceerd. 

 z 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.

 z 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. 

 z Energydrank is niet toegestaan en wordt ingenomen!!!
 z Indien u uw kind iets wilt nabrengen, geeft u dit dan af bij de 

infostand (voorzien van naam en groep). 
 z 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. 

mailto:iris.groep78%40jeugdaktief.nl?subject=
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 z 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.

Groetjes,
CO -  TEAM Groep 7-8 

Even voorstellen aan het co-team van Groep 7/8: 

 

 

  

 

Ralf Hulsman
Algemeen Coördinator

Marijke Kleian
Thema Coördinator

Veronique Wils
Algemeen Coördinator

Pascal Vugts
Spel Coördinator

Iris Timmermans
Algemene Zaken (AZ)

Jade Halters 
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 21 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 2021

De sluiting zal dit jaar anders verlopen dan voorgaande jaren. Waar we 
traditiegetrouw de jeugdweek afsluiten met alle kinderen samen, doe 
je dat dit jaar met je eigen groep. Samen met je groep ga je kijken naar 
het slottoneel en zingen jullie gezamenlijk nog één keer het jeugdaktief 
lied.

Hierna neem je afscheid van je leiding. De jeugdweek is afgelopen en 
papa en mama komen je weer ophalen bij de kiss&ride op het terrein.

Let op: er zal dit jaar geen eten of drinken verkrijgbaar zijn voor de 
ouders. Na de sluiting met je eigen groep gaat iedereen naar huis.

We hopen dat jullie een super leuke week hebben gehad en zien jullie 
hopelijk volgend jaar weer.

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

www.woninginrichtingdenotter.nl
info.woninginrichtingdenotter.nl
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Kaatje Jans - Het Vughtse Hart 

Delicatessen, vleeswaren, kaas, broodjes, dranken, 
zoete lekkernijen en nog veel meer!

Kaatje Jans Vught Raadhuisstraat 3c
5261 EH Vught

073-656 53 43
info@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 kunnende 
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. Daarom 
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 
gerust 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 
kinderen. Voor informatie over onze vriendenclub kunt u contact 
opnemen met:
Jolanda Dikmans  06-12399773
Marian van den Broek  06-37356749
Antoinet van der Putten  06-52688435

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

Uiteraard bent u niet verplicht om 
vriend te worden, een spontane donatie 
is ook van harte welkom en deze kunt 
u storten op bankrekeningnummer  
IBAN NL17RABO0155486772

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

http://www.jeugdaktief.nl


Groep 1-2 & 3-4: 1 t/m 3 september

63

Groep 5-6 & 7-8:  28 t/m 31 augustus

62

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:

 » Actuaria

 » Tandartsenpraktijk Beukenhof  

locatie Molenrijnselaan

 » Assurantiekantoor Bijnen

 » Assurantiekantoor Vugts

 » Auto en Motorrijschool Reches

 » Schuttelaar Advocatenkantoor

 » Dhr. W.M.G.H. Boers

 » Businessclub Sporting

 » Cora Lingerie

 » Dhr. R. C. Postema

 » R.M. Diels Orthodontiepraktijk

 » Drs. R. Verdam

 » Metselbedrijf Disco

 » Fam. E. en A. Tielens

 » Electrotechnisch Bureau  

v.d. Meerendonk

 » Fam. van de Lande

 » Dhr. H. Spronk

 » Fam. J. Schevelier

 » Fam. P.J.B. Carpentier

 » Fam. Vaandrager

 » Fysiotherapie J.J. Kuip

 » Otto van Iersel Verfspeciaalzaak

 » Optiek van de Kamp B.V.

 » Kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje

 » Korthals Administratie

 » Mensendieck Praktijk

 » Dhr. P.N.F. Moreu

 » Poelier Traiteur Dekkers

 » De Rosier

 » Rotary Club Vught

 » Schilderwerken Schuurmans

 » Schuurmans & Rombauts 

Accountants en Belastingadviesburo 

BV

 » Surplus Administratieve @ Fiscale 

Dienstverlening

 » Jeroen Teulings B.V.

 » Dhr. H. Hover
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Begunstigers
 » Albert Heijn - Stationsstraat

 » Albert Heijn - Marktveldpassage

 » Autobedrijf Schuurmans B.V.

 » Avulo

 » Brandweer Vught

 » Coreworks

 » Dit of Dat

 » Electrotechnisch Bureau v.d. 

Meerendonk

 » Electro World Hamers

 » Fitt-Outdoor VOF

 » Fruitfunk 

 » Gemeentekantoor Vught

 » Maas Tentverhuur

 » Onze Musical

 » Woninginrichting A. den Otter

 » Paree 

 » Peijnenburg Vught

 » Banketbakkerij de Rouw

 » De Schminkster

 » Stagelight verhuur B.V.

 » Transportbedrijf Eduard Strang B.V.

 » Tuinaanleg Bas van der Bruggen

 » Verfspeciaalzaak Otto v. Iersel

 » TMC Bedrijfskleding

 » Van Braak Accountants

 » Vitaminerijk

 » Vughtse IJsboerderij

 » Paymans Tuintechniek

 » Van de Pol Frituur

 » Café-Restaurant in ‘t Groene Woud

 » Cafetaria Cafe L. v. Berkel

 » Delicia B.V.

 » Jeugd-Jongerencentrum Elzenburg

 » Emgas B.V.

