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Jeugdwerk Limburg is een kenniscentrum op het gebied van

de provincie Limburg, Limburgse welzijnsinstellingen

jeugd- en jongerenwerk en ondersteunt met haar activiteiten

en bibliotheken.

lokale vrijwilligers (organisaties) bij de uitvoering van hun werk.
Bijvoorbeeld met een breed scholings- aanbod dat onder
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andere bestaat uit zo’n 60 verschillende workshops, die op

Yvette Cornielje, Anniek Claessen, John Wilbers en

maat kunnen worden aangeboden binnen de eigen jeugd-

Henk Claessen

werkorganisatie. Daarnaast heeft Jeugdwerk Limburg een
brede adviesfunctie op het gebied van onder andere vrijwilli-
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gersbeleid, fysieke en sociale veiligheid, accommodaties,

Kids Groepsboombalans

rechtsbijstand en het organiseren van uiteenlopende activiteiten. Ook ondersteunt Jeugdwerk Limburg samenwerkings-

Redactieadres

initiatieven van jeugdwerkorganisaties, bijvoorbeeld uitwis-

Jeugdwerk Limburg

seling van kennis en ervaring rond actuele thema’s, of een

Postbus 1048, 6040 KA Roermond

regionale spellendag van organiserende clubs.

Telefoon (0475) 31 51 51
Bank NL51 RABO 0131 2066 72

Hoe kan Jeugdwerk
Limburg jou het beste
bereiken?

E-mail info@jeugdwerklimburg.nl
Website www.jeugdwerklimburg.nl
Facebook Jeugdwerk Limburg
Advertentieacquisitie
Yvette Cornielje

Jeugdwerk

Limburg

biedt

een

Eindredactie

uitgebreid dienstenpakket aan voor

Henk Claessen

vrijwilligers en professionals die
binnen het jeugd- en jongerenwerk

Vormgeving en druk

actief zijn. Regelmatig bieden wij via

hoenenenvandooren.nl

onze

communicatiekanalen

aller-

hande actuele informatie hieromtrent
Bezorging

aan, zoals met dit kwartaalblad FLITS. Voor een zo breed mo-

Businesspost Limburg

gelijk bereik zoekt Jeugdwerk Limburg voortdurend naar mogelijkheden om de communicatie met haar doelgroep te

Met dank

verbeteren. Daarom vragen wij aan onze lezers hoe wij hen

aan de adverteerders

het beste bereiken. Wij stellen het zeer op prijs als je daarvoor
twee vragen wilt beantwoorden. Scan onderstaande QR-code
om bij de vragen op survio.com te komen. Het kost je slechts
enkele minuten tijd. Bovendien maak je kans op een VVV-bon
ter waarde van 25 euro! Alvast hartelijk dank!
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Zijn ouders/verzorgers LASTIG of juist behulpzaam?
Ouders/verzorgers kunnen mondig en veeleisend zijn. Dit

ouders/verzorgers. Om een zo goed mogelijke invulling aan dit

maakt dat bepaalde situaties door hen en/of vrijwilligers als

project te geven, zijn we op zoek naar prakrijkvoorbeelden van

lastig kunnen worden ervaren. Het gaat hierbij om vragen als:

jeugdwerkorganisaties. Met welke soms lastige situaties kreeg

Hoe en wanneer maken we situaties bespreekbaar? Wanneer

je te maken en hoe hebben jullie dit aangepakt? Hoe betrek je

informeren we ouders en waarover? Wanneer en hoe bespre-

ouders/verzorgers bij je organisatie en activiteiten? Wat zijn jullie

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

ervaringen? Dit kunnen zowel negatieve als positieve ervaringen

back geven op elkaar en de ouders en hoe doen we dat?

zijn.

Hebben we de neiging om ouders/verzorgers zo ver mogelijk
weg te houden? Of halen we ze juist dichterbij, zodat we extra

Heb je praktijkvoorbeelden en tips voor ons, waarmee andere

handen en gratis advies krijgen?

organisaties hun voordeel kunnen doen? Laat het ons weten!

