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Op mijn 14e ben ik begonnen als
vrijwilliger bij een lokale jeugdwerk-

Met dank
aan de adverteerders

organisatie en nog altijd ben ik als actieve vrijwilliger betrokken

en PSW voor het

bij andere organisaties en draag ik vrijwilligerswerk een heel
warm hart toe. Hoe leuk is het dan dat ik vanaf 2020, als nieuwe

inpakwerk

oﬃce manager van Jeugdwerk Limburg, mijn passie van vroeger
opnieuw invulling mag geven en jullie administratief mag ondersteunen. We zullen elkaar vast gaan spreken via één van onze

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

diverse communicatiekanalen. Tot dan!’
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Wordt nu gratis lid van Jeugdwerk Limburg
Om zoveel mogelijk organisaties die met jeugd en jongeren
Jeugdwerk Limburg is een vereniging van zo’n 90 door

werken kennis te laten maken met het aanbod van Jeugdwerk

vrijwilligers gerunde jeugd- en jongerenwerkorganisaties in

Limburg kan er gebruik worden gemaakt van een gratis

Limburg. Dit zijn jeugdwerkorganisaties die wekelijks clubwerk

lidmaatschap voor nieuwe leden. Ben jij benieuwd naar wat

en/of andere activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren

Jeugdwerk Limburg voor jouw organisatie kan betekenen?

organiseren, maar ook kindervakantiewerkorganisaties.

Meld je dan even bij Jeugdwerk Limburg. We staan je graag
te woord. Neem alvast een kijkje op onze website:.

Jeugdwerk Limburg is een vraaggerichte organisatie. Zij ondersteunt met haar activiteiten de lokale vrijwilligers bij de uitvoering
van hun werk. Zo zijn er de adviseurs van Jeugdwerk Limburg.
Zij dienen als vraagbaak en kunnen antwoord geven op vele
vragen.
Daarnaast heeft Jeugdwerk Limburg een breed scholingsaanbod, dat bestaat uit zo’n 60 verschillende workshops
en trainingen. Deze kunnen desgewenst ook op maat worden
aangeboden binnen de eigen jeugdwerkorganisatie.
Naast activiteiten voor vrijwilligers is er in Noord- en MiddenLimburg 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 het
kwartaalblad FLITS, de digitale nieuwsbrief en ander informatiemateriaal. En natuurlijk het contact met de jeugdwerkadviseur.
Voor scholingsactiviteiten en uitgebreider advies wordt een
betaalbaar tarief gevraagd. Zo kosten scholingsactiviteiten voor
lidorganisaties € 10,25 per persoon of € 82,00 per groep.
Niet- lidorganisaties betalen respectievelijk € 20,50 en € 165,00.
Meer informatie vind je op de website en bij de medewerkers
van Jeugdwerk Limburg, telefoon (0475) 31 51 51 of e-mail
info@jeugdwerklimburg.nl.
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Nieuw adres
Jeugdwerk Limburg

Beschikken wij over de
juiste gegevens?

Jeugdwerk Limburg heeft zich per 1 januari 2022 gevestigd

Voor een goede communicatie, het ontvangen van de

op een nieuwe locatie: ’t Patronaat in Sint Joost.

contributiefactuur en vakblad FLITS! is het belangrijk dat wij

’t Patronaat in Sint Joost is een multifunctioneel centrum. Onder

over de juiste gegevens beschikken. Kloppen de namen,

andere het lokale jeugdwerk, de ouderenhuiskamer en de

adressen en functies nog?

repetities van de lokale muziekverenigingen vinden hier plaats.

Je kunt dit checken via het ledengedeelte op onze website.

De ligging in het midden van Limburg en de goede

Ben je de inloggegevens kwijt? Laat het dan even weten!

bereikbaarheid zorgen ervoor dat het ook voor Jeugdwerk

Via onderstaande QR-code kun je het inschrijﬀormulier ook

Limburg een mooie plek is om haar bezoeklocatie te vestigen.

opnieuw invullen.

Omdat het werk van Jeugdwerk Limburg zich ook veel op
locatie bij andere (lid)organisaties afspeelt, verzoeken we ieder-

Geef je wijzigingen liever per e-mail door? Dat kan natuurlijk

een die een bezoek wil brengen aan onze nieuwe locatie vooraf

ook! Stuur dan een e-mail en dan zorgen wij dat alles

contact met ons op te nemen. We plannen dan een afspraak in.

aangepast wordt in ons systeem.

Op deze manier lopen we elkaar niet mis.
Ook het voormalige postbusnummer komt te vervallen. Alle post
mag naar onderstaand adres worden gestuurd:

Jeugdwerk Limburg
Caulitenstraat 6
6112 AL Sint Joost
Tot ziens in Sint Joost!

Vraag en aanbod
van materialen voor
KVW en jeugdwerk
Jeugdwerk Limburg biedt een nieuwe service aan:
Een Facebookgroep waar KVW- en jeugdwerk organisaties
materialen kunnen vragen en aanbieden. Op deze manier
kunnen we elkaar helpen.
Plaats een of meerdere duidelijke foto's bij je product.
Het beheer van deze groep is
niet verantwoordelijk voor
eventuele negatieve gevolgen
van handel binnen deze pagina.
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MEI

Spek
de kas!

