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brede adviesfunctie op het gebied van onder andere vrijwilli-

Omslagfoto

gersbeleid, fysieke en sociale veiligheid, accommodaties,

hoenenenvandooren.nl / Shutterstock
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Dat voldoende bewegen belangrijk is, zal inmiddels voor
Eindredactie

iedereen duidelijk zijn. Zeker in deze coronaperiode met alle

Henk Claessen

daarmee samenhangende beperkingen is dit nog eens extra
van belang. Voldoende beweging is niet alleen fysiek ontspan-

Vormgeving en druk

nend, maar ook geestelijk. Dit laatste wordt nog wel eens

hoenenenvandooren.nl

onderschat. Ook bij jeugdwerkorganisaties maken bewegingsvormen een wezenlijk onderdeel uit van het totale
programma. Door activiteiten regelmatig in een andere

Bezorging

organisatievorm plaats te laten vinden, blijft het voor

Businesspost Limburg

deelnemers leuk. Er is immers sprake van voldoende afwisMet dank

seling. Deelnemers hebben vaak het idee dat iets nieuw is.

aan de adverteerders

In werkelijkheid kan het een bekend spel zijn, maar anders
georganiseerd.
In dit artikel worden een aantal organisatievormen beschreven
die geschikt zijn voor bewegingsactiviteiten. Een organisatie-

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

vorm is de manier waarop je vorm geeft aan een activiteit.
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Roulatiesystemen

Complimenteren
doe je zo!

Bij deze systemen speel je
met je team diverse spelvormen
tegen steeds wisselende
tegenstanders.

Complimenteren gaat niet iedereen altijd even gemakkelijk af.
Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat een compliment
Klokopschuifsysteem

persoonlijk en oprecht is. Volg de hier volgende Suc6 tips, dan

Dit is een systeem met een aantal activiteiten, gelijk aan het aan-

kan het eigenlijk niet mis gaan!

tal groepen of deelnemers. Je bepaalt een vaste speeltijd. Deze
1 Praat, schrijf, sms of app altijd in de 'ik vorm'. Daarmee geef je

is afhankelijk van de beschikbare totaaltijd en de soort activiteiten.

aan dat het een persoonlijk compliment van jou aan de ander

Iedere groep of deelnemer start op een bepaald punt. Na een

is. Voorbeeld: 'Ik wil je graag even laten weten dat ik het heel
bijzonder vind hoe jij ...

aantal minuten geef je centraal het teken om te wisselen. De
groepen draaien dan met de klok mee. Het is van belang dat

2 Complimenteer iemand persoonlijk. Een algemeen compli-

alle spelonderdelen even lang te spelen zijn. Richt je op het

ment aan een groep is goed bedoeld, maar komt bij niemand
persoonlijk aan.

meest tijdrovende onderdeel en stel daarop je speeltijd vast.

3 Maak datgene wat je zo bijzonder vindt concreet. Dus niet
Vak opschuifsysteem

'omdat je zo'n goede vriend/in bent', maar leg uit wat het is

Je maakt een aantal vakken al naar gelang er activiteiten zijn.

dat deze persoon tot een goede vriend/in maakt. Voorbeeld:

Op een centraal gegeven teken schuiven de deelnemers een

Ik vind het geweldig dat je altijd voor me klaarstaat als ik je
nodig heb. Dat is voor mij echte vriendschap!

vak door. Je gaat net zolang door tot dat alle deelnemers de

4 Doe het op een manier die bij jou past. Vind je het bijvoor-

activiteiten hebben uitgevoerd. Ook hierbij van tevoren een

beeld moeilijk om het te zeggen; schrijf het dan op.

vaste tijd bepalen.

5 Doe het op een manier die bij de ander past. Vind iemand het
Uitdaagsysteem

leuk om in de belangstelling te staan; geeft het compliment

Een activiteit in de vorm van een uitdaagsysteem, bijvoorbeeld

dan waar anderen bij zijn. Heeft iemand daar juist een hekel

als “ladder”, kun je over een langere periode uitsmeren. In de

aan; doe het dan onder vier ogen.

“ladder” kun je altijd de stand van zaken van dat moment zien.

6 Overdrijf niet, want dan komt het onnatuurlijk over en kan het

Deze vorm is het beste te gebruiken bij een beperkt aantal deel-

zelfs tegen je werken! En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

nemers. Meestal bij individuen of tweetallen.
Het accent ligt op het eigen initiatief om een ander uit te dagen.

Een compliment in ontvangst nemen?

Deze vorm is onder andere te gebruiken in een clubgebouw

Moeilijk? Nee hoor! Gewoon oprecht 'dank je wel!' zeggen. Niets

voor activiteiten als sjoelen, tafeltennis of darten.

meer! Ga je dus vooral niet 'verontschuldigen' met

Na verloop van tijd, bijvoorbeeld een maand, staat de speler met

uitspraken als 'joh dat is toch

de meeste punten bovenaan.

gewoon' of 'dat was een
uitverkoopje hoor'.

Welke organisatievorm het best geschikt is voor je activiteiten

Daarmee haal je namelijk

hangt onder andere af van de doelstelling. Zoek hierbij de voor

het goed bedoelde

jou meest geschikte organisatievorm.

compliment van

De hierboven genoemde organisatievormen zijn slechts een

de ander onderuit.

kleine greep. Er zijn er natuurlijk nog veel meer.
Probeer een bekende activiteit gewoon eens in een ander jasje
(organisatievorm) te gieten. Je zult merken dat de motivatie en
enthousiasme van de deelnemers toe zal nemen.

Meer informatie

Wanneer de jeugd met veel plezier activiteiten uitvoert en

De website van de Nationale Complimentendag: www.nationa-

beleeft, zal ook het plezier van de organisatie en jij als vrijwilliger

lecomplimentendag.nl. De Nationale Complimentendag vindt in

toenemen.

Nederland elk jaar plaats op 1 maart.
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Jeugdwerk Limburg
werkt in 2021
aan 7 projecten

2 Betrokkenheid
ouders of verzorgers
Ouders / verzorgers kunnen mondig en veeleisend zijn. Dit kan
ervoor zorgen dat bepaalde situaties door hen en / of vrijwilligers

Jeugdwerk Limburg gaat in 2021 met 7 projecten aan de slag,

als lastig kunnen worden ervaren. Hierbij gaat het om vragen als:

die worden uitgevoerd met lokale jeugdwerkorganisaties.

Hoe en wanneer maken we situaties bespreekbaar? Wanneer en

De vrijwilligers van deze organisaties zijn de ervaringsdeskun-

hoe informeren we ouders en waarover? Wanneer en hoe be-

digen. Vandaar dat Jeugdwerk Limburg hen zoveel mogelijk

spreken we een situatie met leiding onderling? Mogen we feed-

bij deze projecten wil betrekken. Indien je geïnteresseerd bent

back geven op elkaar en wanneer? Hebben we de neiging om

in één of meerdere projecten of wil je meer informatie?

ouders zo ver mogelijk weg te houden? Of halen we ze juist dich-

Laat weten via: info@jeugdwerklimburg.nl.

terbij zodat we extra handen en gratis advies krijgen?
Jeugdwerk Limburg gaat in samenwerking met enkele jeugdwerkorganisaties een Toolkit ontwikkelen hoe de betrokkenheid van

1 Jeugdwerk spil in
eigen dorp of wijk

en met ouders kan worden verbeterd.

