2

MISSIE JEUGDLAND
GEHEIM AGENT
Over een aantal weken start Missie Jeugdland. Dit jaar zijn we
Geheim Agenten. Op maandag 22 augustus wordt de Gouden
Jeugdland-pet uitgereikt en ontdekken we tijdens de week wat een
Geheim Agent allemaal doet. Wat goed dat je de QR-code op de
envelop hebt ontdekt en op die manier het online informatieboekje
hebt gevonden!
In dit boekje vind je alle informatie over Jeugdland 2022.
Veel leesplezier, we zien je graag op Jeugdland!
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Beste ouders, verzorgers,
We staan te popelen om er weer een fantastische week voor uw
kind(eren) van te maken!
De afgelopen twee jaar kon Jeugdland (gelukkig!) op aangepaste
manier doorgaan. Vooralsnog zijn er voor Jeugdland 2022 geen
Coronamaatregelen meer.
In dit boekje vindt u de volgende informatie:
Locatie, tijden en vervoer;
·
Contactgegevens, registratie, EHBO en verzekering;
·
Spelregels voor een leuke week, wat neem je mee en wat niet.
·
Wij vragen u vriendelijk om het boekje goed door te nemen en ook uw
kind(eren) van de belangrijkste informatie te voorzien. Wij hebben
ervoor gekozen om u alleen nog van een digitale versie van het
boekje te voorzien. Dat is milieuvriendelijker.
Heeft u bij inschrijving aangegeven dat er aandachtspunten zijn voor
uw kind(eren)? Dan zal er in de week voor Jeugdland contact met u
worden opgenomen.
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Coronamaatregelen
Als organisatie volgen wij de landelijke Coronarichtlijnen. Op dit
moment gelden er geen Coronamaatregelen. Mocht dit in aanloop naar
Jeugdland veranderen én heeft dit gevolgen voor de organisatie, dan
informeren wij u hierover per e-mail.
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Vrijwilligers
Jeugdland kan alleen gerealiseerd worden dankzij de medewerking
van zo’n 100 vrijwilligers. Een deel van deze vrijwilligers is al maanden
van tevoren in touw om alle voorbereidingen te treffen voor een leuke
week. Zij staan weer te springen om er voor alle kinderen een
geweldige week van te maken.
Bij het ophalen van de kinderen op vrijdag, kunt u de vrijwilligers
persoonlijk bedanken. Een bijdrage in één van onze fooienpotten is
dan altijd welkom. Wilt u liever een fooi naar ons overmaken? Dat kan
ook! We gebruiken uw bijdrage om onze vrijwilligers te bedanken.
NL50 RABO 0349 9086 13 t.n.v. Stichting Jeugd– en Jongerenwerk
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Locatie en tijden
Alle kleuren zitten dit jaar weer samen op één locatie:
Scoutingterrein Kooiduin
Kooiweg 30
4631 SZ HOOGERHEIDE
Vanwege de busrit zullen er kinderen een half uur vroeger aanwezig
zijn of in de middag een half uur eerder vertrekken. Tijdens de halve
uurtjes worden er spelletjes gedaan. Het programma begint om 09:30
uur en eindigt om 15:30 uur. Kinderen hoeven op die manier nooit iets
van het programma te missen.
De kinderen van lichtblauw zijn, zoals gewoonlijk, welkom op
maandag, woensdag en vrijdag.
De groene petten hebben op donderdagavond een disco met
aansluitend een overnachting. Wat ze voor de overnachting mee
moeten nemen, staat vermeld in de aparte brief voor groen die je hebt
gekregen in de envelop.
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Vervoer

Voor het vervoer van alle kinderen naar Kooiduin zetten we dagelijks
bussen in. Op het pasje staat vermeld bij welke halte uw kind in de
ochtend moet opstappen en in de middag weer uitstapt. De haltes
kunnen niet zomaar gewijzigd worden in verband met het maximaal
aantal zitplaatsen in de bus. Wijzigingen dienen altijd overlegd te
worden met het bestuur.