Jaarvergadering
Jeugdwerk Limburg

Iedere

jeugdorganisatie

zoekt ﬁnanciële mogelijkheden met als doel: iedereen

Op 16 mei aanstaande vindt van 19.00 uur tot ongeveer 21.00

kan meedoen. In 2021 bracht

maart t/m 1 april 2022 vieren

uur de jaarvergadering van Jeugdwerk Limburg plaats in

Jeugdwerk Limburg in kaart

we samen met onze partners,

’t Patronaat in Sint Joost. Het bestuur van Jeugdwerk Limburg

welke landelijke fondsen en

deelnemende partijen en ge-

geeft de voorkeur aan fysieke ledenvergaderingen. Door

initiatieven er zijn voor ﬁnan-

meenten de 11e editie van

corona was dit in 2021 niet mogelijk. Daarom worden deze

cieel kwetsbare gezinnen.

deze projectweek.

alsnog vastgesteld.

Hierbij lag de focus op het
kind en het gezin. Dit jaar ligt

Project: Spek de kas!

Het 2e deel van de avond is zoals gebruikelijk gereserveerd

de focus van Jeugdwerk

Tijdens deze week wil Jeugd-

voor een actueel thema. Deze keer zal Peter Hovens

Limburg op wat de vrijwilli-

werk Limburg kinderen en

(Coöperatie SamenWereld) met een interactieve presentatie

gers kunnen bijdragen aan

jongeren

een aanstekelijk verhaal houden over de communicatie met

ﬁnancieel toegankelijk hou-

maken dat jeugdactiviteiten

de jeugd, ouders/verzorgers, de gemeente en alle andere voor

den van jeugdactiviteiten en

niet vanzelfsprekend zijn voor

ervan

bewust

jouw organisatie belangrijke mensen en gremia in je wijk

daarmee ook het ﬁnancieel

ieder kind. Daarnaast leert

of dorp. En hoe je daarmee met je activiteiten beter kunt

gezonder maken van de

jonge leiding dat je niet meer

aansluiten op hun behoefte. En niet onbelangrijk hoe je

organisatie.

geld kunt uitgeven dan je in

zo nieuwe vrijwilligers, deelnemers en sympathisanten aan je

kas hebt. Dit maakt dat je als

organisatie kunt binden.

leiding creatief gaat zoeken
naar mogelijkheden voor
activiteiten en daarmee het
ondernemerschap aanjaagt.
Daarnaast vragen organisaties een zo laag mogelijke
deelnemersbijdrage en houden daarom allerhande geldinzamelingsacties.
Week van het geld

Plannen of ideeën voor geld-

De Week van het geld is een

inzamelingsacties? Inspireer

initiatief van het platform Wij-

andere organisaties en deel

zer in geldzaken. Onder het

jullie plan!

motto ‘jong geleerd is oud

Stuur

opzet

naar

gedaan’ wil het platform kin-

info@jeugdwerklimburg.nl en

deren en jongeren voorberei-

op 28 maart publiceren we

den op ﬁnanciële redzaam-

alle ideeën op onze website!

heid in de toekomst. De
Aanmelden graag vóór 2 mei aanstaande via info@jeugdwerk-

Week van het geld is een

limburg.nl. Vermeld hierbij de naam van de organisatie en de

belangrijke aanjager voor het

namen van de personen die zullen deelnemen.

structureel stimuleren van

Alle leden van Jeugdwerk Limburg ontvangen nog een

ﬁnanciële vaardigheden van

uitnodiging voor deze jaarvergadering.

kinderen en jongeren, zowel
op school als thuis. Van 28
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jullie

Aanpak jeugdige
ondermijning
Met ﬁnancieringsgelden van het Rijk heeft het Regionale

Communicatiecampagne:

Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg in 2021 de Task

Hoe geschikt ben jij om te werken als crimineel?

Force Jeugdige Ondermijners opgericht. Jeugdige ondermijners

Onderdeel van de preventieve aanpak is ook een communicatiecam-

zijn jongeren die verleid worden om op illegale wijze snel veel geld

pagne gericht op Limburgse jongeren. Deze is in januari 2022

te verdienen. Ondermijnende criminaliteit betekent de vermenging

gelanceerd en zal gedurende de rest van het jaar lopen. Het eerste

van de onderwereld met de bovenwereld. Dit kan zich op

onderdeel van de campagne bestaat uit een online test voor jonge-

verschillende manieren uiten: denk hierbij aan onder andere

ren, waarbij zij online tien vragen beantwoorden op www.crimitest.nl.

drugscriminaliteit, zorgcriminaliteit, vastgoedfraude en mensen-

Uit deze antwoorden komt een score, een “crimi-naam” en een grappig bijpassend GIF-je. De uitkomst van de test kunnen zij delen met

handel.

vrienden via WhatsApp en social media. Uiteraard wordt in de test
Ondermijning is dan ook een gezamenlijk maatschappelijk probleem.

benadrukt dat niemand 100% geschikt is voor een criminele carrière.