3 Respect on 2.0

Organisaties leren het belang in te zien van contact houden met
de directe omgeving. Door naar de mensen uit deze omgeving

In samenwerking met JongNL Limburg heeft Jeugdwerk Limburg

te luisteren wordt zoveel mogelijk informatie opgehaald. Deze in-

de interactieve belevingsactiviteit ‘SCHERP!’ ontwikkeld. In deze

formatie wordt vertaald naar actiepunten, waarmee jouw ‘ﬂexibele’

interactieve beleving van twee uur maken jongeren actief kennis

organisatie samen met vertegenwoordigers uit de omgeving aan

met het thema respect en hoe dit speelt binnen hun leven. Deze

de slag gaat.

activiteit is laagdrempelig en aangepast aan het niveau, zodat ie-

Meerdere doelen worden behaald: Activiteiten die (beter) aanslui-

dereen deel kan nemen. Geïnteresseerde jeugdwerkorganisaties

ten op de behoefte, nieuwe vrijwilligers vinden en binden, draag-

kunnen deze activiteit voor na de zomervakantie boeken via:

vlak creëren, beter imago van de organisatie, bijdrage aan

info@jeugdwerklimburg.nl De activiteit wordt op locatie verzorgd.

leefbaarheid dorp of wijk, meer deelnemers, meer vrijwilligers,
bereiken van kwetsbare groepen, nieuwe activiteiten en nadelen
krimp ombuigen naar voordelen.
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4 Wilde plannen voor
de leefomgeving

6 Voor deelname geen
ﬁnanciële drempel

De binding met het dorp of wijk is voor de jeugd niet meer van-

Elk kind moet samen met leeftijdsgenootjes deel kunnen nemen

zelfsprekend. Maar het is wel van groot belang voor de toekom-

aan activiteiten, aangeboden door jeugdwerk- en andere lokale

stige ontwikkeling(en) van kleine kernen. Deze jongeren spelen

vrijwilligersorganisaties. Entree en deelnemersbijdrage mogen

een grote rol in het behoud van voorzieningen, zoals onderwijs en

hiervoor geen belemmering zijn. Er zijn (gemeentelijke) regelin-

verenigingsleven. Binnen dit project worden jongeren uitgedaagd

gen en instanties die mogelijkheden bieden voor een ﬁnanciële

om hun fantasie en ideeën te opperen over de door hen gewenste

tegemoetkoming voor bepaalde doelgroepen.

omgeving. Jongeren zullen actief bij dit proces worden betrokken.

Daarnaast zijn er vrijwilligersorganisaties die zelf activiteiten op
touw zetten om ﬁnanciën te vergaren om de kosten voor deelne-

5 Geef (weer) kleur
aan je activiteiten

mers te drukken.

Jeugdwerk Limburg stimuleert vrijwilligersorganisaties om een zo

7 Jongeren
en vrijwilligerswerk

Jeugdwerk Limburg inventariseert de mogelijkheden. Jeugdwerkorganisaties krijgen vervolgens de best practices aangereikt.

divers mogelijk programma aan te bieden. Binnen dit project is
zowel de toegankelijkheid als de variatie in activiteiten van groot
belang. Iedereen moet mee kunnen doen. Er zijn geen drempels.
Het is van belang om een zo groot mogelijke afwisseling tot stand
te brengen tussen kunst, cultuur, drama, (buiten)spel, natuur en

Organisaties hebben behoefte aan jonge vrijwilligers vanwege de

creativiteit. Door samen met anderen ideeën uit te wisselen ont-

continuïteit. Daarnaast is er het maatschappelijk belang om jon-

staat een breed scala aan (nieuwe) activiteiten afgestemd op de

geren kennis te laten maken met de leuke en leerzame kanten

diverse doelgroepen.

van vrijwilligerswerk. Hiermee wordt ook nog eens bijgedragen

Alle verzamelde activiteiten zijn te vinden op de website van

aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Jeugdwerk Limburg. Op de middenpagina’s vind je een poster

Organisaties krijgen methodieken en goede voorbeelden van an-

met een QR-code die naar de activiteitenpagina op de website

dere organisaties aangereikt. Ervaringen uit de Maatschappelijke

leidt. Deze poster kun je een plekje geven in je clubgebouw.

Stage (MAS) worden meegenomen. Er wordt zoveel mogelijk de
samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen.
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Teruggaaf energiebelasting

Entree en deelnemersbijdrage

en opslag duurzame

mogen geen belemmering zijn

energie- en klimaattransitie

bij deelname aan activiteiten

Waarschijnlijk komt jouw organisatie in aanmerking voor

In december heeft radio 538 zich sterk gemaakt voor de Voed-

teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Deze ener-

selbank. Zij haalden met deze actie zoveel mogelijk geld voor

giebelasting betaal je aan het energiebedrijf en staat op de

voedselpakketten op. De aanleiding was dat meer dan één mil-

eindfactuur over de verbruiksperiode. De teruggaaf is 50% van

joen mensen in Nederland onder de armoedegrens leven. Geld

de energiebelasting die het energiebedrijf in rekening heeft

speelt bij deze gezinnen een belangrijke rol, dus ook bij deel-

gebracht, min de ‘heﬃngskorting’.

name aan activiteiten van verenigingen. Jeugdwerk Limburg
vindt dat élk kind samen met leeftijds-genootjes moet kunnen

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

deelnemen aan activiteiten en maakt zich hier sterk voor.

Als je voldoet aan 1 of meer van onderstaande eisen:
Allerhande regelingen

• Beheert jouw organisatie een gebouw dat voor minstens 70%
bestemd is voor openbare erediensten of voor het houden van

Er zijn (gemeentelijke) regelingen en instanties die mogelijkheden

openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke

bieden voor een ﬁnanciële tegemoetkoming voor bepaalde doel-

aard?

groepen. Daarnaast zijn er vrijwilligersorganisaties die zelf op zoek
gaan naar ﬁnanciële middelen om de kosten voor deelname aan

• Is jouw organisatie door de Belastingdienst aangewezen als

activiteiten te drukken. Jeugdwerk Limburg gaat dit in samenwer-

algemeen nut beogende instelling (ANBI)?
• Behartigt jouw organisatie een sociaal belang?

king met andere (maatschappelijke) organisaties inventariseren.

• Heeft jouw organisatie als doel een gebouw te beheren en te

Vrijwilligersorganisaties krijgen de best practices aangereikt om
ALLE kinderen aan de activiteiten te kunnen laten deelnemen.

exploiteren voor ANBI’s of instellingen die een sociaal belang
behartigen?

Ook willen we graag van jeugdwerkorganisaties weten wat zij
Wat is Teruggaaf duurzame energie?

op dit moment doen om ALLE kinderen te kunnen laten deelne-

Met ingang van 1 januari 2013 betaal je over elektriciteit en aardgas

men. Stuur je reactie naar info@jeugdwerklimburg.nl

naast de energiebelasting ook de ODE. Deze opslag vind je ook
op de eindfactuur van het energiebedrijf. Hiervoor geldt ook de

Een voorbeeld: Stichting Jarige Job

teruggaaf van 50%.

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag
niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Ja-

Verzoek op tijd doen

rige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaar-

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet binnen 13

dagsbox t.w.v. € 35,00. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte

weken na aﬂoop van de verbruiksperiode een verzoek worden

verjaardag, thuis én op school!

gedaan. De Belastingdienst behandelt het verzoek en

Heb jij of ken jij een kind van 4 t/m 12 jaar die zijn verjaardag niet

betaalt het bedrag terug als aan de voorwaarden is

kan vieren? Vraag dan 6 weken voor de verjaardag een verjaar-

voldaan. Is het verzoek te laat, dan wordt het toch

dagsbox aan via www.stichtingjarigejob.nl.

(ambtshalve) in behandeling genomen. Dit betekent
dat dan niet in beroep kan worden gaan en er geen

Daarnaast kun je op verschillende manieren een ﬁnanciële gift

bezwaar kan worden gemaakt tegen de beslissing op

aan deze stichting doen om te helpen:

dit verzoek. Te late verzoeken kunnen tot vijf jaar terug

• Doe een eenmalige donatie of wordt donateur van Jarige Job.

worden ingediend.