Het gaat hierbij vaak om ethische vraagstukken, dus ook over
normen en waarden. Dit maakt het lastig, want hoe zorg je
ervoor dat je als leiding op één lijn zit en hiernaar handelt?
En hoe communiceer je hierover met betrokkenen en de
omgeving?
In samenwerking met de provinciale koepelorganisatie FAM!
gaat Jeugdwerk Limburg een toolkit ontwikkelen met tips voor
het verbeteren van de betrokkenheid en het contact met

GPS-speurtocht met SMARTPHONE
Ben je op zoek naar een leuke coronaproof activiteit voor

Waar moet je op letten?

oudere kinderen? Dan is een GPS-speurtocht wellicht iets

Het is belangrijk dat de smartphones een volle accu

voor jullie!

hebben (of de deelnemers nemen een powerbank
mee), want GPS-navigatie kost relatief veel stroom.

Wat is dit?

Het makkelijkste is om in de voorbereiding de

Tijdens een GPS-speurtocht lopen de groepen

coördinaten te bepalen met Google Maps, hoe dit

een route aan de hand van coördinaten. Het

precies werkt voor IPhone en Android vind je op de

meest geschikt is een stuk natuur/bos waar je

website van Jeugdwerk Limburg: ons aanbod

buiten de paden mag lopen. Omdat de meeste

– programmatips – Coronaproof activiteiten.

oudere kinderen al een smartphone hebben,

Daarnaast is het belangrijk om duidelijke afspra-

biedt deze activiteit juist voor deze groep uitdaging.

ken te maken over: geen afval achterlaten,

Wat vraagt dit van de organisatie?

eten en drinken, rekening houden met andere

verkeers- en gedragsregels, meenemen van
Voorafgaand bereidt de organisatie een route voor. Dit kan thuis

mensen of (wilde) dieren. Maar ook wie de

achter de computer of in het veld. Afhankelijk van het tijds-

contactpersoon is als een groep verdwaalt of tegen een ander

bestek wordt de lengte bepaald. Je maakt een routekaart met

probleem aanloopt.

coördinaten, waarmee de groepen hun weg moeten vinden. Het
is natuurlijk leuk om opdrachten en/of vragen in de route te ver-

TIP Deze activiteit is natuurlijk ook geschikt voor gemengde

werken. Denk daarbij na over de wijze van beantwoorden. Dit

groepen van kinderen en volwassenen. Houd je aan de

kan op papier, maar ook digitaal met bijvoorbeeld Google Forms.

geldende coroanaregels!
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GEEN ﬁnanciële
DREMPEL voor
deelname aan
jeugdactiviteiten

1 Samen voor alle
kinderen
Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland,
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en
Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één portaal waar ouders
en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzienin-

Jeugdwerk Limburg vindt dat élk kind samen met leeftijds-

gen die de organisaties bieden.

genootjes moet kunnen deelnemen aan activiteiten en maakt

Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging.

zich hier sterk voor. Entree en deelnemersbijdrage mogen

De gemeentelijke voorzieningen kunnen via de Sam& portal zicht-

geen belemmering zijn. Gelukkig vinden de meeste jeugd-

baar worden gemaakt. Sam& biedt ouders die ondersteuning

werkorganisaties dit ook. Daarom wordt vaak heel

willen, laagdrempelig toegang tot een breed pakket aan voorzie-

creatief naar oplossingen gezocht.

ningen van verschillende organisaties. Ze zetten zich in voor
hetzelfde doel: ervoor zorgen dat alle kinderen gewoon mee

Er zijn (gemeentelijke) regelingen en instanties die mogelijk-

kunnen doen. Samen kunnen we dit bereiken!

heden bieden voor een financiële tegemoetkoming voor

De ouder/verzorger kan (met de vrijwilliger/jeugdwerkorganisatie)

bepaalde doelgroepen. Hier volgt een overzicht. In de meeste

op de website van Sam& een aanvraag indienen. Geef daarbij de

gevallen kan een jeugdwerkorganisatie hier geen beroep op

behoefte(n) aan. Van sport tot muziek, van schoolreisjes tot het

doen. Daarvoor zijn de ouders/verzorgers of een intermediair

vieren van de verjaardag en van een laptop tot kleding. Vervol-

aan zet. Je kunt ouders/verzorgers wel informeren over de

gens gaat de aanvraag naar het lokale Leergeld. Zij nemen

mogelijkheden die er zijn.

contact op met de betreﬀende ouder/verzorger om de mogelijkheden te bespreken.
Als jeugdwerkorganisatie kun je hier geen beroep op doen. Kijk
voor meer informatie op de website www.samenvoorallekinderen.nl

2 Stichting Jarige Job
Stichting Jarige Job helpt kinderen van 4 t/m 12 jaar door het
geven van een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Hierin zit
alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school.
De ouders/verzorgers kunnen een aanvraag doen via de website
Stichting Jarige Job. Als jeugdwerkorganisatie kun je hier geen
beroep op doen.
Kijk voor meer informatie op de website stichtingjarigejob.nl.

