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Workshop over
Verklaring Omtrent Gedrag
Op dinsdag 11 februari organiseerde
het Vrijwilligersplatform van Vork-
meer een workshop over de VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag). De
avond werd door ruim 30 personen
van 17 verschillende organisaties bij-
gewoond.

Naast de Verklaring Omtrent Gedrag is
er ook aandacht besteed aan het pro-
ject ‘In Veilige Handen’, ter voorko-
ming van seksueel misbruik, van de
Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk. De gehele avond
stond in teken van vrijwilligerswerk
met kwetsbare personen, met name

colofon

Oplage
1000 exemplaren

Volgende nummer
nummer 56, juni 2014
kopijdatum 7 mei
verschijnt begin juni

FLITS wordt gratis verzonden aan alle
bij Jeugdwerk Limburg aangesloten
organisaties, alle gemeenten in de 
provincie Limburg, Limburgse 
welzijnsinstellingen en bibliotheken.
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november 2014
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Eindredactie
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Jeugdwerk Limburg is de grootste Limburgse koepelorganisatie voor
jeugd- en jongerenwerk. Op dit moment maken zo’n 120 jeugd- en 
jongerenwerkorganisaties, verdeeld over 87 lidorganisaties gebruik 
van de diensten van Jeugdwerk Limburg. De samenstelling van het sterk
gegroeide ledenbestand is uitermate divers. Zo maken tal van kinder-
vakantiewerkorganisaties deel uit van het ledenbestand, evenals 
organisaties voor methodisch jeugdwerk, open jeugd- en jongerenwerk
en speelpleinen. Deze diversiteit leidt tot een voortdurend veranderend
dienstenaanbod, dat nauw aansluit op de behoefte van vrijwilligers die
werkzaam zijn met kinderen, tieners en jongeren. Ook niet-leden kunnen
gebruik maken van de door Jeugdwerk Limburg aangeboden diensten
en producten. Zij betalen hiervoor een hoger tarief. 
Jeugdwerk Limburg staat daarmee open voor het totale jeugdwerk in
de provincie Limburg en zelfs daarbuiten.  

kinderen, gehandicapten en
ouderen. Cursusleider Henk
Claessen wist de vele vragen duide-
lijk en helder te beantwoorden. Het
vrijwilligersplatform is van plan in
de toekomst meer van dit soort
(gratis) workshops te organiseren
voor verenigingen. Suggesties zijn
welkom via info@vpnederweert.nl.

Voor meer informatie over informa-
tieavonden of workshops over de
VOG of het project In Veilige Han-
den kun je terecht op het Jeugdwerk
Limburg kantoor: info@jeugdwerk-
limburg.nl of telefoon (0475) 31 51 51.
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Methodiek ‘In veilige handen’
ter voorkoming van seksueel
misbruik

Als vereniging of vrijwilligersorganisatie is niets zo fijn als kunnen
zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op

orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid
gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als voor bezoekers

of klanten. Helemaal wanneer je als organisatie met en
voor minderjarigen werkt, is zorgen voor een veilige 

omgeving waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en
bloeien heel belangrijk. En dan gaat het niet alleen om een
fysiek veilige (speel) omgeving en veilige materialen,
maar ook om het voorkomen van seksueel misbruik.

De schade die seksueel misbruik aanricht is groot. Aller-
eerst bij de slachtoffers, maar ook bij de vrijwilligersor-

ganisatie waar het plaatsvond. Het kan leden kosten,
het plezier bederven en de prestaties van

kinderen/jongeren verminderen. Het is dus van groot
belang om te voorkomen dat minderjarigen in het vrij-

willigerswerk seksueel misbruikt worden, dat staat
vast. Maar hoe doe je dat binnen een vereniging of

vrijwilligersorganisatie? Als antwoord op die vraag
ontwikkelde Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk) in opdracht van het Ministerie van Justitie

een stappenplan dat begint bij het bespreekbaar maken
binnen het bestuur en eindigt bij het voorlichten van alle
betrokkenen over de 

maatregelen die
zijn genomen om
de kans op seksueel
misbruik zo klein
mogelijk te maken.  
De dertien stappen
waaruit het plan be-
staat, helpen je om
achter de schermen
alles zo te regelen
dat minderjarigen echt in veilige handen zijn binnen het vrijwilligerswerk.

Jeugdwerk Limburg verzorgt voorlichtingsavonden en workshops voor lokale
vrijwilligersorganisaties. Hierbij komt ook de (gratis) Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) aan de orde. Daarnaast leidt Jeugdwerk Limburg vrijwilligers in 2
tot 3 dagdelen op tot ‘adviseur sociale veiligheid’. Dit is een vrijwilliger die tot
taak heeft het bestuur te adviseren en bij te dragen aan de invoering van preven-
tieve maatregelen in de organisatie. Tevens wordt hij/zij opgeleid om bij inciden-
ten handelend op te treden, zodat naar de juiste hulporganisaties kan worden
doorverwezen en dat er goede opvang wordt gerealiseerd. Informeer vrijblij-
vend naar de mogelijkheden voor een informatieavond, een workshop, of
een training ‘adviseur sociale veiligheid’ bij het Jeugdwerk Limburg kantoor.

KnalFilmFestival
voor Tieners
Gaat er een acteur in jou schuil,  zou
je wel eens met een professionele
camera willen filmen, of wil je ge-
woon alles weten over het monte-
ren van een film? Doe dan mee aan
het KnalFilmFestival!
Jeugdwerk Limburg biedt je, in sa-
menwerking met  Jong Nederland
Limburg, PJP en de LOVA, een dag
aan die in het teken staat van film:
een script schrijven, een locatie uit-
zoeken, filmen, acteren en monteren.
Op het einde van de dag zullen alle
filmpjes worden getoond aan alle fa-
milie en vrienden, maar ook aan een
jury die het creatiefste filmpje zal be-
lonen met een mooie prijs. 
Vanwege het grote succes zullen er
dit jaar niet één, maar twee KnalFilm-
Festivals plaatsvinden. Om iedere
jongere in Limburg de kans te geven
om deel te nemen, wordt er zowel in
het zuiden als in het noorden van
Limburg een KnalFilmFestival ge-
pland.  Zit jij in de brugklas, of in de
tweede klas van het voortgezet on-

derwijs en ben je aangesloten bij
JongNL Limburg, Jeugdwerk Lim-
burg, Scouting Limburg of het Bis-
dom? Noteer dan alvast de
volgende data in je agenda: zondag
28 september in Noord-Limburg
en zondag 5 oktober in Zuid-Lim-
burg. De locaties en de overige in-
formatie zullen later bekend
gemaakt worden, wel kun je al-
vast de resultaten van vorig jaar

bekijken op het YouTube-kanaal van
JongNL:http://www.youtube.com/
user/voormijJongNL  
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Nieuwe campagne van het
Oranje Fonds: NLgeeft
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties met geld en kennis en met campagnes als
NLdoet en Burendag. Het Oranje Fonds merkt dat organisaties op allerlei manieren
aan geld proberen te komen. Logisch, de noodzaak groeit, maar er is minder geld be-
schikbaar. Daarom start het Oranje Fonds samen met sociale organisaties een nieuwe,
jaarlijks terugkerende actie: NLgeeft. Gezamenlijk roept het Oranje Fonds mensen en
bedrijven op om geld te geven aan sociale organisaties in hun provincie.

Alle donaties besteed, alles dichtbij!
De helft van het geld dat organisaties inzamelen, maakt het Oranje Fonds over op hun reke-
ning. De andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale organisaties in dezelfde pro-
vincie. Organisaties die aan de algemene richtlijnen van het Oranje Fonds voldoen, kunnen
hier een aanvraag voor indienen. Het Oranje Fonds neemt alle kosten voor het betalings-
verkeer, de website én de publiekscampagne voor zijn rekening. De volle 100% van de do-
naties wordt besteed aan sociale doeleinden!

Online platform van start op 24 maart
NLgeeft.nl is vanaf 24 maart het platform van het Oranje Fonds waarmee samen met maat-
schappelijke organisaties geld wordt ingezameld voor sociale doeleinden. Veel mensen
willen best geven aan goede organisaties in hun omgeving, maar hoe? Juist voor lokale ini-
tiatieven is het vaak te tijdrovend en duur om een collecte te organiseren of veilig een on-
line platform te maken. Daarom wil het Oranje Fonds hierin voorzien met NLgeeft.

Meer info voor sociale organisaties
Omdat ook het Oranje Fonds aan regels gebonden is, kunnen aan deze actie uitsluitend
stichtingen en verenigingen mee doen die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd zijn
en in het bezit zijn van een eigen rekeningnummer.Organisaties kunnen op
www.nlgeeft.nl hun pagina voorbereiden met informatie, een leuke foto, én natuurlijk het
doel en het bedrag waarvoor zij geld nodig hebben.