Zorg ervoor dat u 10 minuten voor de vertrektijd aanwezig bent, zodat
uw kind de bus niet mist. Het pasje dient aan het keycord zichtbaar
gedragen te worden.
Wilt u ook weer tijdig bij de bushalte staan als de kinderen in de
middag worden thuisgebracht, zodat elk kind veilig thuiskomt? Ook op
de aankomsttijden in de middag kan 10 minuten speling zitten.
De bustijden vindt u op de volgende pagina.
Kinderen die op hun pasje ‘eigen vervoer’ hebben staan, worden
tussen 09:15 uur en 09:30 uur verwacht op Kooiduin, en kunnen tussen
16:00 uur en 16:15 uur worden opgehaald.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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Busschema
Locatie

Vertrek

Aankomst

Muzieknoot

Fortuinstraat
(Uitkijkpunt)

08:45

16:05

Saxofoon

Nieuweweg

08:55

16:10

Trompet

Putte, De Biezen*

08:45

16:25

Piano

METO

08:55

16:15

Harp

Duinstraat

09:10

16:20

Gitaar

KLM laan

09:15

16:25

Gemeentehuis

09:10

16:05

Bus 1

Bus 2

Bus 1

Bus 2
Trommel

·

Bij de online inschrijving stond per ongeluk locatie Beukenhof
vermeld. De juiste locatie in Putte is MFC De Biezen.

Let op:
Op vrijdagmiddag rijden er geen bussen. We verwachten u om 13:30
uur voor een gezamenlijke afsluiting op Scoutingterrein Kooiduin.
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Contactgegevens

Het adres van de locatie waar we tijdens de week zijn:
Scoutingterrein Kooiduin
Kooiweg 30
4631 SZ HOOGERHEIDE

Telefonische bereikbaarheid:
Algemene vragen tijdens Jeugdland: 06 - 17 63 50 82
·
Locatie Kooiduin: 0164 - 61 63 67
·
Vragen vooraf en ‘s avonds: Mirjam Geers, 0164 - 61 09 39
·
Website: https://www.sjjw.org
E-maildres: deelnemers@sjjw.org
Op onze website vindt u ook alle informatie en hierop is tijdens
Jeugdland dagelijks na 19:00 uur een rapportage van de activiteiten te
bekijken.
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Organisatie
Bestuursleden
Voorzitter:
·
Secretaris:
·
Penningmeester:
·
Alg, Bestuurslid:
·
Alg. Bestuurslid:
·
Alg. Bestuurslid:
·

Mirjam Geers
Jeffrey van Meer
Jeroen Geers
Susan Brooijmans
Bas Broosus
Milou Timmer

Coördinatoren Groen
Hans Modderman, Iris Meeuwsen
Coördinatoren Rood
Jeroen van der Ha, Jeske Sluijts, Michelle Surminski
Coördinatoren (Licht)blauw
Anne Oostdijk, Pien van Tillo, Valerie Verkuijl, Yannick van der Ha

Privacy en registratie
Wij houden dagelijks een presentielijst bij van zowel deelnemende
kinderen als vrijwilligers. We bewaren deze gegevens na Jeugdland
nog zes weken. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij omgaan
met gegevens? Raadpleeg dan onze website.
Kan uw kind één of meerdere dagen niet meedoen? Of zijn er andere
wijzigingen in uw situatie? Laat het ons dan weten.
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Spelregels voor een leuke week
·
·
·
·
·
·
·

Luister naar de leiding. Zij luisteren ook naar jou.
Ruw met elkaar omgaan doen we niet en zeker niet pesten!
Word je gepest of zijn er andere problemen? Vertel dit dan aan
de leiding, zodat er iets aan gedaan kan worden.
Wij gaan leuk met elkaar om en helpen elkaar.
Houd het gebouw en terrein netjes en opgeruimd. Dus je
spulletjes in je tas en je afval in de prullenbak.
We spreken af dat de groepjes altijd gezamenlijk eten en
drinken. Dat is gezelliger en het smaakt beter!
Tenslotte (we hopen dat we deze regel niet toe hoeven te
passen): als je je echt niet gedraagt, en voor de andere kinderen
en leiding de pret bederft, dan nemen we contact op met je
ouders. Maar we rekenen erop dat dat niet nodig gaat zijn!