Jongeren worden geronseld om ondermijnende activiteiten uit te

Ook ligt achter de test een platform, waarop jongeren terecht kunnen

voeren. Een aantal voorbeelden zijn:

voor informatie en hulp. Op het platform is tevens ruimte ingericht

• Drugs dealen, vervoeren, knippen of maken;

voor ouders en professionals.

• Op de uitkijk staan voor politie;
• Geldezel (bankpas en pincode afgeven voor witwaspraktijken);

Het gesprek aangaan met jongeren tijdens je clubavond

• Loverboyproblematiek;

De crimitest is individueel, maar ook als groep leuk om in te vullen. Jij

• Meewerken aan mensenhandel.

kunt als leiding tijdens je groepavond aan de hand van de vragen en
uitkomsten het gesprek aangaan met jongeren over dit onderwerp.

Jongeren worden (steeds jonger) de ondermijnende criminaliteit
ingelokt. Soms gebeurt dit met mooie beloftes: snel veel geld

Meer informatie / Flyers opvragen?

verdienen, mooie spullen. Soms gebeurt het echter ook onder

Voor meer informatie en de gedrukte ﬂyer over de crimitest kun je

dwang, in ruil voor “bescherming” tegen pesten of onder bedreiging.

contact opnemen met het RIEC via: riec-to.limburg@politie.nl.

Is de jongere eenmaal in de ondermijnende criminaliteit beland, dan
begint het vaak met simpele klusjes, maar al snel wordt er verwacht
dat steeds zwaardere vergrijpen worden gepleegd. De constante
stress en bedreigingen zorgen ervoor dat de jongere er vaak niet
meer uit durft te stappen.
De Task Force Jeugdige Ondermijners ondersteunt ketenpartners in
het weerbaar maken van jongeren
tegen ondermijnende criminaliteit,
onder meer met een preventieve
aanpak. Onderdelen van deze
preventieve aanpak zijn bijvoorbeeld
de Escape Game Foute Centen
(te reserveren via de Task Force), het
scenario ‘Voor wat, hoort wat’ bij Risk
Factory Limburg-Noord en voorlichtingsprogramma #Leerlingalert.
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Gratis voor leden
van JeugdWerk Limburg
Scherp! voor leiding

Workshops Scherp!
Voor jongeren en
voor leiding

Wil jij leren hoe je de sfeer op de clubavonden kunt beïnvloeden en
daarmee een positieve bijdrage kunt leveren aan het groepsklimaat?
Dan is Scherp! voor leiding geschikt voor jou. Tijdens de workshop van
2,5 uur leer je hoe je zelf aan kijkt tegen het thema ‘respect’. Jouw visie
hierop is namelijk van groot belang voor het groepsklimaat. Daarnaast
leer je hoe je begeleidingstips, praktische werkvormen, spellen en

Scherp! voor jongeren

activiteiten kunt toepassen binnen je groep ter voorkoming van een

Soms merk je dat de sfeer in de groep op de clubavond niet heel erg

negatief klimaat of bij het ingrijpen als de sfeer even niet zo prettig is.

ﬁjn is. Je kunt er de vinger niet op leggen. Dan kan Scherp! bijdragen
aan het verbeteren van het groepsklimaat.

Interesse of aanvragen?

Zaken als ‘vooroordelen’, ‘discriminatie’ en ‘deelnemen aan een

Neem dan contact op met Jeugdwerk Limburg. We kijken dan samen

groep’ komen in de 2 uur durende workshop aan bod. Het uitgangs-

welke workshop het beste bij jouw club past.

punt is altijd de groep zelf. Aan jongeren wordt gevraagd wat hun

Scherp! Kan ook interessant zijn voor (welzijns-) organisaties, scholen

vooroordelen waren toen ze in de groep kwamen, wat ze van

en gemeentes. Wil je meer informatie neem dan gerust contact met

discriminatie vinden, of ze zelf wel eens discrimineren en wat belang-

ons op.

rijke kernwaarden zijn voor hen als groep op dat moment.
Naast dat er serieuze thema’s aangekaart worden is er ook ruimte
voor ontspanning en humor.

twee
keer
kijken
laat je
SCHERP!
zien
Scherp! bij Gildeopleidingen in Venray.
Een reactie uit de praktijk
Op vrijdag 17 december vond bij Gildeopleidingen in Venray de

SCHERP!

SCHERP!

Workshop van 2 uur.
Negatief groepsklimaat?
Samen als groep aan de slag.
Voor groepen die struggles
ervaren. Vanaf 12 jaar.

Workshop van 2,5 uur.
Handvatten om jouw
clubavond soepel te laten
verlopen. Praktisch en
veel nieuwe spelvormen.

voor jongeren

interactieve beleving Scherp! plaats.
In deze interactieve beleving maken jongeren en vrijwilligers kennis

voor leiding

met het thema Respect en hoe dit speelt binnen hun groep.
Dion Spoler, docent bij Gildeopleidingen:
“ Scherp was een inspirerende en activerende bijeenkomst die de
jongeren dwong te kijken naar hun eigen gedrag binnen de groep.
Scherp! is naar mijn mening ook uitermate geschikt om aan het begin

• Gratis voor groepen van
JongNL en Jeugwerk Limburg

van een schooljaar of seizoen uit te voeren. Jongeren leren elkaar

• Informatie op jongnl.nl of
jeugdwerklimburg.nl

dan meteen goed kennen”.