Meer weten?
Heb je vragen? 
Mail deze naar nlgeeft@oranjefonds.nl of 
bel met Berrie Jurg, 030 2339 362.
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Uit het aanbod
van Jeugdwerk
Limburg
Jeugdwerk Limburg is een serviceorgani-
satie die zoveel mogelijk maatwerk le-
vert. De dienstverlening is afgestemd op
de wensen en behoeften van de vrijwilli-
gers die werkzaam zijn bij de aanvrager.
Activiteiten worden op locatie verzorgd
tegen een laagdrempelig tarief. Dit lage
tarief is alleen van toepassing op lidorga-
nisaties. Ook jeugdwerkorganisaties die
geen lid zijn, kunnen een beroep doen op
de professionaliteit van Jeugdwerk Lim-
burg. Zij betalen echter een hoger tarief.

Deskundigheidsbevordering
Jeugdwerkorganisaties kunnen een keuze
maken uit het ruime aanbod aan scholings-
activiteiten (zie jeugdwerklimburg.nl). In
overleg met de aanvrager wordt de opzet en
inhoud van de activiteit afgestemd op de be-
hoefte van de deelnemers. Zo kan een maxi-
maal leereffect worden bereikt. 

Advisering
Lidorganisaties van Jeugdwerk Limburg
kunnen twee dagdelen per jaar  gratis een
beroep doen op een jeugdwerkadviseur. De
adviseur komt dan op locatie op een mo-
ment dat de vrijwilligers van de betreffende
jeugdwerkorganisatie het beste schikt.

Deze advisering vindt plaats
in de ruimste zin van het
woord en kan bijvoorbeeld

betrekking hebben op acti-
viteiten, veiligheid, coach-
ing als ook
omgangsvormen.

Flits
Vier maal per jaar komt het vakblad Flits uit.
Hierin staan steeds de laatste nieuwtjes en
ontwikkelingen die voor vrijwilligers in het
jeugd- en jongerenwerk van belang kunnen
zijn. Indien vrijwilligers tips en ideeën heb-
ben voor de redactie dan zijn deze van harte
welkom. Je kunt ook een geslaagde activiteit
onder de aandacht brengen door middel van
publicatie in Flits. 

Digitale nieuwsbrief
Zes maal per jaar verschijnt een di-
gitale nieuwsbrief waarin de laat-
ste wetenswaardigheden staan
die van belang zijn voor vrijwilli-
gers in het jeugd- en jongeren-
werk. Elke vrijwilliger kan deze
nieuwsbrief te ontvangen. Je kunt je
aanmelden via de website
www.jeugdwerklimburg.nl.  Zo blijf je
op de hoogte van de ontwikkelingen in vrij-
willigersland. 
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Helaas is het een tendens dat de ar-
moede in Nederland nog steeds toe
neemt. Er zijn veel kinderen die op-
groeien met beperkte middelen. Om
ook deze kinderen een zo onbezorgd
mogelijke jeugd te geven, zijn er op
gemeentelijk en landelijk niveau di-
verse faciliteiten gecreëerd om er
voor te zorgen dat iedereen deel kan
nemen aan activiteiten. Een maat-
schappelijke organisaties die zich in
Limburg bezig houdt met armoede-
bestrijding is Stichting de Pijler.
Jeugdwerk Limburg sprak met de
coördinator van de Pijler, Frank de
Klaver. Voor vrijwilligers die werken
met kinderen ligt een taak om ar-
moede te signaleren en vervolgstap-
pen te ondernemen. Dit om er mede
voor te zorgen dat alle kinderen in
Limburg in de gelegenheid worden
gesteld om mee te doen. 

Van de kinderen onder de 18 jaar leeft
12,5 % in een huishouden met een laag
inkomen. Het gaat hierbij in totaal om
430.000 kinderen en jongeren in Ne-
derland. Deze jeugdigen hebben vaak
te maken met problemen op verschil-
lende terreinen, zoals gezondheid, so-
ciaal-emotionele ontwikkeling en
toekomstkansen.
Financiële armoede kan leiden tot soci-
ale uitsluiting. Hiermee kun je als vrij-
williger bij je jeugdwerkorganisatie
worden geconfronteerd. Wat kun je als
jeugdwerkorganisatie en als individuele
vrijwilliger er aan doen om armoede te
signaleren en er vervolgens stappen te
ondernemen?

Als organisatie
1 Onderkennen dat er binnen je jeugd-

werkorganisatie kinderen uit arme
gezinnen kunnen zitten;

2 Zorgen voor informatie door des-
kundigen en betrokken ouders over
de gevolgen van armoede voor deze
kinderen en hun toekomstkansen;

3 Beleid ontwikkelen waardoor alle
kinderen mee kunnen doen aan alle
activiteiten omdat de kosten geen

belemmering
vormen; 

4 Een klimaat creë-
ren  dat ook kin-
deren uit gezinnen
met een laag inko-
men zich thuis en ge-
accepteerd voelen;

5 Het onderwerp armoede
regelmatig op de agenda
plaatsen tijdens bestuursverga-
deringen en kaderbijeenkomsten.
Hierdoor wordt het uit de taboesfeer
gehaald;

6 Contacten leggen en onderhouden
met organisaties buiten de jeugd-
club, zoals bijvoorbeeld maatschap-
pelijk werk;

7 Proberen de kosten voor activiteiten
zo laag mogelijk te houden;

8 Ouders tijdig informeren over de to-
taal te verwachten kosten, zodat ze
daar rekening mee kunnen houden;

9 Zorgen voor een contactpersoon,
waarmee ouders met betalingspro-
blemen afspraken kunnen maken,
bijvoorbeeld over een gespreide be-
taling;

10 Een soort van ‘noodfonds’ creëren
waaruit geput kan worden om deel-
name van alle kinderen altijd moge-
lijk te maken;

11 Informeren van alle ouders over mo-
gelijkheden van voorzieningen van-
uit de gemeente die er toe bijdragen
dat iedereen mee kan doen.

Als individuele vrijwilliger
1 Probeer je in te leven in wat het voor

een kind betekent om in armoede te
moeten leven;

2 Kinderen die in armoede leven zullen
er alles aan doen om te proberen dit
verborgen te houden.  Ga daarom
niet alleen af op wat je ziet of hoort;

3 Geef kinderen voldoende tijd om aan
hun financiële verplichtingen te vol-
doen;

4 Vraag nooit aan de kinderen zelf
wanneer hun ouders nou eens einde-
lijk gaan betalen en al helemaal niet
in het bijzijn van andere kinderen;

5 Praat met de kinderen  over waarden
en normen in de groep. Thema’s
kunnen zijn: merkkleding, vakantie,
omgaan met elkaar, verjaardags-
feestjes, vriendschap, pesten enz.
Niet alles is voor iedereen vanzelf-
sprekend. Probeer hiervoor begrip te
kweken bij de kinderen;

6 Maak met de kinderen samen spelre-
gels voor de omgang met elkaar als
het gaat om roddels, pesten, uitslui-
ting en isolement. Bijvoorbeeld:
“Wij praten niet over elkaar, maar
met elkaar”.

Als vrijwilligersorganisatie heb je een
signaalfunctie. Ga niet zelf de hulpver-
lener spelen. Laat het vervolgtraject 
altijd over aan mensen die gespecia- 
liseerd zijn. Je kunt contact opnemen
met het welzijnswerk in je gemeente of
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Regelingen bestemd voor mensen met
een laag inkomen verschillen per 
gemeente. Deze zijn terug te vinden op
de website van de gemeente waar je
woont.

Op de website www.nibud.nl/
berekenuwrecht kunnen mensen zien
welke landelijke regelingen voor hen
van toepassing kunnen zijn.

Armoedebestrijding
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Uitgelezen
boekentips
Doe-het-zelf knutselboek
Francine Oomen met 
illustraties van Annet Schaap
en Petra Baan

Kun je niet overleven... zonder tele-
foonhoesje, walnoten, sfeer of zonder
(lief) cadeautje, mooi gedekte tafels of
stempels? Dan moet je dit boek lezen
en met de knutselideeën aan de slag,
dan kun je de wereld (weer) aan! In dit
doe-het-zelf knutselboek vertelt Rosa
(bekend van de ‘Hoe overleef ik’-boe-
ken) eerst over basismaterialen en
knutsel-survivaltips. Daarna volgen
een twintigtal knutselideeën waar de
meeste kinderen mee uit de voeten
kunnen. Ze verschenen eerder in het
tijdschrift 'Hoe overleef ik'. Het boek
bevat eenvoudige ideeën met alle-
daagse materialen, die duidelijk en
stapsgewijs met foto's worden uitge-
legd. Er is ook ruimte voor recycle-
knutsels. In de tekst wordt de lezer
rechtstreeks aangesproken. Aangezien

het vooral knutsels
betreft die je dage-
lijks kunt gebrui-
ken, zal het zeker
in de smaak vallen
bij kinderen.
Overal waar ge-
knutseld wordt, zal
deze uitgave van
pas komen, zoals
op school, thuis, bij
kinderopvang en
verenigingen waar
(ook) geknutseld

wordt. Aantrekkelijk en speels vorm-
gegeven uitgave van een echte veel-
schrijfster die geen verdere introductie
behoeft; uitgave die een goede aan-
vulling is op het ‘Hoe overleef ik’- as-
sortiment. Vanaf circa 8 t/m 12 jaar.