• Direct doneren kan ook op het rekeningnummer van Jarige Job
NL26RABO0108748227 t.n.v. Stichting Jarige Job.

Ga naar www.belastingdienst.nl en zoek op energie-

• ‘Koop’ een cadeautje of een traktatie in hun verjaardagswinkel.

belasting. Kies vervolgens ‘Verzoek Teruggaaf energiebelasting

• Schenk een periodieke gift door middel van een schenkingsovereenkomst met ﬁscaal voordeel.

kerken en instellingen’.
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Geslaagde samenwerkingswebinar
‘Vinden en binden van vrijwilligers’
met Speeltuinwerk Limburg

Belonen

Jeugdwerk Limburg organiseert niet alleen webinars voor

Behouden

haar eigen leden, maar ook zogenaamde ‘samenwerkingswe-

Hoe behoudt de organisatie haar vrijwilligers?

binars’ met andere maatschappelijke organisaties in Limburg.

Welke stappen worden hierin gezet?

Waar halen je vrijwilligers hun voldoening uit en wat doe jij als
organisatie aan beloning?

Speeltuinwerk Limburg (SpeL) is net zoals Jeugdwerk Limburg
een door de Provincie Limburg erkende maatschappelijke

Beëindigen

organisatie. In samenwerking met SpeL vond op 2 februari

Hoe ga je uit elkaar?

met 14 deelnemers de webinar ‘Vinden en binden van vrijwilAlle B’s hangen met elkaar samen en het ene kan niet zonder het

ligers’ plaats.

andere bestaan. Tijdens de webinar kwamen deelnemers met
In het begin is het altijd ﬁjn om te weten met welke verwach-

mooie voorbeelden. Zo gaf een speeltuin aan dat ze merken dat

tingen deelnemers aan een scholingsactiviteit, dus ook aan

het maken van wervingsﬂyers niet zo goed werkt. Zij hebben er-

een webinar deelnemen. Iedereen gaf aan dat het lastig is om

varen dat een warme, persoonlijke benadering het eﬀectiefste is:

in deze tijd vrijwilligers te vinden. De deelnemers hadden het

“Wij hebben gemerkt dat je op deze manier mensen langer aan

idee dat nieuwe vrijwilligers zich moeilijk committeren aan

je speeltuin bindt.” Een andere organisatie houdt aan het begin

vrijwilligerswerk.

en aan het einde van het speeltuinseizoen een teambijeenkomst.
Vooraf vinden de instructies plaats en achteraf de evaluatie. Tus-

Yvette Cornielje, die vanuit Jeugdwerk Limburg de inhoud van de

sendoor kan men met vragen terecht bij één vrijwilliger, een soort

webinar verzorgde: “Het huidig tijdsbeeld vraagt om een andere

vrijwilligerscoördinator. Op die manier is het voor iedereen duidelijk

benadering in het werven van vrijwilligers. Men heeft meer te kie-

hoe de begeleiding wordt vormgegeven.

zen, dus een taak als vrijwilliger komt op een hoop van vrijetijdsbestedingen te liggen. Ga na wat jouw organisatie uniek maakt

Weer een andere organisatie gaf aan dat als een vrijwilliger toch

en wat de redenen zijn voor potentiële vrijwilligers om zich aan

besluit om te stoppen er evengoed gezorgd wordt voor een

te sluiten bij jouw organisatie. Op die manier kun je met een plan-

attentie. De attentie wordt afgestemd op het aantal vrijwilligers-

matige werving de juiste vrijwilligers zoeken.”

jaren. Deze organisatie vindt het hoe dan ook belangrijk dat ieder-

Aan de hand van de methodiek 6 B’s werd inzichtelijk gemaakt

een, ook bij een conﬂict, met een goed gevoel weggaat bij de

hoe het werven en behouden in zijn werk gaat:

organisatie, want: “Het spreekt zich rond als je slecht omgaat met
je vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk iemand te bedanken

Bezinnen

voor zijn of haar jaren als vrijwilliger bij onze speeltuin.”

Kijk eens kritisch naar je eigen vrijwilligersbeleid. Gaat het goed
of wat kan er anders?

SPeL gaf na aﬂoop aan tevreden te zijn over het verloop van de
avond. De webinar die een uur duurde zat vol interactie. Volgens

Binnenhalen

SpeL-consulente Nicole van Thiel is het balletje aan het rollen

Hoe haal je nieuwe vrijwilligers binnen je organisatie?

gegaan en is deze webinar een begin voor het zetten van
volgende stappen.

Begeleiden
Op welke manier begeleid je je vrijwilligers op dit moment?
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Uit de praktijk
Rollebol

gen, waarbij de tweede helft

Voor dit jaar staat de ledenac-

van de avond altijd in het

tiviteit Rollebol gepland op za-

teken stond van een actueel

terdag 19 juni in Beringe. Of dit

thema. Tijdens deze digitale

door kan gaan wordt met

vergadering werden de (ﬁnan-

name bepaald door de ont-

ciële) jaarstukken vastgesteld

wikkeling van de coronapan-

en ook het meerjaren- be-

demie en de daarmee samen-

leidsplan 2021 – 2024.

hangende maatregelen.

Bijzondere aandacht ging uit

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht

Jeugdwerk Limburg zal via de

naar de 7 projecten die

Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de po-

diverse media hierover berich-

Jeugdwerk Limburg in 2021

sitie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en

ten.

Deze sport- en spel-

gaat oppakken en waarvoor

geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen.

lendag wordt georganiseerd

de leden worden uitgenodigd

door 6 bij jeugdwerk Limburg

om naar behoefte aan deel te

Aanleiding

aangesloten jeugdwerkorga-

nemen. Deze projecten zijn te

Elk jaar zijn er honderden incidenten bij verenigingen waarbij

nisaties. Organisaties die geïn-

vinden in het werkplan 2021

mensen op een bepaalde manier met de ﬁnanciën omgingen die

teresseerd zijn om eventueel

en op de website van Jeugd-

niet kan. Of de bestuursstructuren en ﬁnanciering is niet transpa-

vanaf volgend jaar ook deel te

werk Limburg. Ook in deze

rant, of regelmatig wordt er een greep uit de kas gedaan én/óf

nemen aan Rollebol zijn van

FLITS wordt er aandacht aan

de verantwoordelijkheden zijn onduidelijk.

harte welkom om op 19 juni

besteed. Het bestuur hoopt

een kijkje te komen nemen.

dat de eerstvolgende jaarver-

Waar gaat deze wet nu over?

Aanvang is 10.00 uur.

gadering weer als vanouds

• Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.

fysiek kan plaatsvinden.

• De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.

De Wet Bestuur
en Toezicht
Rechtspersonen

• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.