4

3 Het vergeten kind
Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich
écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in
de maatschappij. Daarom organiseren zij: Heppie vakanties en
weekenden, Heppie boxen, de week van Het Vergeten Kind,
lespakketten met gratis documentaires en workshops.
Als ouder/verzorger kun je je kinderen aanmelden voor de Heppie vakanties, weekenden en boxen. Verder kun je als jeugdwerkorganisatie gebruikmaken van het gratis lespakket.
Kijk voor meer informatie op de website www.hetvergetenkind.nl.

6 Jeugdfonds
Sport & Cultuur
4 Stichting Leergeld

Dit fonds ﬁnanciert contributie-en/of deelnemersgelden voor
jeugd en jongeren vanaf 0 toten met 18 jaar. Ook kan een vergoe-

Stichting Leergeld Limburg kent een 12-tal autonome afdelingen

ding worden aangevraagd voor materialen die die nodig zijn voor

die actief zijn binnen Limburgse gemeenten. Dit maakt dat elke

het kunnen uitvoeren van de betreﬀende hobby. Een aanvraag

afdeling haar eigen procedures heeft. Er is geen eenduidige

kan alleen worden gedaan door een zogeheten intermediair. Dit

routing voor het aanvragen voor ﬁnanciële steun voor kinderen die

is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtcoach, schuldhulpverlener of

dat nodig hebben.

een medewerker van een sociaal wijkteam. De ouders/verzorgers

Stichting Leergeld is in een aantal gevallen intermediair voor

kunnen zelf geen aanvraag indienen. Als jeugdwerkorganisatie

Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij zijn dan het eerste aanspreekpunt

kun je hier geen beroep op doen.Kijk voor meer informatie op de

voor ouders en/of verzorgers.

website www.jeugdfondssportenclutuur.nl.

Als jeugdwerkorganisatie kun je hier geen beroep op doen, wél
kun je ouders/verzorgers doorverwijzen naar de Leergeld-stichting
in jullie gemeente.

7 Nationaal Fonds
Kinderhulp

Kijk voor meer informatie op de website https://www.leergeld.nl.

5 Kinderfonds
Midden-Limburg

Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat kinderen
de kracht geeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit of
cadeautje van de Sint. Dus kan een kind niet voor hulp bij fondsen
als Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting

Dit regionale fonds zet zich in voor kinderen in de leeftijdsgroep

Jarige Job terecht? En kan de gemeente ook niks betekenen?

0 tot en met 12 jaar. Kinderen die woonachtig zijn in de regio

Dan is dit fonds er voor deze kinderen.

Roermond/ Weert kunnen voor een ﬁnanciële tegemoetkoming

Ouders/verzorgers kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar

in aanmerking komen. Het gaat hierbij met name om deelname

maatschappelijke organisaties zoals een bewindvoerder, wijkteam

aan clubactiviteiten, verjaardagen, uitstapjes enzovoort.

of jeugdhulpverlener wel.

De ouders/verzorgers en de jeugdwerkorganisatie kunnen recht-

Als jeugdwerkorganisatie kun je hier geen beroep op doen.

streeks een aanvraag doen bij dit fonds. Kijk voor meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website https://kinderhulp.nl.

op de website www.kinderfondsmiddenlimburg.nl.
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Loszittend vuiltje in het oog - NIBHV

HANDELEN bij een
ongeluk( je)

1 Trek de oogleden met duim en wijsvinger voorzicht van elkaar.
2 Als je het vuiltje ziet, haal het dan met de punt van een
schoon gaasje of papieren zakdoek eruit óf veeg het naar de
dichtstbijzijnde ooghoek.

De zomervakantie komt er aan en dat betekent: KVW-activi-

3 Zie je het vuiltje niet? Laat het kind eerst naar boven kijken

teiten en/of op kamp!!

en erna naar onder kijken. Verwijder het vuiltje.