ISBN 9789045116259
Te koop voor 9,95 of te leen bij de
bieb onder nummer 4620 J siso 624

Creatief doe-boek voor jonge
kunstenaars
Fiona Watt met illustraties van
Antonia Miller en anderen 
foto's van Howard Allman

In dit aantrekkelijk uitziende knutsel-
boek worden diverse technieken uit-
gelegd en veel ideeën uitgewerkt. In
de eerste hoofdstukken leer je de
kneepjes van het schilderen: welke
penselen gebruik je? Hoe meng je
kleuren en welke effecten kun je be-
reiken met plakkaatverf, aquarel of
inkt? Stap voor stap kun je je techniek
verfijnen. Ook stempelen, krassen en
spetteren komen aan bod, in patronen
of met je vingers. Voor wie niet wil
schilderen zijn er collages van papier of
karton en ideeën met potlood en pas-
telkrijt. De benodigde materialen zijn
eenvoudig en gemakkelijk verkrijg-
baar. De kinderen kunnen naar aanlei-
ding van de voorbeelden direct zelf
aan de slag. Per dubbele pagina wordt
een thema behandeld met korte tips
voor de uitvoering. De lay-out is
speels, kleurrijk, voorzien van veel
voorbeelden, maar vrij druk. De tekst
is toegankelijk voor de doelgroep, in
een duidelijke letter gedrukt. De tekst
die bij een afbeelding hoort, is in een
schrijfletter weergegeven. 
Leuk om in te grasduinen en goed te
gebruiken zowel thuis, in de jeugdclub
of kinderopvang als op school. Ver-
zorgde, vrolijke uitgave die inspireert
om direct aan de slag te gaan. Vanaf
circa 8 tot en met 12 jaar.

ISBN 9789002247477
Te koop voor 16,99 en te leen bij de
bieb onder nummer 4620 J siso 624

Bronzen 
Piëlhaas voor
Sjang 
Vollenberg
Vastelaovesvereniging De Piëlhaas in
Venray kent de Bronzen Piëlhaas dit
jaar toe aan Sjang Vollenberg. De on-
derscheiding werd op zaterdag 8 fe-
bruari tijdens Circus Mök uitgereikt.

Sjang Vollenberg is een vrijwilliger in
hart en nieren. Hij zet zich onder meer in
voor De Springplank, het jeugdcarnaval,
de avond- en fietsvierdaagse en de scho-
lierenloop van de Vlakwatercross. Hij
vervult daarnaast nog tientallen andere
functies als vrijwilliger. Hij is niet alleen
actief in Venray, maar ook op provinciaal
niveau als voorzitter van Jeugdwerk Lim-
burg. 



Jeugdwerk Limburg organiseert dit jaar samen met LAJK,  Katholiek Vrouwen-
gilde Limburg en provincie Limburg de jaarlijkse werkconferentie voor Maat-
schappelijke Organisaties. Dit evenement vindt plaats in het najaar.
Het doel van deze bijeenkomst is dat het sociaal-maatschappelijk middenveld
haar meerwaarde voor de Limburgse samenleving toont. Door samen te wer-
ken en verbindingen te leggen kunnen maatschappelijke vraagstukken worden
aangepakt en opgelost.  Dit geldt zowel voor problematieken op lokaal, regio-
naal als provinciaal niveau.

Op 14 november 2013 vond de conferentie plaats in Roermond. De organiserende
Maatschappelijke Organisaties waren toen Jong Nederland Limburg, COC en Hu-
manitas. Jeugdwerk Limburg presenteerde zich door middel van het zogeheten
Vlaggenspel. Aanwezigen gingen in kleine groepjes met elkaar in gesprek over ca-
sussen die betrekking hebben op het omgaan met seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Dit is één van de items die aan bod komen in het project ‘In Veilige Han-
den’. Jeugdwerk Limburg heeft het thema veiligheid hoog in het vaandel  staan en
brengt dit daarom op velerlei manieren onder de aandacht. Tevens stelt Jeugdwerk
Limburg haar expertise beschikbaar voor andere organisaties die met veiligheid aan
de slag zijn, of willen gaan.

Digitale uitwisseling
van activiteiten
Jeugdwerkorganisaties hebben veel
activiteiten voor kinderen en tieners.
Zowel spellen als creatieve vormen
voor binnen en buiten. Vaak zijn deze
leuke en uitdagende activiteiten door
de organisatoren tot in detail uitge-
werkt. Hetzij op papier of digitaal.
Het is jammer om deze geslaagde 
activiteiten alleen voor je eigen
jeugdwerkorganisatie te bewaren.
Veel vrijwilligers hebben behoefte
aan vernieuwende, in de praktijk al
uitgeprobeerde, activiteiten. Zij 
kunnen deze vervolgens aanpassen
aan hun eigen situatie. Vaak zijn kant
en klaar uitgewerkte spellen weer
een inspiratiebron voor nieuwe
ideeën.

Jeugdwerk Limburg roept organisaties,
die beschikken over uitgewerkte activi-
teiten, op om deze door te sturen naar
info@jeugdwerklimburg.nl.  Het gaat
hierbij zowel om activiteiten voor kin-
deren als ook voor tieners en jongeren.
Deze uitgewerkte activiteiten worden
toegevoegd aan de website van Jeugd-
werk Limburg onder het kopje pro-
grammatips. Hierdoor komen ze
beschikbaar voor iedereen die met
jeugd werkt en op zoek is naar leuke en
inspirerende activiteiten.  Door deze di-
gitale vorm van uitwisseling kunnen
vrijwilligers elkaar helpen met het
voorbereiden en uitvoeren van 
geschikte activiteiten. Voor meer infor-
matie kun je je wenden tot het Jeugd-
werk Limburg kantoor.     

Provinciale
werkconferentie 2014

Nieuw in Flits!!
Jeugdwerk Limburg probeert steeds innovatief te zijn en in te spelen op 
allerhande maatschappelijke ontwikkelingen. Het is echter ook interessant 
om eens te kijken wat er ludiek leeft in onze organisaties. Daarom gaan we 
in deze Flits starten met een nieuwe rubriek die met hulp van onze leden 
gemaakt wordt. In elke uitgave van Flits komt een organisatie in de picture 
met een of meerdere van hun favoriete activiteiten. Op de achterpagina vind 
je het eerste artikel in deze reeks over activiteiten van De Hobbits in Kessel.
Je kunt je zelf aanmelden of je wordt gebeld met de vraag om mee te doen. 
Aanmelden kan via e-mail: marion.binneveld@jeugdwerklimburg.nl
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Scouting Wellerlooi 
al ruim 50 jaar met succes actief
Scouting Wellerlooi is een begrip in
de 1214 zielen tellende gemeenschap
Wellerlooi. Daar waar het aantal
jeugdigen in het dorp elk jaar af-
neemt, slaagt deze jeugdwerkorga-
nisatie er toch in om het ledental op
peil te houden. Jeugdwerk Limburg
sprak onder andere hierover met de
bestuursleden Harry en Jo Martens.

Begin
Scouting Wellerlooi werd opgericht in
1962. Doordat er vóór die tijd altijd een
verkennersgroep van buiten het dorp
haar tenten opsloeg in de Wellerlooise
bossen, werd de eigen jeugd nieuws-
gierig.  De jongeren waren erg onder
de indruk van het kamp en de bijbeho-
rende activiteiten. Steeds vaker gingen
geluiden op om iets dergelijks ook in
Wellerlooi te creëren. In het naburige
Well beschikte men reeds over deze
vorm van jeugdwerk. Er werd besloten
om daar eens een kijkje te gaan nemen.
Hierdoor nam het enthousiasme alleen
maar toe. Het oprichten van Scouting
Wellerlooi werd hierdoor een feit.