Vrijwilligersdag Toverland
De voorgenomen vrijwilligers-

Erkenning Provincie Limburg

• Regels omtrent belangenverstrengeling.

dag in samenwerking met

Om voor subsidie van de Pro-

• Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Attractiepark Toverland zal dit

vincie Limburg in aanmerking

• En bovenal een wettelijke verplichting voor verenigingen en

jaar helaas geen doorgang

te kunnen komen moet maat-

kunnen vinden. Dit heeft alles

schappelijke organisaties zijn

te maken met de nog steeds

erkend als ‘maatschappelijke

Informatie

voortdurende Coronapande-

organisatie van provinciaal be-

Op de website van WBTR.nl kun je meer informatie vinden over

mie. We hopen deze waarde-

lang’. Belangrijk uitgangspunt

de nieuwe wet. WBTR.nl is een initiatief van non-proﬁt koepelor-

ringsdag voor vrijwilligers in

is dat het beleid van de maat-

ganisaties en grotere verenigingen om hun leden te ondersteu-

het jeugdwerk volgend jaar

schappelijke organisatie aan-

nen. Via deze site kunnen verenigingen en stichtingen gemak-

weer samen met Toverland te

sluit op de beleidsdoelen van

kelijk, goed en betaalbaar aan de nieuwe wet voldoen.

kunnen organiseren.

de Provincie. Jeugdwerk Lim-

stichtingen.

burg voldoet aan deze eis en

Jeugdwerk Limburg is partner van WBTR, waardoor leden van

Jaarvergadering

is voor de periode 2021-2024

Jeugdwerk Limburg het online WBTR-stappenplan met 50% kor-

Maandag 14 december werd

als zodanig door de Provincie

ting kunnen aankopen. Dit stappenplan leidt je langs alle eisen

de uitgestelde jaarvergadering

erkend. Daarnaast is op basis

van de WBTR en geeft aan hoe je het beste aan de wet kunt vol-

van Jeugdwerk Limburg digi-

van het ingediende werkplan

doen. Daarnaast komt Jeugdwerk Limburg de komende weken

taal gehouden. Toch erg on-

2021 en bijbehorende begro-

met meer informatie over hoe je organisatie dit stapsgewijs kan

wennig ten opzichte van de

ting de subsidie voor 2021

aanpakken. Die wordt aan alle lidorganisaties toegezonden.

normale fysieke vergaderin-

toegezegd.
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Project: Geef weer kleur

Webinar
Jeugdwerk Limburg vindt het belangrijk dat haar leden een stem

aan je activiteiten

krijgen en haalt haar input voor programmatips op de website
onder andere uit input vanuit haar lidorganisaties. Zij hebben de

‘Geef weer kleur aan je activiteiten’ is één van de zeven

meest fantastische en originele ideeën. In coronatijd hebben we

projecten die Jeugdwerk Limburg in 2021 gaat opstarten. Voor

geleerd dat vrijwilligers in staat zijn ‘om te denken’ en om te kijken

veel vrijwilligers in het jeugdwerk is het steeds meer een

hoe ze de jeugd uit hun dorp of wijk toch activiteiten kunnen

gepuzzel hoe zij de clubavonden of KVW weken gaan vullen.

aanbieden. Heb jij interesse om deel te nemen aan een dergelijk

Activiteiten die men al jaren gebruikt werken niet meer, of de

‘brainstormteam’ laat ons dit dan weten. We organiseren een

deelnemers vragen simpelweg om meer variatie. ‘Hoe houd

webinar voor alle geïnteresseerden op maandag 22 maart 2021

je het aanbod leuk en gevarieerd?’ is daarbij de centrale vraag.

van 19.00 tot 20.00 uur. Stuur een mail naar info@jeugdwerk-

Want immers met een gevarieerd en interessant aanbod houd

limburg.nl en we nemen contact met je op.

je het ledenaantal op peil.
Resultaten
Het project

Op dit moment heeft Jeugdwerk Limburg veel leuke programma-

Binnen dit project stimuleert jeugdwerk Limburg vrijwilligers-

tips ontvangen. Deze zijn gebundeld en gecategoriseerd. Je vindt

organisaties om een divers programma aan te bieden. Hiermee

deze op onze website onder het kopje “ons aanbod” en dan

worden twee doelen behaald, namelijk:

“programmatips”. Welke activiteit ga jij organiseren?
• Activiteiten in coronatijden

Toegankelijkheid

• Spel activiteiten

Jeugdwerk Limburg vindt het belangrijk dat jeugdigen, jongeren

• Binnen activiteiten

en volwassenen zoveel mogelijk mee kunnen doen aan activitei-

• Educatieve activiteiten

ten. Hierbij mogen onder andere beperking, geld, afkomst,

• Thema activiteiten

geaardheid of religie geen drempel zijn. Daarmee wordt bijgedra-

• Buiten activiteiten

gen aan het voorkomen van eenzaamheid.

• Koken en bakken activiteiten

Houd je aanbod
leuk en gevarieerd

• Knutselactiviteiten
Variatie
Jeugdwerk Limburg ziet het belang in van de afwisseling tussen

Heb je tips of leuke aanvullingen?

kunst, cultuur, drama, (buiten) spel, natuur en creativiteit. Op dit ge-

Laat het ons weten op ons mailadres: info@jeugdwerklimburg.nl.

bied zijn vele kansen te benutten.
Afhankelijk van de behoefte is bepalend of dit project alleen digitaal plaatsvindt of ook in de vorm van een brochure/infoboekje.
Ook wordt gekeken naar een ﬁlterfunctie op de website zodat de
activiteiten makkelijk te vinden zijn. Enkele voorbeelden zijn:
Musea, voorstellingen, creativiteit en buitenspel.
In dit project wordt samengewerkt met JongNL Limburg.

Natuuractiviteiten
Stichting NatuurWijs is een initiatief van Staatsbosbeheer en NatuurCollege. De stichting zet zich in om kinderen in contact te brengen
met de natuur, waar zij deel van uitmaken. Dit doet zij in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur, ze
zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving. Dit
legt de basis voor een duurzame samenleving. Het is de stichting haar missie om alle kinderen in Nederland met natuur in contact
te brengen. Zoek je nog een leuke natuuractiviteit voor je club? Kijk op de website van stichting NatuurWijs (www.natuurwijs.nl),
daar vind je ruim 100 natuuropdrachten om zelf met kinderen te doen. Deze zijn gratis te downloaden. Doe ook mee! Want natuur
is overal, op het schoolplein, rond je clubgebouw, in de tuin, in het park om de hoek. Het is leerzaam én leuk!
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Stem voor tips af
a op
Jeu
ugdW
We
errk Limb
burg

Geeff (weer) kleur aan je activiiteiten

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Scan de QR code
maak k
kennis
ennis met héééél veel acctiviteiten
en pro
ogrammatips voor het jeugdwerk
en dee
el jouw eigen ideeën met anderen

RespectOn 2.0
Een van de zeven projecten

leren wij als begeleiders ook

rende groepsdynamica bin-

Weetje

van Jeugdwerk Limburg in

iedere keer bij. Van nature

nen die klas”. Bovenstaand

Waar komt het woord ‘Res-

2021 is Respect on 2.0. Zoals

vormen we allemaal binnen 3

voorbeeld maakt duidelijk dat

pect’ vandaan?

de titel al doet vermoeden is

seconde een oordeel over

Scherp!

Het woord 'respect' komt van

dit een spin-oﬀ project.

iemand. Het is heel gaaf om

heeft voor een groep.

Vanuit het project Respect

te zien en ervaren dat we, al

On Venray is de interactieve

is het maar heel klein, een bij-

Geïnteresseerd om een inter-

Oudheid, als een Romein in

beleving ‘Scherp!’, samen

drage kunnen leveren aan

actieve beleving naar je

Athene verbleef, liep hij gevaar

met JongNL Limburg ont-

het proberen een tweede

eigen organisatie te halen of

om aangevallen te worden.

staan. In deze interactieve

keer naar iemand te kijken,

wil je meer informatie? Neem

Daarom keken deze vreem-

beleving van twee uur maken

scherp te stellen en je oordeel

dan contact met ons op via

delingen altijd over hun schou-

jongeren kennis met het

over iemand bij te stellen.

info@jeugdwerklimburg.nl.

der, uit ontzag voor eventuele

thema respect en hoe dit

Zeker in deze tijd waar uiterlijk

speelt binnen hun leven.

vertoon zo belangrijk is genemen om verder te kijken

reis genomen. Zaken als ‘voor-

dan dat perfecte plaatje dat

oordelen’, ‘discriminatie’ en

iedereen van zichzelf pro-

‘deelnemen aan de samenle-

beert te schetsen”

ving’ komen hierbij aan bod.