Na een jaar wachten is het dan eindelijk bijna zo ver en mogen
de kinderen zoals het er nu naar uitziet weer gaan genieten

Allergische reactie - Rode kruis

van al jullie zomeractiviteiten! Maar… is de leiding er ook

Wat stel je vast bij een allergische reactie?

helemaal klaar voor? Een ongelukje zit in een klein hoekje,

1 De reactie treedt acuut op na het nuttigen van bepaalde

zegt het spreekwoord. Het is daarom handig als vrijwilligers

voeding of dranken, na het innemen van medicijnen of bij een
insectenbeet.

weten wat ze bij ongevallen of calamiteiten kunnen doen.

2 Slachtoﬀer voelt zich vaak angstig of onrustig.

Wat te doen bij…

3 Vlekken, jeuk, roodheid, misselijkheid, braken, duizeligheid,

Wanneer een kind een schaafwond heeft, of een bloedneus, of

ademnood.

een muggenbeet, weet jij dan wat je moet doen? Jeugdwerk

4 Soms: zwelling na steek insect (bijvoorbeeld een bij of wesp).

Limburg frist je geheugen op.

5 Soms: verminderd bewustzijn, spierkrampen, bewegingsonrust of verwardheid.

Schaafwond
1 Ga zitten

Wat doe je bij een allergische reactie?

2 Houdt het getroﬀen lichaamsdeel hoog.

1 Bel of laat 1-1-2 bellen bij hevige benauwdheid, shockverschijnselen en/of bij zwelling in de keel of luchtpijp.

3 Oefen zo nodig druk uit op de wond om het bloeden te

2 Neem in andere gevallen contact op met de huisarts of huis-

stelpen (5 tot 10 min) OF als niet mogelijk is lichaamsdeel

artsenpost.

hooghouden.

3 Laat het slachtoﬀer zitten en zorg ervoor dat hij zich niet

4 Reinig de wond met zacht stromend lauw water.

inspant. Laat hem zelf de beste houding kiezen.

5 Ontsmet de wond met Betadine of Sterolen.

4 Is het slachtoﬀer bekend met zijn allergie en beschikt hij over

6 Oefen zo nodig opnieuw druk uit op de wond.

een noodpen? Gebruik deze dan volgens de instructie.

7 Dek de wond steriel af met dekverband of pleister.

Bloedneus

Training of opfriscursus

1 Ga zitten.

Weet dat ondanks de coronapandemie een training ‘(Bedrijfs)hulp-

2 Snuit de neus ﬂink uit (om stolsel verwijderen).

verlening voor vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk (BHV)’

3 Knijp met de wijsvinger en duim de neus dicht onder het

nog altijd mogelijk is. Deze activiteit bestaat uit 3 dagdelen van

neusbeen (de overgang van het zachte gedeelte naar het

elk 2,5 uren. Het minimaal aantal deelnemers is 12, het maximum

harde stuk).

is 16. Het minimaal aantal deelnemers is 12, het maximum is 16. De

4 Buig het hoofd licht voorover.

kosten zijn voor lidorganisaties € 50,50 per persoon en voor niet

5 Adem rustig door de mond en

leden € 90,00.

blijf zo 10 min zitten.

Daarnaast is een opfriscursus ook mogelijk voor diegene die de

6 Naderhand kun je met ijswater

volledige training al eens hebben gevolgd, deze opfriscursus is

de mond spoelen of men

1 avond en kost € 10,25 per persoon voor leden en € 20,50 per

ice pack in de nek leggen

persoon voor niet-leden.

waardoor de bloedvaatjes
Willen jullie graag een training volgen of een opfriscursus?

weer krimpen.

Laat het ons weten.
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MIJDT sterke ZONKRACHT
tijdens activiteiten
Alle komende zomeractiviteiten gaan hopelijk plaatsvinden bij
mooi weer. Echter mooi weer gaat ook gepaard met vaak (te)
sterke zonkracht. Het is daarom van belang om tijdens activiteiten ook zon beschermende maatregelen te nemen. Denk hierbij

BEZOEK AAN
GEDEPUTEERDE
RONALD HOUSMANS

aan schaduw, bedekkende kleding en zonnebrandcrème.