Intercamp
Vanaf 1966 neemt een gedeelte van
Scouting Wellerlooi deel aan een jaar-
lijks terugkerend kamp,  geheten In-
tercamp. Groepen uit  10 verschillende
landen: Groot Brittannië, Duitsland,
België, Polen, Tsjechië, Canada, Ame-
rika, Frankrijk, Zwitserland en Neder-
land  doen hier tijdens het
Pinksterweekend aan mee. Het evene-
ment telt jaarlijks circa 3000 deelne-
mers.  Dit jaar vindt het intercamp
plaats in het Duitse Bad Lippspringe,
nabij Paderborn.
Voor veel jeugdigen is deze activiteit
het hoogtepunt van het seizoen. Het

kampprogramma bestaat uit diverse
aansprekende buitenactiviteiten, zoals
speur-  en survivaltochten.
Door het internationale karakter vindt
er uitwisseling plaats tussen de deelne-
mers. De voertaal hierbij is Engels en
Duits hetgeen voor de kinderen vaak
een hele uitdaging is.

50-jarig jubileum
In 2012 werd het 50-jarig jubileum ge-
vierd. Tijdens het feestweekend werd
de jeugd onder andere getrakteerd op
een dropping met huifkarren, een ge-
zamenlijk ontbijt en een openluchtmis
bij het clubgebouw  ‘t Luukske. In dit
weekend werden alle leden van een
nieuw tenue voorzien en werd de, in
eigen beheer gebouwde, Theaterhoek
geopend. Voor oud-leden was er een
receptie en aansluitend een reünie. 

‘Krimp-probleem’ creatief opgelost
Tijdens het jubileumjaar werd een pro-
motiefolder samengesteld. Deze werd,
behalve in het eigen dorp, ook via de
basisschool in Well verspreid. Aange-
zien hier het jeugdwerk had opgehou-
den te bestaan, werd dit door Scouting
Wellerlooi gezien als een nieuwe
markt. En met succes. Een tiental kin-
deren uit het naburige dorp sloot zich
aan in Wellerlooi.
Doordat het aantal jeugdigen in de
eigen leefgemeenschap terug loopt,
wordt dit ‘verlies’ opgevangen via
werving buiten het dorp. Deze wer-
ving vindt hoofdzakelijk plaats via het
informele circuit door mond tot mond
reclame. Hierdoor blijft het aantal
deelnemers redelijk stabiel. Momen-
teel telt de Wellerlooise jeugdwerkor-

ganisatie 86 jeugdigen en 30
vrijwilligers.
Door dit aantal worden er 4 clubavon-
den en de zaterdagochtend ingevuld
met diverse uiteenlopende activiteiten,
variërend van sport en spel tot diverse
vormen van creativiteit.

Financiën
Behalve de contributies gebeurt er ook
veel op het terrein van fondsenwer-
ving.  Daarnaast heeft elke groep haar
eigen financiële actie, zoals: heitje
voor een karweitje (ook wel ‘taak voor
een knaak’ genoemd), mandarijnen-
verkoop, vogelvoederactie, paaseie-
renactie, krentenpoppenverkoop  en
de collecte Jantje Beton. Vanuit de club
zelf wordt deel genomen aan de Vrien-
denloterij.  

8           flits jeugdwerk limburg
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Door deze acties kunnen groepen en-
kele extra zaken ondernemen. De ge-
meente Nieuw-Bergen subsidieert
tevens een gedeelte van de activitei-
ten.

Vrienden van Scouting
Naast de vaste vrijwilligers die werk-
zaam zijn voor deze Scoutingroep zijn
enkele jaren geleden de zo geheten
‘Vrienden van Scouting’ in het leven
geroepen. Dit is een groep van 12 vrij-
willigers die geen vaste taak hebben.
Zij zijn op afroep beschikbaar. Indien
er iets gerepareerd moet worden, of er
is iemand van de leiding tijdens een ac-
tiviteit afwezig, dan kan er op deze
’losse’ vrijwilligers een beroep worden
gedaan. Dit werkt voortreffelijk.  

Wanneer je als vrijwilliger een kind
aanspreekt op zijn of haar gedrag, dan
kun je de reactie krijgen: ‘Maar hij
deed het ook’. Er wordt dan meteen
gewezen naar een ander kind. Veel
kinderen willen niet meer worden
aangesproken op hun verantwoorde-
lijkheid. Dat maakt het veranderen van
gewenst gedrag moeilijker. Het wordt
dan namelijk lastiger om tot een kind
door te dringen.

Een veel voorkomend taal- en mentali-
teitsverschijnsel waarmee je geconfron-
teerd kunt worden is de waarde van het
begrip ‘sorry’. Het woord ‘sorry’ is in de
loop der jaren in waarde afgenomen.
Vroeger had ‘sorry’ de betekenis van
spijt en berouw. Tegenwoordig is het
meer een dooddoener. Het is verworden
tot een automatisme. Sommige kinderen
roepen, bij wijze van spreken, al ‘sorry’
voordat ze iets gedaan hebben. Als je
vervolgens een gesprek wilt aangaan
met het kind over hetgeen er gebeurd is,
krijg je te horen: ‘Ik heb toch al sorry ge-
zegd’. Hiermee probeert het kind het
gesprek uit de weg te gaan.
Een andere dooddoener waarmee vrij-
willigers geregeld geconfronteerd wor-
den is: ‘Ik deed het per ongeluk’. Óók dit
is een automatische reactie op gedrag,
waarvoor kinderen aansprakelijk zijn.

De houding die ten grondslag ligt aan de
waardevermindering  van ‘sorry’ en ‘ik
deed het per ongeluk’ is de mentaliteit
van de alibisering. Dit houdt in dat dood-
doeners worden aangevoerd om onder
de eigen aansprakelijkheid uit te kunnen
komen. Varianten op deze alibisering
zijn eveneens verschijnselen als: smoes-
jes, ontkennen, wijzen, verschuiven en
ontsnappingspogingen.

Kinderen worden niet met de alibise-
ringsmentaliteit geboren. Ze worden zo
gemaakt. Dat betekent dat kinderen in
een cultuur opgroeien, waarin ze regel-
matig te maken krijgen met voorbeelden
van ontwijkend gedrag. We leven in een
zo geheten sorrycultuur en kinderen

nemen dit gedrag over.
Zo ziet men bijvoorbeeld op TV misdadi-
gers die hun misdaden verklaren doordat
ze  alcohol hebben gehad. De alcohol
wordt dan aangeduid als de hoofdschul-
dige en niet de persoon die het uitvoert. 

Er valt een hoop plezier te beleven aan
kinderen en met kinderen. Veel kinde-
ren barsten van de initiatieven, hebben
een leuke vorm van mondigheid, relati-
veren de vanzelfsprekendheid van de
volwassenencultuur, brengen dingen
gemakkelijk onder woorden en hebben
een interessante jeugdcultuur.
Daarnaast valt er ook een hoop te doen
aan kinderen en met kinderen. Iedereen
die met kinderen werkt is een opvoeder.
Bewust of onbewust. Zo dus ook de vrij-
willigers bij de jeugdwerkorganisatie.
Elke opvoeder heeft als taak zelfverant-
woordelijkheid bij te brengen. Dit is
moeilijker dan bijvoorbeeld kinderen
leren de veters te strikken. Bovendien is
het een meer permanent proces.

De aanpak van het alibiseren begint met
het loslaten van alles, hetgeen het kind
doet, leuk te vinden.
De basiskenmerken om te komen tot het
aanleren van zelfverantwoordelijkheid
zijn: Zelf een goed voorbeeld zijn voor
de kinderen en het bevorderen van keu-
zebewustzijn.

Het goede voorbeeld geven
Als er bijvoorbeeld een afspraak ge-
maakt is met een kind om niet te laat te
komen en je komt vervolgens als vrijwil-
liger zelf te laat, reageer dan niet in de
trant van: ‘Sorry, het was zo druk’. Een
betere reactie is: ‘Dat is fout van mij. Ik
had eerder weg moeten gaan, want ik
weet dat het rond deze tijd erg druk is op
straat’.

Keuzebewustzijn
Kinderen dienen op hun, ontwijkende,
gedrag te worden aangesproken. Als
kinderen dan vervallen tot alibisering,
kun je het kind wijzen op de keuzemo-
gelijkheden die het had. Tijdens zo’n ge-

Het einde van de ‘sorry’-cultuur



sprek kun je argumenten aangeven
waarom de ene keuze beter zou zijn ge-
weest dan de andere. Zo gauw het gaat
over de argumenten gaat het over waar-
den en normen, zoals: respect hebben
voor anderen, respect hebben voor be-
zittingen van anderen, naastenliefde of
medemenselijkheid tonen, zorgzaam
zijn, eerlijk zijn, jezelf leren te beheer-
sen, enzovoort. Kinderen worden er zich
bewust van dat ze in een bepaalde situa-
tie verschillende wegen kunnen kiezen.