7

Bibliotheek op de website
van Jeugdwerk Limburg
Ben je op zoek naar de meest relevante informatie voor
vrijwilligersorganisaties? In de digitale bieb op de website van
Jeugdwerk Limburg (www.jeugdwerklimburg.nl) vind je allerhande

Wat is de staat van jullie

informatie over projecten en activiteiten, ook van externe bronnen
zoals

expertisecentra,

landelijke

en

maatschappelijke

organisaties.

accommodatie?

Een voorbeeld

Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) is samen met Huis voor

Stel je bent op zoek naar een spel, dan vind je in onze bieb kant

de Sport en Cultuur een project gestart waarbij verenigings-

en klare programmatips.

gebouwen worden verduurzaamd. Als vereniging kun je je
hiervoor aanmelden en plant de projectcoördinator een intake-

De rubrieken

gesprek. Hieruit volgen adviezen waar het bestuur mee aan

• Nieuws;

de slag kan. Indien gewenst kunnen de aangesloten partijen

• Links naar maatschappelijke organisaties, speeltuinen e.d.;

hierbij ondersteunen.

• Kamp- en bivakadressen database; Exploitanten van accommoWaarvoor hebben we ondersteuning nodig?

daties kunnen kosteloos in dit overzicht worden opgenomen;
• Workshops Dansen, creatief, muziek en bewegen;

Multifunctionele accommodaties (MFA’s) verschillen van soorten

• Trainingen Bestuur, vrijwilligersbeleid, veiligheid, gedrag;

gebruikers én eigendomssituaties. Dit maakt het verduurzamen
complex, omdat het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel

• Programmatips leuke museums, zeskamp-, bosspellen en nog

ontbreekt. Dit heeft als gevolg dat initiatieven tot verduurzamen

veel meer, educatief, thema’s;

onvoldoende van de grond komen.

• Geldtips Fondsen, ﬁnanciële acties, teruggave energie-

Daarbij ligt de corebusiness van MFA’s bij de verenigingen en

belasting;
• Veiligheid Corona, WBTR, vrijwilligerswerkmap, vignet, VOG,

inwoners van de directe omgeving. Het gebouw dient slechts

UBO, BHV, EHBO, HACCP, in Veilige Handen, verzekeringen en

deze corebusiness. Dit betekent dat met een vitaliteitsscan ook

aansprakelijkheid;

de toekomstbestendigheid van de accommodatie in kaart wordt
gebracht.

• Projecten zoals Euregio, Jongeren en vrijwilligerswerk (MDT),
Diversiteit en inclusiviteit;

Waarom is dit allemaal nodig?

• Drukwerk Vakblad Flits, nieuwsbrieven, posters.

In het Klimaatakkoord van juni 2019 staat een streefdoel van 49%
CO2-reductie t.o.v. 1990 in 2030 benoemd en een einddoel van
95% CO2-reductie in 2050. Deze doelen hebben betrekking op
meerdere sectoren. Als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed
kennen ook Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) een
verduurzamingsopgave. In MFA’s vind je vaak gemeenschapshuizen, clubgebouwen, jeugdhonken en schutterslokalen en
andere verenigingsgebouwen.
Wil je meer weten wat de mogelijkheden voor jullie accommodatie?
Neem dan contact op met Vereniging Kleine Kernen Limburg
(VKKL) of met Jeugdwerk Limburg.
Wij helpen je graag verder.
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Welke online
themabijeenkomst
wil jij graag volgen?

We komen naar je toe!
De laatste tijd is er veel veranderd binnen Jeugdwerk
Limburg. Niet alleen door corona, maar ook door personeelswisselingen, veel nieuwe projecten en activiteiten, de uitwisselingsbijeenkomsten en ook de informatiefunctie onder andere in

Naast reguliere scholing of fysieke bijeenkomsten biedt Jeugd-

de digitale bieb op de website. Daarbij wordt hard gewerkt aan

werk Limburg zoge- heten themabijeenkomsten aan. Deze

een aantal nieuwe projecten ten behoeve van de lokale jeugd-

bijeenkomsten vinden digitaal plaats en gaan over één thema.

werkorganisaties.

Enkele voorbeelden zijn: Sinterklaas, KVW, Wet Bestuur en

Dus misschien een goed moment om hernieuwd kennis te

Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

maken! Wil je graag dat we een keer (digitaal of fysiek) kort
ansluiten tijdens jullie bestuursvergadering of dat we een keer

Lidorganisaties kunnen sparren met elkaar: je hoeft immers het

op bezoek komen? Daarvoor maken wij graag tijd en komen naar

wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Hoe regelt een ander ver-

jullie toe.

gunningen? Welke activiteiten bieden ze aan? En hoe zien de
Interesse? Stuur een berichtje of bel ons voor een afspraak!

statuten van een andere organisatie eruit? Dit zijn vragen die
centraal kunnen staan.
Jeugdwerk Limburg sluit altijd aan op de behoefte van haar
lidorganisaties. Daarom is zij op zoek naar suggesties voor
thema’s die centraal kunnen staan tijdens de digitale themabijeenkomsten.
Heb jij ideeën die je met ons wilt delen? Of heb je vragen
aan andere organisaties? Neem dan contact op met Jeugdwerk
Limburg. Deelname aan themabijeenkomsten is gratis.
De eerstvolgende digitale themabijeenkomst staat nu gepland
op woensdag 20 april: Uitwisseling kamp en bivak.
De uitwisseling start om 19:00 uur en duurt circa één uur.
Wil je deelnemen? Meld je dan aan met je naam, organisatienaam en e-mailadres via info@jeugdwerklimburg.nl. Op de dag
van de uitwisseling ontvang je de deelnamelink.
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Week van de
gezonde jeugd
Wist je dat…
• …15% van de kinderen nooit buiten speelt?