Te veel zon is schadelijk
Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Van alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland gaat het in
52% van de gevallen om huidkanker. En dat terwijl huidkanker
meestal te voorkomen is. Het Nationaal Actieplan Huidkanker
benadrukt dat maatregelen nodig zijn om vooral kinderen te

Op dinsdag 23 maart j.l. brachten onze adviseurs John Wilbers

beschermen. Een verbrande huid op kinderleeftijd verdubbelt

en Yvette Cornielje een bezoek aan (toen nog) gedeputeerde

de kans om later huidkanker te krijgen.

Housmans. Aanleiding was het project ‘Geef weer kleur aan
je activiteiten’. In de praktijk blijkt dat het voor veel jeugdwerk-

Factor 30 voor kinderen

organisaties lastig is om een leuk en vernieuwend aanbod

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en KWF

samen te stellen voor hun deelnemers. Vanuit dit oogpunt is

Kankerbestrijding adviseren kinderen in te smeren met een

bovengenoemd project gestart. Op onze website staat een

zonnebrandcrème van minimaal factor 30. Het maakt niet uit

mooi overzicht van spellen, workshops en activiteiten waaruit

welk huidtype het kind heeft. De natuurlijke beschermlaag van

vrijwilligers kunnen putten. Dit overzicht is gemakkelijk te

de kinderhuid is dunner en gevoeliger dan die van volwasse-

bereiken door de QR code op onze poster te scannen.

nen. De uv-stralen dringen hierdoor makkelijker door de huid
heen. Een hoge factor beschermt de tere huid langer en beter.

Bijzondere aandacht is er voor Coronaproof activiteiten.

“Fantastisch mooi initiatief om jongeren
weer bij elkaar te brengen in deze tijden.
Goed dat er aandacht is voor wat er wél
kan in deze tijd.” Gedeputeerde Housmans

Hoe vaak en hoeveel smeren met zonnecrème?
Het is belangrijk dat kinderen elke twee uur worden ingesmeerd met zonnebrandcrème. Op de verpakking lees je vaak
de woorden ‘waterproof’ of ‘waterresistant’. Dat wil zeggen dat
de crème tijdens het zwemmen beter op de huid blijft zitten.
Maar dat betekent niet dat de crème de hele dag blijft zitten.
Smeer kinderen daarom ook na het zwemmen opnieuw in.
Behalve op tijd insmeren is ook de hoeveelheid zonnebrandcrème belangrijk om kinderen zo goed mogelijk tegen de
uv-stralen te beschermen. Hoe dunner je smeert, hoe meer de

Geef (weer) kleur aan je activiteiten

Stem voor tips af op
JeugdWerk Limburg

beschermingsfactor omlaag gaat. Smeer je kind dus dik in.

Nog meer tips bij fel zonlicht:
• Zoek dikwijls de schaduw op met je groep;
• Blijf uit de felle zon tussen 11.00 en 15.00 uur;
• Draag een zonnebril met UV-A en UV-B bescherming;
Scan de QR code
maak kennis met héééél veel activiteiten
en programmatips voor het jeugdwerk
en deel jouw eigen ideeën met anderen

• Draag hoed of pet; ogen, oren, gezicht en nek beschermd;
• Draag zoveel mogelijk beschermende kleren;
• Zorg dat tijdens activiteiten voldoende zonnebrandcrème
aanwezig is.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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Uit de praktijk
Respect On 2.0

Focusgroep Provincie

Groeiend bestand van

Wilde plannen voor de

Samen met JongNL Limburg is

De Provincie Limburg heeft

kamp- en bivakadressen

leefomgeving

het project Respect On 2.0 ge-

onderzocht in hoeverre de

Op de website van Jeugdwerk

De binding met het dorp is

start. Binnen dit project is een

maatschappelijke organisaties

Limburg zijn inmiddels 39

voor de jeugd niet meer van-

tweetal workshops ontwikkeld

in Limburg de Beleidskaders

kamp- of bivakaccommodaties

zelfsprekend, maar wel van

met de titel “Scherp!” Eén voor

en de Sociale Agenda uitvoer-

aangemeld. Met een zoekma-

groot belang voor de toekom-

jongeren vanaf 12 jaar en één

baar vinden in hun Meerjaren-

chine en verschillende ﬁlter-

stige ontwikkeling(en) van

voor groepsleiding. In beide

beleidsplan

werkplan.