De jongeren stellen zich

Het uitgangspunt is altijd de

kwetsbaar op en pijnpunten

groep zelf. Aan jongeren

kunnen naar boven komen.
Yvette Cornielje

groep kwamen, wat ze van

(Jeugdwerk Limburg) vertelt:

discriminatie vinden, of ze zelf

“Wat mij bij zal blijven is een

wel eens discrimineren en wat

beleving op een school. Er

belangrijke kernwaarden zijn

hing een gespannen sfeer in

voor hen als groep op dat mo-

de lucht, dat voelden we al

ment.

vanaf het begin af aan. Bij de
vraag: “voel jij je veilig in de

Lobke Theelen

groep”, barstte een leerling in

(JongNL Limburg) geeft aan:

tranen

“Scherp is een beleving waar-

kwam naar voren dat ze ge-

bij je zelf aan de slag gaat en

pest werd en dat ze zich niet

waarbij jouw eigen input als

veilig voelde. Ze kwam elke

deelnemer heel belangrijk is.

dag met een brok in haar keel

Daardoor is er niet één bele-

naar school. De mentor en

ving hetzelfde en proberen we

counselor hebben dit opge-

niet alleen de blik van de deel-

pakt en zo was Scherp! het

nemers te verbreden, maar

startpunt voor een verande-

uit.

het Latijnse woord re-spicere,

rovers en andere onverlaten.

wordt gevraagd wat hun vooroordelen waren toen ze in de

meerwaarde

'terugkijken', 'omkijken'. In de

worden, moeten we de tijd
Jongeren vanaf 12 jaar mee op

een

Langzaamaan
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Trainingen
in de vorm van
een webinar

Kamp- en bivakaccommodaties
vernieuwd!

In 2020 is Jeugdwerk Limburg gestart met het organiseren van
webinars, omdat fysieke bijeenkomsten door de coronapandemie niet meer mogelijk zijn. Webinars zijn korte digitale bijeen-

Op de website van Jeugdwerk Limburg zijn de kamp- of bivak-

komsten, van maximaal een uur lang waarbij uitwisseling tussen

accommodaties vernieuwd. Zo is er een zoekmachine en zijn er

(lid)organisaties centraal staat. Vragen die centraal staan: ‘Hoe

verschillende ﬁlterfuncties, zoals afstand vanaf jouw postcode,

is de situatie op dit moment bij onze organisatie?’ en ‘Hoe be-

het aantal personen en de maximaal prijs per persoon per nacht.

naderen andere organisaties zaken binnen dit thema?’

Daarnaast kunnen organisaties (maximaal 3) accommodaties met
elkaar vergelijken. Ook worden de accommodaties weergege-

Overzicht van de Webinars in 2021

ven op een landkaart.

Woensdag

Aanleiding

17 maart

19.00u - 20.00 uur

Vinden en binden van vrijwilligers
Woensdag

21 april

Aanleiding om dit bestand te actualiseren is de behoefte van
19.00u - 20.00 uur

jeugd- en Jongerenwerkorganisaties aan een actueel overzicht

Omgaan met ADHD en vormen van autisme

van (geschikte) accommodaties. Daarnaast waren veel gege-

Woensdag

vens, die zijn overgeheveld uit het “Kamp- en bivakadressen in

25 mei

19.00u - 20.00 uur

Beleidsplan schrijven & WBTR
Woensdag

16 juni

Limburg” van VJL uit 1999, niet meer up-to-date. Daardoor was
19.00u - 20.00 uur

onduidelijk welke accommodaties nog actief en beschikbaar zijn

Samenwerken in een team
Woensdag

21 juli

voor jeugdwerkorganisaties.
19.00u - 20.00 uur

Handelen bij een ongeluk(je)
Woensdag

15 september

Actualiseren bestand
19.00u - 20.00 uur

Momenteel worden alle accommodaties benaderd om hun ge-

Vinden en binden van vrijwilligers
Woensdag

gevens te controleren. Zo wordt het adressenbestand opnieuw

20 oktober

19.00u - 20.00 uur

17 november

19.00u - 20.00 uur

opgebouwd. Dus als je verhuurder bent van een kamp- of bivak-

In veilige handen
Woensdag

accommodatie, of een tevreden huurder van een dergelijke
accommodatie, dan horen wij dit graag. Jeugdwerk Limburg

Leiding geven aan groepen
Woensdag

15 december

biedt deze accommodatie de mogelijkheid om gratis in het
19.00u - 20.00 uur

bestand te worden opgenomen.

Programmeren: uitkomsten geef weer kleur aan je activiteiten
Aanmelden
Opgeven kan als volgt: Mail de naam van je organisatie, de deel-

Accommodaties kunnen zich aanmelden door naar de website

nemers inclusief e-mailadres naar info@jeugdwerklimburg.nl. Op-

van Jeugdwerk Limburg te gaan en naar “kamp- en bivakaccom-

geven kan tot één dag voor de desbetreﬀende webinar. Op de

modaties”. Nadat de aangeleverde gegevens zijn verwerkt,

dag van de webinar zelf ontvangt iedereen de deelnemerslink.

maakt Jeugdwerk Limburg een account voor de verhuurder aan.
Hiermee kunnen de ingevoerde data te allen tijde zelf worden

Heb je op voorhand al vragen? Dan horen wij deze ook graag

gewijzigd. Jeugdwerk Limburg biedt deze service gratis aan voor

vooraf. Zo kunnen we de webinar goed afstemmen op de

organisaties die op zoek zijn naar een passende kamp- of bivak-

behoefte van de deelnemers.

accommodatie én voor eigenaren van accommodaties.
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Jeugdraad
Buggenum:
activiteiten
in coronatijd
Opgesteld door Freek Emonts

Jeugdcontactraad

Bugge-

bekeken wat wél kon binnen

speeld in de bossen, een

de geldende coronamaatre-

mini-zeskamp opgezet, en

gelen. Randvoorwaarde was

een bezoekje gebracht aan

wel dat het verantwoord

Klein Zwitserland. De grote

moest zijn. De gezondheid

opkomsten lieten blijken dat

voor deelnemers en vrijwilli-

de kinderen de activiteiten en

gers staat voorop. Een aantal

het samenzijn hadden gemist.

activiteiten

(Koningsdag,

kampweekend, spokentocht

De herfstmaanden braken

en jubileumfeest) zijn niet kun-

aan en de coronamatregelen

nen doorgaan, maar veelal de

werden weer aangescherpt.

meeste activiteiten hebben

Met de gemeente werd in

plaatsgevonden, zij het op

een vroeg stadium overlegd

organiseren van activiteiten

een andere manier dan het

over de invulling van het Sint

voor alle jeugdigen van Bug-

‘normaal’ zou gebeuren.

Maartensfeest en de sinter-

genum

en

het

Haelens

Activiteiten

klaasintocht. Het aanvanke-

num levert met de organisa-

Broek. De kinderen zijn geen

Op eerste paasdag met z’n

lijke plan om bezoekers aan

tie van een vijftiental activi-

lid van de JCR, maar kunnen

allen gezellig paaseieren zoe-

het Sint Maartensvuur in tijd-

eiten per jaar een grote bij-

vrijblijvend deelnemen aan

ken in een weiland zat er niet

vakken te spreiden werd

drage aan de samenleving

alle activiteiten. De activitei-

in. Als de kinderen niet naar

door de scherpere maatrege-

van Buggenum en het Hae-

ten worden georganiseerd

de paashaas kunnen komen,

len verboden. Al snel kwam

lens Broek. Het jaar waarin

door een dertigtal enthousi-

dan moet de paashaas naar

de JCR met een alternatief:

de stichting haar 50-jarig be-

aste vrijwilligers.

de kinderen: ‘paashaas-on-

kinderen werden opgeroe-

tour’ was een feit. De deelne-

pen om hun zelfgemaakte

staan groots hoopte te vieren, werd een bijzonder jaar.