Activiteiten 2022

• ….de belangrijkste barrières voor kinderen om buiten te spelen

Buitenspeelweek
Buiten spelen, sporten en bewegen zijn goed voor de ontwikkeling

zijn: saaie speelplekken en liever binnen spelen.
• …de meest favoriete speelplekken voor kinderen het school-

van kinderen. Sterker nog: het is cruciaal voor hun fysieke, mentale

plein, de tuin en natuur/bos zijn?

en sociale ontwikkeling. Met de Buitenspeelweek vragen wordt

• …kinderen tegenwoordig 6 keer minder buiten spelen dan hun

aandacht gevraagd voor dit thema. En stimuleren we kinderen en

ouders?

jongeren om naar buiten te gaan.

• …we iedere week maar liefst 99 suikerklontjes aan toegevoegde
suikers binnen krijgen?

Toolkit met activiteiten

• …overgewicht het meest voorkomt bij kinderen en jongeren met

Voor iedereen die zelf activiteiten voor kinderen en/of jongeren

een niet-westerse migratieachtergrond?

organiseert, stelt Jantje Beton een toolkit ter beschikking op haar
website. Die zit namelijk boordevol sport- en spelinspiratie en
praktische tips.

Een (on)gezonde leefstijl wordt beïnvloed door talrijke factoren buiten
de gezondheidssector zoals, voedingsaanbod, de openbare ruimte,
huisvesting, de gezinssituatie, opleidingsniveau, de schoolomgeving

De Nationale Suiker Challenge
7 dagen gezond eten en drinken zonder toegevoegde suikers: dat

en/of de media.

is de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Meedoen
Over de Week van de gezonde jeugd

is goed voor je gezondheid, verrassend lekker en helemaal gratis.

Elk jaar vraagt Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG ) samen met

Schrijf je in en ontvang direct inspiratie om lekker en gezond te leven

gemeenten en partners met activiteiten door heel Nederland

zonder toegevoegde suikers.

aandacht voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien.
Want een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Daar

Jeugdwerk Limburg gaat in samenwerking met JOGG, JongNL

komen jullie als vrijwilligers ook in beeld, bijvoorbeeld welke tussen-

Limburg, Scouting Limburg en Speeltuinwerk Limburg meer

doortjes serveren jullie? En hoe vaak organiseren jullie activiteiten

activiteiten in kaart brengen, zodat jullie hiermee aan de slag kunnen!

met bewegen in de buitenlucht?
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Zoek je praktische
werkvormen bij het
vak burgerschap?
Wij hebben ze in huis!

SMOL brengt het vak
Burgerschap tot leven
in de klas!

Het vak burgerschap kan nog
leuker, boeiender, interactiever
en leerzamer worden door het
inzetten van ervaringsdeskundigen
verbonden aan diverse Maatschappelijke
Organisaties in Limburg.

Waarom werkt Jeugdwerk Limburg mee aan een lesprogramma

Meer weten?

voor scholen?

Stuur een e-mail naar burgerschap@stichtingsmol.nl
of bel Hans Diederen 06-51787175.

In 2021 gaven basisscholen aan dat zij moeite hadden om de praktijk
toe te passen in de leerstof. Daarom de vraag aan SMOL (samenwerkingsverband van Limburgse maatschappelijke organisaties)

Les 2 –
pdracht ‘
Verwerkingso oos’
kd
Out-of-the-kij

of zij kunnen ondersteunen in de vertaalslag van theorie naar praktijk.
Dit heeft geleid tot een pilot lesprogramma binnen het thema ‘wonen
- werken’. Deze pilot is ontwikkeld in een samenwerking met Jeugd-

Materialen

werk Limburg, SKVGOL, SMKK, PPD Limburg, JongNL Limburg,
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Scouting Limburg, RICK raakt en GIPS.
Hoe ziet dit lesprogramma er uit?
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ben
Doelstelling en
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kinderen en de gasten vragen toegestuurd om het kennismakingsgesprek op gang te helpen.
In les 2 gaat iedere groep aan de slag met het verwerken van de
informatie in een ‘out of the kijkbox’. De kinderen gaan met behulp
van papier, wc-rolletjes, magazines, lege melkpakken en andere
materialen hun ideale dorp/stad bouwen. Dit kan op vele manieren,