Wat neem je mee? En wat niet?
Wat neem ik elke dag mee naar Jeugdland?
·
Pasje
·
Pet met daarop je naam (krijg je op maandagochtend)
·
Boterhammen en een tussendoortje voor in de ochtend en
middag
·
Drinken (in een hervulbare fles of bidon)
·
Regenjas
·
Gymschoenen (voor in de gymzaal)
·
Stevige rugzak met twee schouderbanden
Wat laat ik vooral thuis?
·
Mobiele telefoon
·
Speelgoed
·
Sieraden
·
Geld
Wat trek ik aan?
·
Speelkleding
·
Speelschoenen, waar je goed een stuk op kan wandelen.
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Wat trek ik zeker niet aan?
·
Slippers
·
Nette kleding
Na een beetje regen spelen we gewoon buiten, maar bij ernstige
regenval of onweer gaan we naar binnen. Dat kan een gymzaal zijn.
Daarom is het nodig om gymschoenen mee te nemen. Heeft u
meerdere kinderen op Jeugdland? Geef elk kind zijn of haar eigen
rugzak mee, ook als ze bij dezelfde kleur zijn ingedeeld. De
verschillende groepjes zijn niet altijd op dezelfde plek.
We vragen dit jaar aan de kinderen om een hervulbare fles of bidon
mee te nemen. Er zijn tappunten aanwezig waar deze gevuld kan
worden.
Een mobiele telefoon is niet toegestaan. Vanuit de locatie kan altijd
door vrijwilligers gebeld worden. Als groepen van het terrein af gaan,
heeft de groepsleiding een mobiele telefoon bij.

Stichting Jeugd– en Jongerenwerk Woensdrecht is niet aansprakelijk
voor het verloren gaan of beschadigd raken van persoonlijke
eigendommen van uw kind.
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EHBO: teken, hoofdluis, krentenbaard e.d.

Op locatie en bij elke kleur is een EHBO’er aanwezig.
Op de plaatsen waar de kinderen tijdens Jeugdland spelen, kunnen
teken aanwezig zijn. Het is belangrijk dat u daarom iedere avond bij uw
kind controleert of er geen teken op het lichaam zitten. Op
https://www.rivm.nl vindt u meer informatie over het omgaan met
tekenbeten. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts!
Als onze EHBO’er een teek verwijdert bij uw kind, dan krijgt uw kind
een brief mee. Op dit briefje is de locatie van de tekenbeet aangegeven.
Heeft uw kind hoofdluis, krentenbaard of een andere overdraagbare
aandoening? Laat het ons weten! Als wij op de hoogte zijn, proberen
wij de verdere besmetting zoveel mogelijk in te perken/ te voorkomen.

Verzekering
Deelnemers aan Jeugdland zijn niet extra verzekerd. De Stichting
Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht is niet aansprakelijk voor het
verloren gaan en/of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen
van uw kind.
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Wij mogen ieder jaar op de steun rekenen van veel sponsoren.
Jeugdland wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van:
Assurantiekantoor Goossens
BiogasJG
Bubbels
Cargill
Caritas
Diëtistenpraktijk Els Modderman
Fysiofaster
Graphic Packaging International
Herwonnen Levenskracht
HVB Constructie b.v.
Jumbo Paul Lucius
LiRa Cleaning
Luykx b.v.
Monique’s Culinaire Hap
Primera Niels van Elzakker
Smeku
Stichting Zorg en Onderwijs Nu
Tinus van Overveld - Fietsplus
Tummers Plaatbewerking b.v.
Tweewielerspecialist Besters & Zn
Van den Brand Tweewielers
Uitvaartzorg Chris Zorge
Zuidwesthoek Logopedie

Heeft u interesse om ons het komende jaar te sponsoren?
Neem dan contact op met onze penningmeester Jeroen Geers door te
mailen naar jeroen@sjjw.org.

SPONSOREN BEDANKT !!
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