Stappen om te komen tot verantwoor-
delijkheidsbesef
1.Bewust maken van eigen gedrag;
2.Bewust maken van de eigen keuze;
3.Bewust kiezen;
4.Aansprakelijkheid.

Bewust maken van eigen gedrag
Wanneer een kind wordt aangesproken
op zijn of haar gedrag, dient het kind
zich bewust te zijn van dit gedrag. Bij ali-
biseren proberen kinderen juist dit eigen
gedrag te ontvluchten. Daarentegen
hebben veel kinderen wel een sterke be-
moeizucht met het gedrag van anderen.
Dit bemoeien met anderen gebeurt vaak
om de aandacht af te leiden van het
eigen gedrag.

Bewust maken van eigen gedrag kan op
de volgende manieren:
a Je vertelt zelf wat het kind doet. De

werkwijze is, dat je de aandacht van
het kind vraagt. Het kind dient je ver-
volgens aan te kijken. Je vertelt kort en
krachtig wat het kind deed en hoe an-
dere kinderen hierop reageerden. Je
legt bovendien de situatie uit die hier-
door ontstaan is.

b Een ander kind vertelt wat het betref-
fende kind doet. Jij vraagt een ander
kind om dit te doen. Vraag het andere
kind wel om dit zo rustig mogelijk te
doen.

c Het kind vertelt zelf wat het gedaan
heeft. Het kind vertelt alleen wat het
deed en niet waarom het iets deed.
Hiermee voorkom je een welles-nie-
tesdiscussie. 
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Uit de Praktijk van
Jeugdwerk Limburg

Limburglabdag 2014
Jeugdwerk Limburg heeft zowel zit-
ting in de projectgroep als ook in de
klankbordgroep die zich beide bezig
houden met de voorbereiding en uit-
voering van de Limburglabdag 2014.
Deze vindt plaats op zaterdag 12 april
in de Innofabriek te Reuver. Er wordt
nauw samengewerkt met de gemeente
Beesel.

Provinciale werkconferentie
Jeugdwerk Limburg gaat samen met
LAJK en Katholiek vrouwengilde Lim-
burg de jaarlijkse provinciale confe-
rentie voor Maatschappelijke
Organisaties organiseren. Deze inter-
actieve bijeenkomst voor vrijwilligers
en professionals zal plaatsvinden in het
najaar. Deze bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd in nauwe samenwerking
met de Provincie Limburg.

Knalfilmfestival
Op zondag 28 september en 5 oktober
worden twee edities van het jaarlijkse
Knalfilmfestival georganiseerd. In sa-
menwerking met Jong Nederland Lim-
burg en het Huis voor de
Amateurkunst wordt één dag gehou-
den in de regio midden/noord en één
in de regio zuid. Jeugdwerkorganisa-
ties die zijn aangesloten bij Jeugdwerk
Limburg en beschikken over tieners
van 11 t/m 15 jaar kunnen zich hiervoor
aanmelden. 

Rollebol / activiteitendag zuid
De commissie Rollebol is volop bezig
met de voorbereidingen voor deze
jaarlijkse sport- en spellendag. Dit jaar
is Castenray plaats van handeling. De
dag zal plaatsvinden op 24 mei.
Op zaterdag 21 juni zal een activitei-
tendag worden georganiseerd voor de
regio Zuid. Deze zal worden gehou-
den in Sint Joost. Belangstellende
jeugdwerkorganisaties, die lid zijn van
Jeugdwerk Limburg, kunnen zich hier-
voor aanmelden.

Bewust maken van de eigen keuze
Je neemt een concrete situatie, waarbij
het kind een bepaald type gedrag heeft
vertoond. Je bespreekt met het kind indi-
vidueel, of met de hele groep, dat er ook
andere manieren van gedrag, of manie-
ren van reageren, mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld: Tijdens het buiten spelen
pakt het ene kind een schep af van het
andere. Dit kind slaat er op los en pakt de
schep weer terug. 
Je vertelt tegen de kinderen wat je ziet
en praat over de mogelijke keuzes die
gemaakt kunnen worden wanneer ie-
mand iets van je af pakt.
Keuze 1 Je praat gewoon en zegt dat je
de schep terug wil.
Keuze 2  Je gaat naar de leid(st)er en ver-
telt wat er aan de hand is.

Bewust kiezen
Bij de vorige stap werd achteraf bekeken
welke mogelijkheden er waren om te
reageren. Bij het bewust kiezen gaat het
er om vooraf over dingen na te leren
denken en keuzes te leren maken.
Stel concrete situaties uit het dagelijkse
leven aan de orde, zoals dingen die tij-
dens de clubactiviteiten gebeuren.
Voorbeeld 1  Als de leid(st)er zegt dat
iets af moet, wat kun je dan doen ?
Voorbeeld 2 Als je samen met iemand
iets moet doen en die ander wil het an-
ders dan jij, wat doe je dan ?
Voorbeeld 3 Als je je fiets pakt om naar
huis te gaan en je stoot een andere fiets
om, wat doe je dan?

Aansprakelijkheid
Bij het nemen van verantwoordelijkheid
gaat het ook om aansprakelijkheid. Ie-
dereen neemt wel eens een verkeerde
beslissing. Kinderen ook. Leer kinderen
om dit gewoon toe te geven en niet te
vervallen in het zoeken van uitvluchten.
Aangezien dit zeker niet gemakkelijk is,
kun je dit zowel met de kinderen bespre-
ken als ook oefenen. Bespreek en oefen
hoe ze iets moeten toegeven, zelf zeg-
gen dat je iets hebt gedaan, of het aan-
bieden van oprechte
verontschuldigingen.
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Erkenning
Jeugdwerk Limburg is een erkende en
gecertificeerde organisatie om stagiai-
res van diverse opleidingen de moge-
lijkheid te bieden om onder
deskundige begeleiding werkervaring
op te doen. Jeugdwerk Limburg was al
gecertificeerd door Calibris. Inmiddels
is daar een erkenning door KenWerk
aan toegevoegd. Jeugdwerk Limburg
biedt als provinciale koepelorganisatie
samen met een lokale jeugdwerkorga-
nisatie de mogelijkheid aan om stage-
opdrachten uit te voeren. 

Huurconflict
Een bij Jeugdwerk Limburg aangeslo-
ten jeugdwerkorganisatie heeft aan
een vrijwilliger toestemming gegeven
om tijdelijk gebruik te mogen maken
van opslagruimte. Omdat de jeugd-
werkorganisatie inmiddels zelf deze
beschikbaar gestelde ruimte nodig
heeft en de betreffende vrijwilliger
weigert haar spullen weg te halen, is er
een conflict ontstaan. Aangezien
Jeugdwerk Limburg een collectieve
rechtsbijstandsverzekering heeft voor
haar lidorganisaties, vindt momenteel
juridische ondersteuning plaats aan de
betreffende jeugdwerkorganisatie.  

Veiligheidsvignet
Jeugdwerk Limburg heeft samen met
Jong Nederland Limburg en Jongeren-
vereniging KPJ Limburg een nieuw
veiligheidsvignet ontworpen. De
jeugdwerkorganisaties die de afgelo-
pen jaren het ‘oude’ veiligheidsvignet
toegewezen hebben gekregen, zullen
aan een hertoetsing worden onder-
worpen. Zo wordt men in de gelegen-
heid gesteld om het nieuwe vignet te
bemachtigen. Andere jeugdwerkorga-
nisaties die nog niet over een veilig-
heidsvignet beschikken, kunnen  zich
eveneens aanmelden. Wanneer men
met goed gevolg het traject doorloopt,
kan de organisatie ook dit vignet ont-
vangen. Het nieuwe veiligheidsvignet
is drie jaar geldig. Voor meer informa-
tie kun je je wenden tot het Jeugdwerk
Limburg kantoor.

‘JeanPaul’ is een samenwerking tussen Paul Nas en Jan Wilms.
Samen ontwikkelen zij creatieve projecten met muziek en bie-
den deze aan als cultuureducatie, workshops en voorstellingen.
Paul en Jean zijn ervaren in het geven van workshops en lessen,
optredens en voorstellingen, het werken met kinderen en scho-
len, met muziek en percussie. De uitvoeringen kunnen in overleg
aan de situatie worden aangepast. De tijdsduur is ongeveer 90
minuten en de kosten zijn 350 euro inclusief instrumenten en 
materiaal. Meer informatie op hun website www.jeanpaul.cc. 
‘JeanPaul’ is bereikbaar via e-mail info@jeanpaul.cc.