Lesverloop

bijvoorbeeld in een grote kijkdoos of op een moodboard of een 3D
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kunstwerk op een tafel, of misschien wel allemaal. Deze les duurt 90
minuten en hierbij ligt de focus op creativiteit.
In les 3 komen de gasten van les 1 weer op bezoek en dan presenteren de groepen het kunstwerk van les 2. Zij vertellen aan de gasten
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waarom dit hun ideale dorp of stad is en waarop gelet is. Daarna
samen evalueren door kritisch naar de gemaakte kunstwerken te
kijken. Met een stellingenspel wordt de discussie aangegaan.
Kinderen leren wat het belang is van elkaar helpen, hoe we rekening
houden met elkaar, de waarde van het vrijwilligerswerk en dat we
alleen samen de omgeving leefbaar kunnen maken.
Wil je meer weten over deze pilot? Neem een kijkje op de website
van SMOL (www.stichtingsmol.nl). Onder het kopje projecten vind je
‘Burgerschap in het onderwijs’.
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Workshop Zumba:
KVW Helden Moved
to the beat
Wil je een sportieve activiteit organiseren? En de jeugd eens op
een andere manier laten bewegen op muziek? Dan is Zumba een
geschikte workshop om op jouw locatie te volgen.
Zumba is een ﬁtnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dansen, zoals de salsa, merengue, axé, samba en cumbia.
Het is opgezet door Alberto 'Beto' Perez, een Colombiaanse danser
en choreograaf uit Miami. Bij Zumba worden ﬁtnessoefeningen op
muziek gedaan, dit is te vergelijken met aerobics. De naam Zumba
komt uit het Colombiaans-Spaans, waar het zoveel betekent als snel
bewegen en lol hebben. Tijdens de workshop leer je verschillende
dansritmes en dansmoves en heb je een work-out gedaan met je
groep waarbij plezier hebben met elkaar het belangrijkste is.
Afgelopen zomer werd deze workshop bij KVW Helden gegeven
door Aysa Faraji van Move2theBeat.
Zij vertelt:
“Wij hebben het als super ervaren en willen graag Jeugdwerk
Limburg bedanken voor de uitnodiging. Alle vrijwilligers en kids waren
erg enthousiast en deden allemaal mee! Weer of geen weer, wij
gingen door! En daar stonden we dan: In de regen, onze happy
dance te doen! Heerlijk! Tot de volgende!”
Ook KVW Helden was enthousiast. Leider Jeroen Thijssen:
“Aysa is een gedreven workshopleider met passie voor Zumba.

Over Move2theBeat

Ze weet haar enthousiasme goed over te brengen op de kinderen.

Move2theBeat verzorgt al jaren met veel plezier workshops voor alle

Ze volgden haar met plezier.

leeftijden, zowel Zumba® Fitness, STRONG nation® en Zumba® kids

De workshop vond buiten plaats en helaas brak er een fikse regen-

& kids junior! Denk hierbij aan scholen, binnen- en buitenevenemen-

bui uit. Aysa was erg flexibel en dacht mee in oplossingen om de

ten, jongerencentra enzovoort. Bij de workshops staat bewegen en

workshop toch door te kunnen laten gaan. Het was een geslaagde

plezier hebben voorop. De workshops die gegeven worden zijn

activiteit”

toegankelijk voor iedereen en zijn voor alle niveaus uitdagend.

Wil jij ook een Zumba-workshop boeken?

Kijk voor meer informatie over Move2theBeat en hun workshops

Neem dan contact met ons op of scan de QR-code en vul het

op hun website: www.move2thebeat.nl

aanvraagformulier in.
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Dag van de Vrijwilliger
in Toverland op 3 april

rende scènes terechtkomt. Wil je helemaal ontspannen? Neem dan
plaats op het terras van de bourgondische herberg The Flaming
Feather.
Discover your own magic

Op zondag 3 april 2022 organiseert Jeugdwerk Limburg in

Het entreegebied Port Laguna is een plek vol warmte, kleur, magie,

samenwerking met Attractiepark Toverland voor de derde keer de

ontspanning en gezelligheid, waar toveren letterlijk tot leven komt.

Dag van de Vrijwilliger. Een dag waarmee we jullie als vrijwilliger

Met het maken van de juiste toverbeweging tover je bijzondere

graag in het zonnetje willen zetten als dank voor jullie inzet.

taferelen tot leven. In het Magiezijn daagt de familie Magistralis je tijdens een interactieve tovershow uit om je eigen magie te ontdekken.

Op de Dag van de Vrijwilliger kun je zelf op ontdekking in de betoverende werelden van Toverland. Ervaar de ruim 35 attracties en shows

Maar liefst vijf achtbanen

en ga op avontuur. Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van

Behalve de al eerder genoemde wing coaster Fēnix vind je in Tover-

klimmen en klauteren of ben je een enorme waterrat?

land ook de razendsnelle lanceerachtbaan Booster Bike waarmee je
door de bocht scheurt. De kleurrijke achtbaan Dwervelwind draait

Keltische legendes komen tot leven

volledig om zijn as en indoor achtbaan Toos-Express bezorgt je een

In Avalon waan je je in de wereld van Koning Arthur en Merlijn de

doldwaze achtbaanrit door het Land van Toos. Tenslotte is er nog Troy;

tovenaar. Hier vind je onder meer de spectaculaire achtbaan Fēnix.

dit is de hoogste, langste en snelste houten achtbaan van de Benelux!