Bewogen jaar

mers werd verzocht een

lampion aan de voordeur te

Plots was daar corona dat

Het was half maart toen het

mandje aan de deur te zetten

plaatsen. Vele lampionnen

ons leven volledig op de kop

coronavirus om zich heen

waar de paashaas de paasei-

werden gemaakt, sommige

zette. Een aantal activiteiten

begon te grijpen in Limburg.

eren in achter kon laten. De

gezinnen hadden zelfs de

werd afgelast, maar door de

Na overleg binnen het dage-

kinderen zwaaiden de paas-

complete voortuin aange-

ﬂexibele en creatieve hou-

lijks bestuur werd toen snel

haas vrolijk toe vanuit het

kleed! De creaties werden

ding van de vrijwilligers zijn

besloten om de wekelijkse

raam. De volgende activiteit

beoordeeld, en de winnaars

veel activiteiten toch doorge-

knutselavonden af te gelas-

was Koningsdag. Het versie-

kregen een prijs toebedeeld.

gaan en zijn zelfs nieuwe ini-

ten. Grote vraag was: hoe-

ren van een ﬁets of skelter is

tiatieven ontstaan.

lang gaat dit nog duren? En:

normaliter een vast onderdeel

Eind september bleek al dat

wat te doen met de andere

tijdens de festiviteiten. Afgelo-

de aankomst van Sinterklaas

Organisatie

activiteiten die op de agenda

pen jaar hebben de kinderen

aan de Maas niet werd toege-

Doel van de Jeugdcontact-

staan? Het dagelijks bestuur

‘hun’ ﬁets op een kleurplaat

staan door de veiligheidsre-

raad (JCR) is het betaalbaar

heeft snel, adequaat en crea-

versierd.

gio. Begin november mocht

(vaak gratis) en laagdrempelig

tief gehandeld: per activiteit is

ook het alternatief - sinter-
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In de zomermaanden werden

klaasviering

de coronamaatregelen ver-

doorstroomprincipe - niet

soepeld. Deze versoepelin-

meer plaatsvinden. Een ‘virtu-

gen werden aangegrepen

ele’ viering mocht wel. Samen

om extra activiteiten voor de

met een toneelvereniging, die

jeugd te organiseren. Zo is de

al jaren de Sint en Pieten ver-

plaatselijke obstakelbaan be-

zorgd, werd een compleet

zocht, ‘levend stratego’ ge-

script uitgewerkt. Een plaatse-

volgens

het

de kinderen thuis ontvangen.
De ﬁlmpjes zijn verwerkt in
een compilatie die te zien is
op de YouTube-pagina van de
JCR. Daarnaast is nog een andere mooie activiteit ontstaan:
de Buggenumse Dorpkwis.
Vanuit huis hebben 127 Buggenummers - jong en oud verdeeld over 27 teams zich
lijke professionele camera-

ding werden vragen van kin-

kunnen vanwege de maatre-

gedurende 3,5 uur vol en-

man heeft de sinterklaas- vie-

deren beantwoord, prijswin-

gelen niet plaatsvinden. Om

thousiasme en overgave ge-

ring

vastgelegd

de

naars van de tekeningen

de kinderen ook thuis lekker

bogen over de vragen in het

gedaan.

bekend gemaakt, gedanst en

creatief bezig te laten zijn,

‘kwisboek’. Het 43 pagina’s

Bijna een gehele zaterdag

zelfs de snoepzakmachine

werden benodigdheden ver-

tellende boek bevat 34 op-

werd besteed aan de opna-

aangezwengeld. Na aﬂoop

spreid waar ze zelf kerststuk-

drachten/vragen over de JCR,

mes. Een dag later verscheen

van de uitzending heeft een

jes mee hebben gemaakt.

Buggenum, muziek (foute hits,

de video als livestream op

Piet de snoepzakken bij de

In de kerstvakantie heeft ook

Top 2000), Limburg, ‘internet-

YouTube (http://bit.do/fM7XF).

kinderen aan de deur gezet.

een onlinekienmiddag plaats-

gekkies’,

gevonden. Kienkaarten en

reizen, eten en drinken. De

videobewerking

en

Zo hebben de Buggenumse

computerspellen,

kinderen vanuit thuis een

De wintermaanden

bijhorende ﬁches werden bij

uitslag is enkele weken later

glimp opgevangen van de

De wekelijkse knutselavon-

de kinderen thuis afgeleverd.

bekend gemaakt in een live-

goedheiligman. In de uitzen-

den in de wintermaanden

Vervolgens werd via Teams

stream via YouTube.

ingelogd om aandachtig te

In aanloop naar carnaval heb-

beluisteren welke cijfers wer-

ben de kinderen opnieuw

den afgeroepen. Wanneer er

knutselbenodigdheden ont-

‘kien’ was, werd de prijs bin-

vangen. Ditmaal om een car-

nen korte tijd bij de prijswin-

navalskrans te maken. Ook de

naar thuisbezorgd door onze

carnavalsdisco had een digi-

vrijwilligers.

tale invulling. Kinderen mochten een ﬁlmpje insturen waarin

Op oudejaarsdag vindt het

ze (verkleed) zingen en dan-

Zazie rauke plaats. Een eeu-

sen op carnavalsmuziek, of zelf

wenoude Buggenumse tradi-

muziek maken met een mu-

tie waarbij kinderen langs de

ziekinstrument of pannen/ke-

huizen van ondernemers en

tels (‘zate hermeniekes’)

particulieren trekken. Nadat
het liedje ‘Zazie rauke’ uit

Terug naar normaal

volle borst is gezongen, ont-

Ondanks het feit dat het coro-

vangen de deelnemers een

navirus mooie initiatieven

traktatie. Afgelopen jaar zijn

heeft gebracht, staat ook de

ze niet langs de deuren kun-

JCR te trappelen om weer

nen gegaan, maar hebben ze

terug te keren naar een nor-

ﬁlmpjes ingestuurd waarin ze

male(re) samenleving waarin

het liedje zingen. De traktatie,

leden en kinderen elkaar

aangeboden door onderne-

weer kunnen ontmoeten.

mers en particulieren, hebben
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Spellen voor elk wat wils
Programmatips

Dat wordt lachen

Onderdeel van het project ‘Geef weer kleur aan je activiteiten’

niet van toepassing aard van het spel humoristisch

zijn de programmatips die in iedere Flits verschijnen. Hieron-

Speluitleg

der een mooi overzicht.

Heb je meer dan 10 spelers, maak dan aparte groepen. De spelers

Met toestemming overgenomen uit: SamenSpelen Boekjes

gaan achter elkaar staan met de benen wijd gespreid. De eerste

van JongNL Limburg.

speler zakt op handen en knieën en moet proberen achterwaarts

Speel het spel binnen nodig niet van toepassing voor alle leeftijden tijdsduur 20 minuten opstelling in een rij achter elkaar aantal

door de gespreide benen van de spelers achter hem te kruipen.
Dat wordt natuurlijk botsen en nog eens botsen tegen al die

Spel Actief

benen. Als de laatste benenhindernis genomen is, roept de eerste
speler ‘Ja!’ en mag nummer twee op pad gaan. Pas nadat de laat-

Duizendpoot

ste speler is uitgebotst, klinkt het eindsignaal.