De Zongofamilie
De Zongofamilie is een interactieve muziekvoorstelling over Afrika. De kinderen
worden ‘meegenomen’ naar een dorpje in Burkina Faso en maken een dag mee uit
het leven van de familie Zongo. Het programma combineert voorlichting over het da-
gelijkse leven in een Afrikaans land met een muziekworkshop op echte Afrikaanse in-
strumenten. Het programma is leerzaam, amusant en qua indeling en inhoud flexibel
af te stemmen op de leeftijdsgroep. Doelgroep: kinderen van 5-15 jaar. Het pro-
gramma is per leeftijd aangepast. Thema: wereldoriëntatie, muziek.

De Dans Van De Drummers
De dans van de drummers is een interactieve theatervoorstelling geïnspireerd door
het bekroonde kinderboek van Hans Hagen. In de voorstelling worden delen van het
boek en ervaringen van  JeanPaul in Afrika gecombineerd met gezamenlijk tromme-
len door de kinderen. Hierdoor komt het boek tot leven en zal het kinderen stimule-
ren dit verhaal met interesse te lezen en nader te onderzoeken. Doelgroep: kinderen
van 7 - 12 jaar. Thema: leesbevordering, muziek, wereldoriëntatie

Multi-Percussie - Muziekworkshop
Muzikale workshop: multi-percussie op verschillende instrumenten aangevuld met
zang en melodische instrumenten. Voor kinderen van alle leeftijden, voor grote en
kleine groepen.

Percussiemarathon
Een bijzonder evenement én een geweldige actie om geld in te zamelen in één !!  
Inzetbaar bij: een open dag, afsluiting van een projectweek, een multiculturele dag,
een opening, afscheid collega, project, themadag, etc.
Thema: muziek, inzamelingsactie, projectafsluiting. Extra: JeanPaul zorgt voor  ma-
teriaal (trommels, instrumenten,  geluidsinstallatie, aankleding) en presentatie en be-
geleiding op de dag zelf.

JeanPaul
interactieve kindervoorstellingen 
met muziek 
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De spruitjes-actie van Sirene ’99
Lomm
Sirene ’99 uit Lomm is een jeugdclub die
na een samenvoeging van drie vereni-
gingen (jongensclub, meisjesclub en
KPJ) in 1999 is ontstaan. ‘Sirene’ is afge-
leid van de burger-alarm-paal die in de
tuin staat. Om aan extra euro’s te komen,
wordt ieder jaar de Spruitjesactie gehou-
den. Huis aan huis worden de spruiten
aan de stronk aangeboden voor de prijs
van € 3,50 voor 1 stronk en € 6,00 voor 2
stronken. Het eerste jaar dat deze actie
gehouden werd, kreeg de leiding regel-
matig te horen: ‘Oh, groeien de spruitjes
zo’. Men had alleen het beeld van zakjes
spruitjes uit de supermarkt. De spruiten
komen uit een bepaalde streek uit Duits-
land. Ze hebben een super smaak; dat is
van te voren getest. De verkoop vindt
een paar weken voor kerstmis plaats. Je
kunt de stronk rustig tot na nieuwjaar
buiten laten liggen en er iedere keer zo
veel spruitjes af snijden als je voor de
maaltijd nodig hebt. Op de avond van de
verkoop gaat de leiding met hulp van de

kinderen met 2 pallets van 400 stronken
aan de slag. De derde pallet wordt ge-
bruikt voor de verkoop in het buitenge-
bied. Als alles verkocht is, heeft deze
actie weer een leuk bedrag opgeleverd
dat gebruikt wordt om kinderen fantasti-
sche activiteiten aan te bieden.

KVW Bergen krijgt een bijdrage uit
het Rabo-fonds Maatschappelijke Be-
trokkenheid
Om invulling te geven aan haar maat-
schappelijke betrokkenheid heeft de Ra-
bobank Gennep-Bergen het fonds
Maatschappelijke Betrokkenheid opge-
richt. Jaarlijks wordt een deel van de
winst in dit fonds gestort met als doel
een bijdrage te leveren aan de samenle-
ving voor ondersteuning van kunst,
sport, recreatie, natuur en milieu. Op de
afdelingsvergadering van de Rabobank
in september werd massaal op KVW
Bergen gestemd, waardoor zij het mooie
bedrag van 4161 euro in ontvangst moch-
ten nemen.

Marion’s tips voor extra euro’s
Omdat met alleen de deelnemersbijdrage en het gemeentelijk subsidie de activiteiten vaak niet kunnen worden 
bekostigd, zijn clubs steeds op zoek naar extra inkomstenbronnen. Jeugdwerk Limburg reikt in deze rubriek tips aan
om extra euro’s te vergaren. Voor deze FLITS vergaarde Marion Binneveld weer enkele tips van onze eigen leden.

Aanbieding  Poppentheater 
Kris-Kras in 2014

Omdat het dit jaar niet meer mogelijk
is om een voorstelling aan te vragen
via het Kinderfonds Dappere Dodo’s,
heeft Poppentheater Kris-Kras een
speciale aanbieding voor alle clubs
die aangesloten zijn bij Jeugdwerk
Limburg.

Een voorstelling, duur 60 minuten,
leeftijd van 4-8 jaar, met poppenkast
en goochel-act die normaal  350 euro
reiskosten ad 0,30 euro per km + 6%
btw kost, wordt nu aangeboden voor
250, euro + reiskosten + btw.

Om de kosten nog verder te drukken
zou je misschien iets hebben aan de
volgende tips:
Zoek een sponsor om de voorstelling
geheel of gedeeltelijk te betalen
Of start een financiële actie(s) om
geld in te zamelen, bijvoorbeeld 
lege flessen of oude mobieltjes inza-
melen.
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met dank aan Stichting Ceramo

Jeugd- en Jongerencentrum Elsloo 

Wat heb je nodig?
2 verschillende maten tempex balle-
tjes, wiebeloogjes, oranje papier, gele
verf, gele boa, saté prikkers en een
stuk schuimrubber.

Wat moet je doen?
Steek een saté prikker in elk balletje.
Verf de balletjes geel, steek ze in een
stuk schuimrubber en laat ze drogen.
Teken en knip een snaveltje uit het
oranje papier. Plak de wiebeloogjes en
het snaveltje op het kleinste balletje en
plak dit vervolgens schuin op de gro-
tere bal. Dan versier je het kuikentje
nog met boa veertjes.

Knutsel een 
paaskuiken

Tussendoor Spellen
door Marion Binneveld naar ideeën van Marlies Jacobs
Voor deze spellen is het erg leuk om ook speciale ballen te gebruiken. Door hun
verschillende vormen krijg je de meest doldwaze effecten. Deze ballen zijn ver-
krijgbaar bij de firma Nijha. www.nijha.nl/spelmateriaal 
Wellicht een idee om dit spelmateriaal aan te schaffen via fondsenwerving. Heb
je hier vragen over, neem dat contact op met Jeugdwerk Limburg. 

Balspel 1
Nodig: 2 ballen
De deelnemers staan in een kring. Aftellen gaat als volgt: een, een, twee, twee,
drie, drie enzovoort. De ballen liggen in het midden van de kring. De leider roept
een getal en de deelnemers met dat nummer rennen naar het midden en gaan de bal
stuiteren. Roept de leider een ander getal dan stoppen de eerste twee deelnemers
en lopen de volgende twee naar het midden om verder te stuiteren. Eerst langzaam
met het spel beginnen en vervolgens het tempo opvoeren door sneller te wisselen.
Ook kun je de kring steeds groter maken.

Balspel 2
Nodig: 1 zachte rugbybal
De deelnemers staan in de kring en stuiteren de rugbybal naar
het midden van de kring. De bal schiet vanwege zijn vorm alle
kanten uit. Degene bij wie de bal het dichtst bij komt, pakt de
bal en stuitert weer naar het midden. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld 15 keer of
meer achter elkaar de bal te vangen. Maar door zijn puntige uiteinden is dat nog niet
zo gemakkelijk.

Balspel 3
Nodig: 2 ballen
De deelnemers staan in de kring. Een bal wordt naar het midden van de kring ge-
stuiterd. Je mag hem dan niet vastpakken, maar moet hem weer doorslaan. Als dit
lukt, komt de 2e bal in het spel. Die wordt naar de persoon die ernaast staat gestui-
terd, die pakt hem vast en stuitert vervolgens weer naar de volgende.