Die is maar liefst 40 meter hoog, gaat 3 keer over de kop en haalt
een snelheid van 95 kilometer per uur! Daarnaast kun je samen

Waterpret

genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest. Je vaart hierin door

Ben jij een echte waterrat? Trotseer dan het woeste water van de

de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn, waar je in betove-

kolkende rivier Djengu River die door het groene en rotsachtige landschap van de Magische Vallei stroomt. De Dwervels staan op de loer
om je nat te spatten! In Expedition Zork doemt ineens een gigantische
waterval op van maar liefst vijftien meter hoog! Hou je goed vast in
de boomstam en maak je klaar voor een geweldige duik.

Dag van de Vrijwilliger
De Dag van de Vrijwilliger begint met een inspirerende presentatie
over Attractiepark Toverland. Aansluitend staat er een heerlijk
lunchbuﬀet klaar. Uiteraard kun je verder de hele dag samen
genieten van de attracties en shows die het attractiepark te bieden
heeft.
Elke organisatie mag vier vrijwilligers van minimaal 14 jaar afvaardigen
om samen een geheel verzorgde dag in Toverland te beleven. Vanaf
10.00 uur zijn jullie welkom in het attractiepark (incl. gratis entree en
parkeren). Het aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden kon vanaf
14 februari via de toegestuurde aanmeldlink.
We verwelkomen jullie graag op zondag 3 april bij de hoofdingang
van Attractiepark Toverland.
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Diversiteit en
inclusiviteit in
het jeugdwerk

Voor inclusiviteit geldt:
• Krijgt iedereen binnen jouw organisatie dezelfde kansen?
• Is jouw organisatie toegankelijk voor iedereen? Kan iedereen
meedoen?
Wat zijn jouw antwoorden? En wat is jouw conclusie op basis van die
antwoorden? Hoe divers en inclusief is jouw organisatie? Wil jij

De missie van Jeugdwerk Limburg is: Het moet voor elk kind in

verandering, of vind je de huidige situatie voldoende? Wil jij meer

onze provincie mogelijk zijn om in het belang van zijn eigen

informatie over of een bijdrage leveren aan dit project? Neem dan

ontwikkeling zo volwaardig mogelijk aan activiteiten te kunnen

contact met ons op.

deelnemen.
Jeugdwerk Limburg vindt het belangrijk dat jeugdigen, jongeren

In 2021 zijn contacten gelegd meet COC Limburg. Wij nodigen naast

en volwassenen zoveel mogelijk mee kunnen doen aan activiteiten.

onze leden, ook andere (maatschappelijke) organisaties uit als

Hierbij mogen onder andere beperking, geld, afkomst, geaardheid

samenwerkingspartners op lokaal en provinciaal niveau.

of religie geen drempel zijn. Het voorkomen van eenzaamheid
is ook een belangrijke drijfveer.

Diversiteit is
zoveel mogelijk
mensen met
diverse
achtergronden
vragen om op een
feestje te komen.

Hiermee wordt gestreefd naar een divers en inclusief jeugdwerk.
Maar wat betekenen deze begrippen nu precies?
Diversiteit zijn de verschillen tussen de individuen van een groep, in
waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond,
seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring.
Inclusiviteit is een toestand waarbij er geen sprake is van uitsluiting,
vaak vanuit de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke
rechten heeft.
Diversiteit en inclusiviteit binnen jouw organisatie
Vaak worden de begrippen in één adem genoemd. Feitelijk betekenen de begrippen wat anders, maar kennen ze wel een grote samenhang.

Inclusiviteit is vragen
of deze mensen
het feestje
mee organiseren.

Als het gaat om diversiteit kun je jezelf de volgende vragen stellen:
• Wat is de verhouding mannen/vouwen binnen je organisatie?
• Hoeveel verschillende etniciteiten kent jouw organisatie?
• Uit hoeveel verschillende wijken komen de deelnemers en leiding
binnen jouw organisatie?
• Is er ruimte voor verschillende (seksuele) geaardheden?
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Petitie:
Stop onnodige
regeldruk voor
vrijwilligers in besturen
Ervaar je ook dat vrijwilligersorganisatie worden overspoeld door
regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk
voor vrijwilligers in besturen. En vraag iedereen in je omgeving vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden - om dat ook te
doen, want dit stopt pas als we ons laten horen!
Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register voor 27 maart 2022, zodat de
overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is van jouw

Verplichte registratie
UBO-register

vrijwilligersorganisatie. Of je nu een budget van 500 euro of van
500.000 euro hebt, maakt helemaal niets uit. Het is één van de vele
regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort.
Denk ook aan die complexe AVG (privacywetgeving) of de WBTR
(Bestuur en Toezicht), of de BTW voor denksportverenigingen. Of aan

Voor 27 maart 2022 moeten alle belanghebbenden van een

de Wwft, die ervoor zorgt dat banken zoveel moeilijke vragen stellen

organisatie geregistreerd zijn in het UBO-register.

omdat een vrijwilligersorganisatie misschien wel geld wit wast of

Het UBO-register gaat bijdragen aan het voorkomen van het gebruik

terrorisme ﬁnanciert!