 » Gemeentekantoor Vught BOR

 » Gemeentekantoor Vught BOR

 » Gemeentekantoor Vught

 » Jumbo Vught Moleneindplein

 » Jumbo Vught Raadhuisstraat

 » Politie Brabant Noord Vught

 » Het Weekblad Klaverblad

 » Inbev Nederland N.V.

 » Cool TEAM B.V.

 » Synergy Health

 » Vrumona B.V.

 » Vughtse Sportclub Prins Hendrik

 » Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.o.

 » SCA Hygiene Products Zeist B.V.

 » De Smartmakers Vught

Gerda Rouvoet
Haarwerkspecialist

Maatwerk in haarwerk
Erkend door alle ziekenkostenverzekeraars

Goed bereikbaar met 
openbaar vervoer,  

gratis parkeren

Kwaliteitshaarwerken, 
echt haar, synthetisch 

en haarstukjes

Gratis informatiegesprek,
Discretie, op afspraak

Informatie over vergoe-
dingen, afwikkeling met 

verzekering

Molenhei 14, 5262 TP Vught
T. 073 - 656 86 52 / 06 - 51 06 95 95   
E. info@gerdarouvoet.nl 
I.  www.gerdarouvoet.nl
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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 
 
 

Theresialaan 13  -  T 073 - 656 02 76
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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

 » A. van Genuchten Accountants & 

Adviseurs

 » De Jong Accountants & Adviseurs

 » Apotheek Van Amerongen

 » Apotheek Vught

 » Bijnen Uitvaartverzorging

 » Apotheek Willekens

 » CNC Totaal Afbouw Vught B.V. 

 » Stukadoorsbedrijf Coppens

 » Eetcafé ´t Geveltje

 » Hazenberg Bouw B.V.

 » Hoepelman Kappers Vught

 » Hoogeveen Rijopleidingen

 » IJzerenman Horeca V.O.F.

 » Keurslagerij Jacobs

 » Keurslagerij Slenders

 » Kruishoeve Hotel en Restaurant

 » Lommers Loodgietersbedrijf

 » LXA The Law Firm

 » MP Drijvers BV

 » Kinderopvang Onder de Pannen B.V.

 » Brasserie Onder Ons 

 » Hosiery Center B.V./Oroblu Panty’s

 » Buro t’sas makelaardij o.g.

 » Silverhill Invest Group B.V.

 » Slijterij/wijnhandel De Gouden Ton

 » TPI Polytechniek

 » United Brands B,V. 

 » Verloskundig Centrum Midden 

Brabant 

 » Van de Wiel Complete afbouw BV

 » v. Woesik Elektro

 » Cromvoirtse bed and breakfast

WWW.DESMARTMAKERS.COM
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ISABELLE RADEMAKERS
MIDDENWEG 10
5263 GL VUGHT

TEL: 06-26218063
E-MAIL: INFO@LABELSANDBASKETS.NL
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Voor al je

Schmink, Grime en Special Effects Make-up

 

SchminkenGrime.nl
De Schminkwinkel van Nederland

 
De Ring 28

5262VJ Vught
Tel. 073-8888135

info@schminkengrime.nl
www.schminkengrime.nl

 
FBFX Academy, het online leerplatform
voor alle schminkers, grimeurs, lotussen,

cosplayers en nog veel meer.
Leer alle ins en outs van alle vakgebieden in je eigen tijd en

wanneer je wil. Wordt een Pro! Join FBFX!
 

www.fbfxacademy.com
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FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK ROMPERTCENTRUM

Fysiotherapie Rompertcentrum is een praktijk voor fysio- en oedeem 
therapie. Een gezellige praktijk waarin persoonlijke aandacht voor de 
patient hoog in het vaandel staat.

Wij bieden een uitgebreid scala aan behandelmogelijkheden om u te 
helpen, zowel op de korte als op de lange termijn. Of u nu last heeft van 
rugpijn, whiplash, een chronische aandoening (zoals COPD, MS of 
etalagebenen), hand-pols problemen, arbeidsgerelateerde klachten, 
sportblessures, stress gerelateerde klachten, oedeem of bekken- en 
incontinentieklachten, samen met u gaan we op zoek naar een 
oplossing.

Fysiotherapie Praktijk Rompertcentrum.  

Rompertcentrum 21

5233RG ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 073 – 641 06 98

E-mail: info@fysiorompert.nl

www.KR-advies.nl
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Frank van Run

06-50.60.55.63
frankvanrun@well-zijn.nl

www.well-zijn.nl

Praktijkadres:
Biezenwei 29
5262 PC Vught

Well~Zijn
praktijk voor 

natuurgeneeswijzen

Boselie Metaalbewerking
Marcel Boselie

Geerstraat 5a
5262 CK Vught

Mob 06 - 55 30 25 54
Fax  073 - 65 76 858
boos@home.nl



Groep 1-2 & 3-4: 1 t/m 3 september

81

Groep 5-6 & 7-8:  28 t/m 31 augustus

80



Groep 1-2 & 3-4: 1 t/m 3 september

83

Groep 5-6 & 7-8:  28 t/m 31 augustus

82

�������������������������������������������������������������������������
��������	�������������
������
����������������������	���������������������������	���
�������������������������������
���������
���
��������
��
���������������������������
�����������������
�����������
����

������������������������ �������������������������������

Restaurant | Bar DieTwee 
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JIJ BENT

EEN

TOPPER!

Veel plezier bij Jeugd Aktief!
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