Scholing
Jeugdwerk Limburg beschikt over een uitgebreid aanbod van scholingsactivitei-
ten. Zie hiervoor de website www.jeugdwerklimburg.nl  Vrijwilligers van jeugd-
werkorganisaties vinden het belangrijk en leuk om samen activiteiten te
ondernemen waarbij de deskundigheid wordt bevorderd. In samenspraak met de
workshopleid(st)er wordt de inhoud van de activiteit zoveel mogelijk afgestemd
op de wensen en behoeften van de vrijwilligers van de betreffende jeugdwerkor-
ganisatie. De scholingsactiviteiten worden op locatie verzorgd.



in samenwerking met JCR uit Buggenum

Veel organisaties zijn al druk bezig met
de voorbereidingen voor het kamp. Zo
ook de Jeugd Contact Raad uit Bugge-
num. Tweejaarlijks vindt daar het zo-
merkamp in een weekend in mei of
juni plaats. Het zomerkamp start op
vrijdagavond en duurt tot zondag-
avond en vindt plaats op een kampeer-
boerderij of vakantiehuis. Er worden
dan verschillende activiteiten georga-
niseerd; zoals een spelletjesavond,
speurtocht, nachtwandeling, levend
stratego, survival, zwemmen, disco
enzovoort. Jeugdwerk Limburg heeft
gebruik mogen maken van hun gege-
vens. Ze werken al jarenlang met een
draaiboek. In dit draaiboek worden
stapsgewijs alle belangrijke zaken be-
noemd.

In de notes worden de specifieke ge-
gevens uitgewerkt en eventueel bijge-
steld. Verder zijn er in de bijlages: een
uitgebreid inschrijfformulier en be-
staan er materiaallijsten. Er zijn per
maaltijd richtlijnen wat en hoeveel
men nodig heeft voor de verschillende
maaltijden. Ook wat er nodig is aan
versnaperingen wordt niet vergeten.
Men heeft regels op de kamplocatie
voor de deelnemers en een calamitei-

ten protocol, een checklist voor kamplo-
catiekeuze en afspraken met de beheer-
der op papier gezet. Maar om de puntjes
nog eens op de i te zetten, heeft de lei-
ding in oktober de workshop ‘Goed
voorbereid op kamp’ gevolgd. 

Drie delen van de workshop
1. via een vijftal groepen werd de hui-

dige werkwijze tijdens de voorbe-
reidingen en organisatie van
het zomerkamp geëvalueerd.
2.  tijdens een plenaire sessie
werden de groepsevaluaties
gepresenteerd en bediscussi-
eerd. 
3.  presentatie en plenaire
discussie casus

Ad 1 en 2: Tips en aanvul-
lingen voor 
het huidige zomerkamp
•  Filmen en fotograferen
tijdens het zomerkamp en
beschikbaar stellen via so-
cial media;
•  Veiligheid(protocollen)
onderdeel maken van het
draaiboek;

•  Tascontrole, geen energydrank en
gebruik van mobiel niet toestaan.
Dit moet echter voorafgaande aan
het kamp worden gecommuniceerd
aan de deelnemers c.q. ouders. Dit
kan via een nieuwsbrief en social
media;

•  Voor heimwee kunnen vitamine C-
pilletjes worden gebruikt, verpakt in
apotheekverpakking waarop “heim-
weepilletjes” staat;

• Taakverdeling gebalanceerd verde-
len, zodat rustpunten ontstaat voor
de (organiserende) leiding;

• Evalueren direct na zomerkamp via
een anonieme enquête voor zowel
deelnemers c.q. ouders als leiding;

• Spelvorm (met prijs(je)) toepassen
tijdens het opruimen;

• Film- en/of fotoavond houden na
het zomerkamp voor de kinderen,
ouders, leiding en andere geïnteres-
seerden. DVD (met film en foto’s)
kan hierna worden verkocht;

• 3R’s (rust, reinheid en regelmaat)
zijn belangrijke aandachtspunten;

• Bij de programmering kan rekening
worden gehouden met trends (mu-
ziek, media, hobby’s interesses,
maatschappelijke ontwikkelingen,
actualiteit enzovoort)

Samenvatting
Een bevestiging dat de werkwijze
(werkgroep, draaiboek, evaluatie etc.)
die de Jeugdcontactraad hanteert 
tijdens de voorbereiding en organisatie
van activiteiten (lees zomerkamp) na-
genoeg compleet is en zeer goed aan-
sluit op datgene in de workshop wordt
gepresenteerd en geconcludeerd. Er
zijn natuurlijk een aantal ontbrekende
zaken en in een update van het betref-
fende JCR-draaiboek zullen worden
opgenomen.
Kortom een leerzame, interactieve en
constructieve workshop voor zowel de
deelnemers (JCR) als de workshop 
docenten (Jeugdwerk Limburg). Met
name de behandeling van de gekozen
casus had hierbij een waardevolle en
verdiepende bijdrage.
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Op 21 en 22 maart 2014 organiseert het Oranje
Fonds weer de grootste landelijke vrijwilli-
gersactie NLdoet. Traditiegetrouw zullen
weer veel vrijwilligers van jeugdwerkorgani-
saties deelnemen aan deze grote activiteit.
Jeugdwerk Limburg wil in de volgende editie
van FLITS graag uitgebreid aandacht schen-
ken aan enkele van deze initiatieven. Vandaar
dat de redactie van FLITS vraagt om jullie acti-

viteiten bij Jeugdwerk Limburg aan te mel-
den. Een jeugdwerkadviseur zal dan contact
opnemen om een afspraak te maken voor het
opstellen van een artikel. Natuurlijk horen
daar ook leuke inspirerende foto’s bij! 

Aanmelden en foto’s sturen kan naar
info@jeugdwerklimburg.nl

Vrijwilligersactie NLdoet 2014
op 21 en 22 maart

Jeugdwerk Limburg organiseert in samen-
werking met veertien andere provinciale
maatschappelijke organisaties en de ge-
meente Beesel op zaterdag 12 april de Lim-
burglabdag 2014. Deze informatie-  en
activiteitendag zal plaatsvinden in de Innofa-
briek  in Reuver. De deuren gaan open vanaf
9.30 uur en het programma zal duren tot 15.30
uur.
Iedereen die op de één of andere manier be-
trokken is, of zich betrokken voelt, bij vrijwil-
ligerswerk is deze dag welkom. Deelname is
gratis. Voor een lunch wordt gezorgd. Tij-
dens deze dag worden mensen met elkaar in
contact gebracht om van gedachten te wisse-
len over mogelijkheden om de leefbaarheid in
de provincie Limburg te bevorderen. Er
wordt gewerkt aan de hand van een elftal ca-
sussen die spelen in Limburgse wijken en dor-
pen. Door op provinciaal niveau verbindingen
te zoeken en samen te werken ontstaat een
breed netwerk voor allerlei nieuwe initiatie-
ven. Zo kan er van elkaars kennis en ervarin-
gen worden geleerd.

De casussen die aan de orde zullen worden
gesteld zijn:
• Energiek bezig in de buurt;
• Vrijwilligers gezocht;
• Diversiteit in de wijk ‘elkaar leren kennen’;
• Open houden van gemeenschapshuizen en

andere voorzieningen voor verenigingen in
kleine kernen;

• Huiselijk geweld, kindermishandeling, 
ouderenmishandeling;

• Burgerparticipatie en leefbaarheid;
• Zorg en welzijn;
• Inzet en hergebruik van maatschappelijk

vastgoed;
• Ruilhandel van goederen en diensten;
• Kinderen in armoede moeten mee kunnen

doen;
• Coöperatieve stadsmoestuinen. 

Voor meer informatie over de inhoud van
de diverse casussen en over de dag zelf kun
je terecht op de website www.limbur-
glab.nl  Via deze site kun je je ook aanmel-
den om deel te nemen.

Limburglabdag 2014

Jaarvergadering 2014 
Op maandag 26 mei houdt Jeugd-
werk Limburg haar jaarvergadering
voor alle aangesloten jeugdwerkor-
ganisaties.
Plaats van handeling is Theaterhotel de
Oranjerie in Roermond. De opening is
om 20.00 uur. Rond de klok van 22.00
uur zal de bijeenkomst worden geslo-
ten. Tijdens het eerste gedeelte van de
vergadering zullen voornamelijk de
huishoudelijke onderdelen aan bod
komen. Als onderwerp na de pauze is
gekozen voor het project ‘In Veilige
Handen’, dat gaat over het voorkomen
van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag. Ook zal de (gratis) VOG (Verkla-
ring Omtrent het Gedrag) aan de orde
komen.
De agenda met de bijbehorende 
stukken kan te zijner tijd worden 
gedownload vanaf de website
www.jeugdwerklimburg.nl 
Afmeldingen voor de bijeenkomst
graag doorgeven via 
info@jeugdwerklimburg.nl 
of telefonisch op 0475-315151. 