van het ﬁnanciële stelsel voor witwaspraktijken en terrorisme
ﬁnanciering. De UBO’s zijn degenen die uiteindelijk eigenaar zijn of

Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super

de feitelijke zeggenschap hebben. Het gaat hierbij om mensen die

onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op

meer dan 25% belang of stemrecht hebben. Voldoet niemand

met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voorname-

hieraan? dan moet de zogenaamde ‘pseudo-UBO’ geregistreerd

lijk last van. Je bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl

worden. Dit is het gehele bestuur.

er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligers-

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzi-

organisatie.

gen/ubo-opgave/moet-je-organisatie-UBO-opgave-doen/
Ervaar je dat ook zo?
Uiteraard kun je met eventuele vragen ook bij Jeugdwerk Limburg

Onderteken dan de petitie via de website: https://stopregeldrukvrij-

terecht.

willigers.petities.nl
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Agenda 2022
Jaarlijks zijn er veel landelijke
themadagen en -weken,
zoals de Burendag,
week tegen pesten,
week tegen eenzaamheid,
week van de opvoeding,
NLDoet en de Buitenspeeldag.
Hiernaast een overzicht
met een aantal activiteiten.
Misschien een idee om met je
eigen activiteiten aan te
sluiten op deze initiatieven?
Voor ledenactiviteiten van
Jeugdwerk Limburg
kun je je aanmelden via
onze mail of WhatsApp.
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Wanneer

Tijdstip

Activiteit

Woensdag 16 maart

19.00 - 20.00 uur

Uitwisseling KVW

Maandag 28 maart

Start week van het geld t/m 1 april

Zondag 3 april

Toverland vrijwilligersdag

Maandag 4 april

Start week van het jonge kind t/m 8 april

Maandag 4 april

Start Nationale Museum week t/m 10 april

Woensdag 20 april

19.00 - 20.00 uur

Uitwisseling kamp/bivak

Maandag 16 mei

19.00 - 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 1 juni

Start Week van de Jonge Mantelzorger t/m 6 juni

Woensdag 1 juni

Internationale Dag van het Kind

Dinsdag 7 juni

Start week voor de gezonde jeugd t/m 11 juni

Woensdag 8 juni

Nationale Buitenspeeldag

Woensdag 29 juni

Modderdag

Donderdag 1 september

Start inschrijven Kern met Pit 2023

Maandag 5 september

Start inschrijving Rabo-clubsupport

Zaterdag 24 september

Burendag

Maandag 26 september

Start week tegen pesten t/m 30 september

Donderdag 29 september

Start week tegen eenzaamheid t/m 6 oktober

Dinsdag 11 oktober

Start week van de voedselbanken t/m 17 oktober

Maandag 10 oktober

Start week van de Veiligheid t/m 16 oktober

Dinsdag 1 november

Dag van de BHV

Vrijdag 4 november

Start week van de mediawijsheid t/m 11 november

Maandag 7 november

Start week van Respect t/m 11 november

Maandag 7 november

Start inschrijven NL Doet 2023

Maandag 14 november

Start week van het Gehandicapte kind t/m 20 november

Maandag 14 november

Start week tegen Kindermishandeling t/m 20 november

Woensdag 7 december

Nationale Vrijwilligersdag
17
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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
In Veilige Handen: Toolkit ter voorkoming van seksueel misbruik van minderjarigen
Advies bij nieuw- of verbouw en inrichting van multifunctionele accommodaties
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 • Multifunctionele accommodaties

Claessen Advies & Training
Op de Baant 22, 6112 BA Sint Joost
www.claessen-advies.nl • info@claessen-advies.nl • telefoon 06-51534872 (Henk) • 06-15348966 (Anniek)

Organisatiebureau
voor opleidingen
BedrijfsHulpVerleningEHBO-hartreanimatie-AED

VAN HEIJSTER
KANTOOR COMPLEET

Levering van alle mogelijke kantoorartikelen
Arbo-gekeurde bureaustoelen
Kantoormeubelen • Hygiëne en safety-producten
Computersupplies • Multifunctionele printers

Hoogstraat 11, 6071 JM Swalmen T 0475 50 14 85
kantoor@van-heijster • www.van-heijster.nl

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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Velen namen afscheid
van John Wilbers
als coördinator van
Jeugdwerk Limburg

Voorzitter Sjang Vollenberg memoreerde in zijn toespraak de
enorme inzet van John voor Jeugdwerk Limburg en vooral ook zijn
24/7 mentaliteit. Hij stond altijd met raad en daad voor iedereen
klaar, zelfs tijdens zijn vakanties!
Namens het bestuur en de leden van Jeugdwerk Limburg dankte
hij hem en ook zijn vrouw Margriet voor de fijne samenwerking in
die 22 jaar. Hij bood John een fotoboek aan met daarin vele mooie
herinneringen uit al die jaren!

Na bijna 22 jaar bij Jeugdwerk Limburg, voorheen VJL, gewerkt te
hebben nam John Wilbers op 12 februari 2022 oﬃcieel afscheid.
Een groot aantal mensen waarmee hij de afgelopen jaren
heeft samengewerkt kwam hem tijdens deze afscheidsreceptie
de hand drukken, waarbij de nodige anekdotes nog eens de revue
passeerden.
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