Speel het spel binnen nodig niet van toepassing voor 10 jaar en

Spring, spring....

ouder tijdsduur 10 minuten opstelling in een rij achter elkaar
aantal groepjes van 6 spelers aard van het spel behendigheid

Speel het spel binnen nodig niet van toepassing voor 5 tot en met

Speluitleg

9 jaar tijdsduur 10 minuten opstelling groepjes van 4 tot 6 spelers

Dit spel is voor niet al te jonge kinderen. Maak groepjes van

achter elkaar in een rij aantal minimaal 6 spelers aard van het spel

maximaal 6 spelers. De spelers gaan achter elkaar zitten en trek-

competitie en snelheid

ken hun schoenen en sokken uit. Dan leggen ze hun voeten bij

Speluitleg

de voorganger op de schouders. Op een commando moet deze

Maak groepjes van 4 tot 6 spelers. De spelers van iedere partij

duizendpoot nu proberen om op de handen verder te lopen.

staan achter elkaar, de eerste spelers op de startlijn. Nummer 1

Waarschijnlijk heeft het dier zo nu en dan last van een even-

springt met de voeten tegen elkaar zo ver mogelijk vooruit. Num-

wichtsstoornis, want af en toe kiepert deze duizendpoot waar-

mer 2 springt, waar de hakken van nummer 1 terecht kwamen,

schijnlijk opzij. Of duizendpoten ook de slappe lach kunnen

in dezelfde richting verder. Daarna nummer 3 en zo verder. De par-

krijgen is niet bekend.

tij, van wie de laatste speler het verst komt, is winnaar.
variatie De partijen kunnen ook een afstand tussen een start en

Let op!

eindstreep zo snel mogelijk proberen te overbruggen.

Speel het spel binnen nodig niet van toepassing voor 6 tot en met

Uitbreken

9 jaar tijdsduur 10 minuten opstelling in een kring aantal groepjes
van 6 spelers aard van het spel competitief en behendig

Speel het spel binnen nodig niet van toepassing voor 12 tot en

Speluitleg

met 14 jaar tijdsduur 10 minuten opstelling groepjes van 4 tot 6

Heb je meer dan 10 spelers, maak dan aparte groepen. Speler 1

spelers achter elkaar in een rij aantal minimaal 6 spelers aard van

zegt, terwijl hij naar zijn voet wijst: ‘Dit is mijn neus’. Speler 2 moet

het spel competitie

nu, terwijl hij naar zijn neus wijst, onmiddellijk antwoorden: ‘Dit is

Speluitleg

mijn voet.’ Speler 3 vervolgt en zo verder. Wanneer een speler niet

Eerst begin je met de hele groep. De spelers vormen een kring

onmiddellijk antwoord of wanneer hij een fout antwoord geeft,

en hebben elkaars handen vast. De leider wijst nu één van de

verliest hij een punt (bijvoorbeeld

spelers aan. Deze gaat in de kring staan en probeert binnen een

vooraf afspreken dat elke spe-

bepaalde tijd uit de kring te breken. Na hem komt een andere

ler ‘drie levens’ heeft). Is een

speler. Vervolgens maak je drietallen. De spelers geven elkaar de

speler de drie levens kwijt,

hand en vormen een kleine kring met hun gezicht naar elkaar toe-

dan gaat het spel zonder

gekeerd. De leider wijst één van de drie hand en vormen een

hem verder. Wie blijft als

kleine kring met hun gezicht naar elkaar toegekeerd. De leider

laatste over? In plaats van

wijst één van de drie spelers aan: deze moeten proberen zonder

lichaamsdelen kan men ook

de eigen handverbinding te verbreken, door de handverbinding

wijzen naar kledingstukken.

van de twee andere spelers te breken, of er onder of boven door
te komen.
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Ballonnendans

Gezelschapsspelen

Speel het spel binnen nodig ballonnen, muziek voor 16 tot en met
10 jaar tijdsduur 20 minuten opstelling in een kring en vrij in de

Verboden woord

ruimte aantal niet van toepassing aard van het spel samenwerken

Speel het spel binnen nodig kaartjes met woorden, veiligheids-

en behendigheid

speldjes voor 8 tot en met 10 jaar tijdsduur 20 minuten opstelling

Speluitleg

op stoelen in een kring aantal niet van toepassing aard van het

Als het spel begint staan de spelers in een kring. De muziek start

spel creatief

en er worden een aantal ballonnen in de ruimte gegooid. Er moet

Speluitleg

één ballon minder in de ruimte zijn dan er spelers zijn. De spelers

De spelers nemen plaats op de stoelen die in een kring staan,

tikken de ballonnen naar elkaar over. Als de muziek stopt moet

De leiding heeft verschillende kaartjes geschreven met woorden

iedere speler een ballon vasthouden. Wie geen ballon heeft is af.

die betrekking hebben op een bepaald thema. Deze woorden

Wie wordt uiteindelijk de winnaar van de ballonnendans?

krijgen de spelers aanvankelijk niet te zien, pas als deze woorden
met een veiligheidsspeldje worden opgespeld, wordt ook het

Kwartetrace

thema bekend gemaakt en wordt hierover gepraat. Het thema-

Speel het spel binnen nodig kwartetspel en pionnen voor 6 tot en

woord dat een spelers draagt kan hijzelf niet lezen omdat het vlak

met 10 jaar tijdsduur 30 minuten opstelling in groepjes aantal niet

onder zijn kin is opgespeld. De bedoeling is dat deze speler zijn

van toepassing aard van het spel snelheid en geheugen trainen

woord ook niet uitspreekt tijdens het gesprek. De andere spelers

Speluitleg

kunnen wel dit themawoord lezen en proberen de eerste speler

Vorm groepjes van 4 spelers. In een met pionnen afgebakend ge-

het woord te laten uitspreken. De speler die het lukt om een

bied liggen setjes van een kwartetspel. De spelers krijgen vooraf

andere speler zijn eigen woord uit te laten spreken, krijgt het

te horen welke kaarten zij moeten zoeken. Per groepje mag er

betreﬀende kaartje van deze speler. Wie heeft op het einde van

telkens 1 kind naar het afgebakende gebied rennen om een kaart

het spel de meeste kaartjes?

te rapen. Hoort de kaart bij hun kwartet, dan mag deze worden
meegenomen, zo niet dan rent het kind terug naar het groepje en
mag een andere speler naar het afgebakend gebied rennen. Welk
groepje heeft als eerste het setjes kaarten compleet? Bij een groot
aantal spelers kunnen ook andere setjes kaarten gebruikt worden,
bijvoorbeeld met plaatjes van dieren of voertuigen, zodat de spelers vaker kunnen rennen.

Levende machines
Boem-cadeau-spel

Speel het spel binnen nodig niet van toepassing voor 8 tot en met

Speel het spel binnen nodig kookwekker, doos waar kookwekker

12 jaar tijdsduur 45 minuten opstelling in groepjes aantal niet van

in past, kaartjes met vragen voor 10 tot en met 15 jaar tijdsduur 30

toepassing aard van het spel drama

minuten opstelling op stoelen in een kring aantal niet van toepas-

Speluitleg

sing aard van het spel actie en spanning

De spelers worden in groepjes verdeeld en bedenken vooraf

Speluitleg

welke machine ze willen uitbeelden. Hun keuze vertellen ze nog

De kookwekker wordt ingesteld op ongeveer 30 minuten en

niet aan de andere spelers. Ook moeten de spelers handelingen

wordt als cadeau verpakt in een doos. De spelers zitten allen in

verzinnen die horen bij hun machine: bij een aardappel-chipsma-

een kring. Eén kind begint en heeft op dat moment het cadeau

chine: de eerste speler schilt een aardappel, een volgende snijdt

vast. De leiding stelt de speler een vraag. Is het antwoord goed

de aardappels, weer een andere speler strooit paprikapoeder op

dan mag het cadeau worden doorgegeven, is het antwoord fout

de plakjes en de laatste speler doet alle chips in een zak. Voeren

dan wordt er nog een vraag gesteld. De vragen worden net zo-

de spelers per groepje hun handelingen achter elkaar uit, dan ont-

lang gesteld totdat het antwoord wél goed is. De spanning stijgt

staat er dus een machinale productie. De andere spelers probe-

naar mate het cadeau langer in het spel is. Heb je het cadeau vast

ren te raden welk soort machine dit groepje speler uit beeldt.