Scholing
Jeugdwerk Limburg beschikt over een
uitgebreid aanbod van scholingsactivi-
teiten. Vrijwilligers van jeugdwerkor-
ganisaties vinden het belangrijk en
leuk om samen activiteiten te onder-
nemen waarbij de deskundigheid
wordt bevorderd. In samenspraak met
de workshopleid(st)er wordt de in-
houd van de activiteit zoveel mogelijk
afgestemd op de wensen en behoef-
ten van de vrijwilligers van de betref-
fende jeugdwerkorganisatie. De
scholingsactiviteiten worden op loca-
tie verzorgd.
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Kinderspeeldorp Pee Wee Posterholt 
M’tricht – Pee Wee : 51Km = 45 min.       Kerkrade – Pee Wee : 37Km = 40 min. 

Heerlen – Pee Wee : 31Km = 40 min.       Sittard – Pee Wee : 20Km = 30 min. 

VOLGENS VEEL MENSEN “ DE GEZELLIGSTE EN MOOISTE SPEELTUIN” 

Onbeperkt Koffie/thee voor !2,50  www.peewee.nl 
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Poppentheater Kris-Kras verzorgt poppenkast
en goochelvoorstellingen voor kinderen van 

4 tot 9  jaar. Poppenkast kan zowel binnen als buiten
worden opgesteld. Duur programma is 60 minuten.

Informatie programma en prijzen:
www.kris-kras.nl • info@kris-kras.nl  
Telefoon 0492-463328 of 06-22002586
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voor vrijwilligerswerk en 
buitenspeelruimte

Vrijwilligerswerk
Advies, trainingen en workshops op het gebied van onder andere:

Vrijwilligersbeleid (vinden en binden van vrijwilligers)
Arbo en vrijwilligerswerk

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (Drank- en Horecawet)
Communicatieve trainingen: Samenwerken, onderhandelen, 

conflicthantering, vergaderen, enzovoort
Weerbaarheidstrainingen volgens het Rots en Water perspectief

Buitenspeelruimte
Advies, trainingen, workshops en project(bege)leiding

op het gebied van onder andere:
Formulering en uitvoering van gemeentelijk speelruimtebeleid

Eerste aanleg of renovatie speelvoorzieningen met bewonersparticipatie

Voor wie?
Gemeenten, Instellingen voor Welzijnswerk, Maatschappelijke organisaties

Lokale vrijwilligersorganisaties, Jeugd- en jongerenwerkorganisaties
Speeltuinorganisaties

Op de Baant 22, 6112 BA St. Joost
www.henkclaessen.nl • info@henkclaessen.nl

telefoon 0475-410386 • fax 0475-410580

Lid worden van 

Jeugdwerk Limburg?

Jeugdwerk Limburg is een vereniging
van 120 door vrijwilligers gerunde
jeugd- en jongerenwerkorganisaties
in Limburg.

Dit zijn jeugdwerkorganisaties die 
wekelijks clubwerk en andere 
activiteiten voor kinderen en tieners 
organiseren, maar ook kinder-
vakantiewerkorganisaties.

Jeugdwerk Limburg is een vraag-
gerichte organisatie. Zij ondersteunt
met haar activiteiten de lokale vrijwilli-
gers bij de uitvoering van hun werk.
Zo zijn er de adviseurs van Jeugdwerk
Limburg. Zij dienen als vraagbaak en
kunnen antwoord geven op vele vra-
gen. Daarnaast heeft Jeugdwerk Lim-
burg een breed scholingsaanbod, dat
bestaat uit meer dan 50 verschillende
workshops. Deze kunnen desgewenst
ook op maat worden aangeboden 
binnen de eigen jeugdwerkorganisatie.
Naast activiteiten voor vrijwilligers is er
in Noord- en Midden-Limburg jaarlijks
de regionale spellendag Rollebol voor
de jeugdleden van de organiserende
clubs.
Het lidmaatschap van Jeugdwerk 
Limburg kost € 89,00 per jaar, voor 
kindervakantiewerk organisaties 
bedraagt de contributie € 36,00 per jaar.
Leden krijgen een aantal zaken gratis,
zoals FLITS en ander informatiemateri-
aal én het contact met
de jeugdwerk-
adviseur. Voor
scholingsactiviteiten
en uitgebreider 
advies wordt een 
betaalbaar tarief gevraagd.

Meer informatie vind je op de website
en bij het Jeugdwerk Limburg kantoor
in Roermond, telefoon (0475) 31 51 51
of e-mail info@jeugdwerklimburg.nl.
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www.peewee.nl 
Indoor -  Outdoor – Kinderboerderij 
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Werk aan uw business,
met IdéActive als

automatiseringspartner

IdéActive BV ICT
Baandert 20

6136 ER Sittard
046-4200771

www.ideactive.nl

Van alle kanten bekeken
Koenen en Co is dé vooruitstrevende

totaaladviseur voor zakelijk Zuid-

Nederland. Samen met u bekijken 

onze adviseurs alle kanten van uw 

bedrijf om zo te komen tot een 

succesvolle oplossing. Meer weten? 

Kijk op www.koenenenco.nl

Organisatiebureau
voor opleidingen

BedrijfsHulpVerlening-
EHBO-hartreanimatie-AED

Eerste hulp bij waterongelukken

Heidepark 6, 
6051 GN  Maasbracht

tel./fax (0475) 46 46 07
e-mail

info@organisatiebureau-help.nl
internet

www.organisatiebureau-help.nl
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De leukste activiteiten van
OJC de Hobbits uit Kessel
De Dino’s, groep 3,4 en 5 hebben 
gekozen voor: ‘Krantenstorm’.
Een week voordat de activiteit plaats-
vindt, geeft de leiding door dat ieder-
een een stapel kranten meebrengt.
Ondertussen is deze activiteit zo popu-
lair dat ook opa’s en oma’s mee helpen
verzamelen, want je hebt heel, veel
kranten nodig. Op de avond zelf staan

de stoelen in een kring en onder elke
stoel ligt een stapeltje kranten. De rest
wordt nog even aan de kant gelegd en
later ingezet. Het verhaal begint: De
kinderen zijn wolken. Wat doen wol-
ken? Die maken regen.
Heel rustig gaan de kin-
deren scheuren en laten
de snippers op de
grond vallen. Dan gaat
het harder regenen, on-
weren en zelfs hagelen
en moeten de kinderen
sneller scheuren. Zo
wordt het tempo opge-
voerd. Door de storm
zijn alle bladeren van
de bomen gewaaid. De
kinderen gaan door de
berg snippers heen lopen, gaan ermee
gooien. Ze g ooien elkaar vol. Dan
wordt het weer wat rustiger en volgt
er een limonadepauze. Na de
pauze worden alle krantensnip-
pers naar het midden gescho-
ven en gaan de kinderen er in
een kring omheen staan. Het
verhaal gaat verder. Het is gaan
sneeuwen. De vlokken dwarre-
len in het rond. Als het gesneeuwd
heeft, kun je sneeuwpoppen maken.

De kinderen stoppen de
kranten onder hun kleren.
Je kunt ook sneeuwengel-
tjes maken door in de kran-
tenberg te gaan liggen. De
kinderen verzinnen ook
veel zelf, zijn heel actief
bezig en beleven ruim een
uur plezier aan deze activi-
teit. Na afloop wordt er een
wedstrijdje van gemaakt
wie het snelste kan oprui-
men. Alle krantensnippers
worden in een super grote
doos gepropt. Mede door de enthousi-
aste leiding die volop meedeed, was
dit een geweldige avond.

Voor de Mammoets, groep 6, 
is het Preuvenement favoriet.
Deze activiteit bestaat uit twee avon-
den. De 1e week wordt alles voorbe-
reid. In groepjes van 3 tot 4 personen
wordt gekozen voor een land. Afhan-

kelijk van de grootte van de groep vari-
eert het aantal landen. Alles wordt dan
klaargemaakt in de sfeer van dat land;

van de aankle-
ding van de
marktkraam tot
menukaarten,
prijslijsten en
gerechten.
Kraam België

verkoopt bijvoorbeeld: frietjes, cho-
cola en poffertjes en kraam Italië: pizza

en kinderchampagne. Voor kraam
Amerika zijn er knakworsten en pop-
corn. De kinderen verzinnen alles; de
leiding bekijkt of het ook praktisch
mogelijk is. Kortom alles wat de kinde-
ren lekker vinden. Het hoeft niet altijd
gezond te zijn, als het maar lekker is.
De 2e avond is dan het grote eetfestijn.
Vooraf zijn de marktkramen met de
spullen klaargezet. De bonnen worden

uitgedeeld en dan kan de handel be-
ginnen. De kinderen zijn met flinke
trek binnengekomen, want ze hebben
thuis niet gegeten. Tijdens de activiteit
wordt druk gekocht en verkocht. Ook
komen de acties los. Kostte in het
begin iets 3 bonnen, gedurende de
avond wisselt de prijs steeds. De han-
del is onderdeel van de activiteit, maar
niet het belangrijkste. Dat is plezier
hebben en leuk met elkaar bezig zijn.