en de kookwekker gaat af, dan moet je bijvoorbeeld een opdracht
uitvoeren, of ben je af.
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Hindernistocht met ladder

Variatie in speurtochten

Speel het spel in een bos nodig twee ladders, twee emmers met
water, twee lekkere verrassingen, ranja en bekertjes voor 10 tot en

Korte voeltocht

met 14 jaar tijdsduur 90 minuten opstelling met twee groepen

Speel het spel binnen of buiten nodig blinddoeken, 10 verschil-

aantal niet van toepassing aard van het spel oefenen in behen-

lende voorwerpen die je kunt ophangen, papier en pennen voor 8

digheid

tot en met 12 jaar tijdsduur 30 minuten opstelling met de hele groep

Speluitleg

aantal niet van toepassing aard van het spel tastzin ontwikkelen

Bij deze hindernistocht door een dicht bos moeten de groepen

Speluitleg

een ladder meeslepen. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, want

De leiding hangt vooraf langs het korte traject van de tocht een

met een lange ladder kun je tussen de boomstammen en struiken

touw op. Hieraan worden verschillende voorwerpen bevestigd.

niet zo vlot manoeuvreren en draaien. De spelers worden door

De spelers moeten het touw geblinddoekt volgen en raden welke

een dergelijke opdracht echt gestimuleerd om met elkaar reke-

voorwerpen ze gevoeld hebben. Ze mogen hun mening niet

ning te houden. Bovendien gaat deze tocht op snelheid. Die lad-

hardop uitspreken, maar pas aan het eind van de tocht in de blok-

der hebben de spelers ook nodig voor opdrachten onderweg.

hut opschrijven. Kies bijvoorbeeld alledaagse voorwerpen, zoals

Want op een bepaald punt van de tocht hebben ze de ladder

een tandenborstel of een lamp. Ook kun je voorwerpen kiezen

nodig om bijvoorbeeld bij een lekkere verrassing boven in de

die raar voelen zoals bijvoorbeeld een ballon gevuld met water,

boom te kunnen komen. Ook kan er een opdracht komen om op

een pluche dier, een pruik of een plastic zakje gevuld met slime.

een kort traject door het bos, een speler op de ladder mee te voe-

Wie weet de meeste voorwerpen te noteren?

ren. Of er wordt een emmer gevuld met water op de verticaal gehouden ladder geplaatst en de kunst is dan om zo weinig mogelijk
van het water te morsen tijdens het lopen. Van het water dat over
is wordt aan het einde ranja gemaakt, waarmee de spelers hun
dorst kunnen lessen.

Fantasietocht
Speel het spel binnen of buiten nodig geen materialen voor 7 tot

EHBO-tocht

en met 12 jaar tijdsduur 30 minuten opstelling met de hele groep
aantal niet van toepassing aard van het spel fantasie

Speel het spel in een bos nodig tkaartjes, blinddoeken, EHBO-ma-

Speluitleg

terialevoor 4 tot en met 10 jaar tijdsduur 60 minuten opstelling met

De fantasietocht wordt door de spelers als heel realistisch ervaren,

de hele groep aantal niet van toepassing aard van het spel

zeker als ze samen de bijbehorende handelingen zoals lopen, luis-

vergroten inlevingsvermogen

teren, kijken, springen, uitvoeren. Iemand van de leiding begint te

Speluitleg

vertellen: “ We gaan op tocht en komen onderweg vanalles tegen.

Geef alle spelers een kaartje waarop een verwonding of handicap

Nu lopen wij door een dicht woud. De bomen staan vlak bij elkaar,

staat genoteerd. De spelers proberen zich in te leven in een per-

we moeten ons voorzichtig tussen de boomstammen doorwringen

soon met deze handicap of verwonding. Zorg ervoor dat EHBO-

en oppassen dat de dennennaalden ons niet teveel prikken. We

materialen zoals mitella’s, verband en krukken. De opdracht houdt

letten ook op dat we tijdens het lopen geen plantjes kapot trap-

in dat de hele groep samen een bepaalde afstand aﬂegt, waarbij

pen. Loop dus heel voorzichtig en kijk naar beneden. Hé, daar

iedere speler gehinderd wordt door de handicap die op het kaartje

horen we iets. We blijven stil staan en luisteren. Vogels die tjilpen.

staat. Maak vooraf duidelijk dat de opdracht pas is geslaagd als

Welke vogels zouden dat zijn? We gaan verder en moeten over

iedereen op een aanvaardbare manier op het eindpunt komt. Sa-

een beekje heen springen. Daarbij worden onze voeten nat, dus

menwerken is dus heel belangrijk. De spelers helpen elkaar om

we moeten onze schonen uittrekken. We geven elkaar nu de ver-

het eindpunt te halen. Zorg er bij ouder spelers voor dat het terrein

rekijken door om te kijken wat er verderop te ontdekken valt….’

niet te gemakkelijk is. Voor hen mag best een steil bospad of heu-

Welke spelers durven deze fantasietocht verder te vertellen?

velachtig terrein gekozen worden.
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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
F 0475 50 43 47 • 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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Jouw initiatief, organisatie of bedrijf is vindbaar
via ‘Kiek Limburg’: jouw klik met Limburg!

Limburg heeft z’n eigen online zoekmachine en podium:

Check je organisatie- of bedrijfsinfo en vul die eventueel aan.

Kiek Limburg!

Bijvoorbeeld, met het adres van je website (reclamebood-

‘Kiek’ is dé plek waar (Lim)burgers en aanbieders van produc-

schappen zijn niet toegestaan). Om de informatie te wijzigen

ten en diensten elkaar vinden.

heb je een account nodig. Dat kun je snel en eenvoudig aan-

Snel, gemakkelijk én gratis. Dat is de kracht van Kiek Limburg:

maken via https://kieklimburg.nl/registreren

wat Limburg te bieden heeft, dat vind je op Kiek!
Zoek je een Podium voor je (bedrijfs)activiteiten?
Via Kiek Limburg vind je informatie over alle bedrijven, maat-

Maak op Kiek Limburg je eigen Podium account aan, zodat je

schappelijke organisaties, overheden, instellingen en veel ini-

op elk gewenst moment informatie over je (bedrijfs)activiteiten,

tiatieven in Limburg. Als je wilt, in je eigen postcodegebied.

producten en diensten met anderen kunt delen. Gratis! Weten
hoe het werkt? Kijk op Kiek!

Zoek ‘t op ‘Kiek’, vind ’t in Limburg
Het is goed om te weten wat Limburg te bieden heeft.

Heb je een vraag of heb je hulp nodig?

Nóg beter is het, als je elkaar weet te vinden.

Meld het via de Feedback-knop, rechts beneden in het scherm.

Daarvoor zorgt Kiek Limburg. Nieuwsgierig? Kijk op Kiek!
Kiek Limburg is in het kader van de Sociale Agenda 2025 van
Check de info van je organisatie of bedrijf!

de Provincie Limburg ontwikkeld door Beweging Limburg

Ga naar https:/www.kieklimburg.nl en type in de zoekbalk de

Positief Gezond, Bureau Amory, Burgerkracht Limburg,

naam van je organisatie of bedrijf in.

Provincie Limburg, SMOL en Spil in de Wijk.