functies kunnen organisaties

kleine kernen. De jongeren

workshops zal het thema Res-

Nadat de resultaten zijn verza-

op zoek naar een passende

spelen een belangrijke rol in

pect op interactieve wijze wor-

meld, vonden er digitale

accommodatie

het behoud van voorzienin-

den behandeld. Wil je meer

sessies plaats tussen het on-

kamp- of bivakweek.

gen zoals onderwijs en vereni-

informatie over “Scherp!”?

derzoeksinstituut, Hogeschool

Er kan worden geﬁlterd op

gingsleven.

Neem dan contact met ons op

Zuyd, en verschillende MO’s.

afstand, aantal personen en

Binnen het project Wilde plan-

via info@jeugdwerklimburg.nl.

Deze Focusgroepbijeenkom-

maximale prijs per persoon

nen worden jongeren uitge-

en

voor

hun

sten zijn door alle betrokke-

per nacht. Daarnaast kunnen

nodigd en geprikkeld om hun

‘Hebben we de juiste

nen

waardevol

organisaties maximaal drie

ideeën te delen met betrek-

adresgegevens?’

ervaren. Lijntjes zijn uitgezet

accommodaties met elkaar

king tot de door hen ge-

Regelmatig horen we dat

en samenwerkingsmogelijk-

vergelijken. Ook worden de

wenste

leden

heden zijn nader onderzocht.

accommodaties weergege-

denken samen na over realis-

ven op een landkaart.

tische oplossingen en steken

onze

e-mails

met

als

zeer

belangrijke informatie niet

leefomgeving.

Zij

hebben ontvangen. Om dit te

Jaarvergadering verplaatst

voorkomen is het belangrijk

van mei naar november

We willen deze database

dat de gegevens in het leden-

Zoals op de laatste ledenver-

graag uitbreiden. Dus: ken of

gedeelte van onze website

gadering is besloten, zal de

ben jij de geschikte kampac-

OPROEP!

regelmatig worden gecontro-

jaarvergadering 2021 fysiek

commodatie die geïnteres-

Welke jeugdwerkorganisatie

leerd. Op deze manier komt

plaatsvinden. Omdat dit voor-

seerd

gratis

of jongerengroep heeft inte-

de juiste informatie uit onze

lopig nog niet mogelijk is van-

vermelding op onze website?

resse om aan dit creatieve

nieuwsbrieven, Flits, Face-

wege de geldende Corona-

Neem dan contact met ons op

project deel te nemen? Laat

book en overige informatieka-

maatregelen,

het

via info@jeugdwerklimburg.nl

het ons dan weten, we komen

nalen altijd bij de juiste

bestuur

Jeugdwerk

of vul direct het formulier in op

graag met jullie in contact!

personen aan.

Limburg besloten de vergade-

de website: ons aanbod /

De activiteiten spelen zich af

Geef je de wijziging liever

ring te verplaatsen naar maan-

kamp- en bivakadressen.

bij jullie op locatie.

door per e-mail?

dag 22 november.

Dat kan

van

heeft

samen de handen uit mouwen

is

in

een

om deze ideeën uit te voeren.

natuurlijk ook. Stuur een e-mail

Voor informatie neem contact

met de gewijzigde gegevens

op via info@jeugdwerklim-

en dan zorgen wij dat deze

burg.nl of 06-27164361.

worden aangepast in ons
systeem.
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TOEGANKELIJKHEID
VAN JE CLUB

Stichting SMOL

Werken aan burgerschap

bundelt krachten

Het vak burgerschap is een

Maatschappelijke Organisaties

van de wettelijk vastgestelde

zijn niet meer weg te denken

onderwerpen in het primair en

uit onze Limburgse samenle-

voortgezet onderwijs. Burger-

ving. Ze vertegenwoordigen

schap omvat een aantal terrei-

Als jeugdwerkorganisatie wil je dat je voor iedereen toeganke-

tienduizenden vrijwilligers die

nen waar de Maatschap-

lijk en bereikbaar bent. Je probeert zoveel mogelijk jeugd te

zich belangeloos inzetten voor

pelijke Organisaties zich ook

enthousiasmeren om deel te nemen aan de activiteiten die

alle Limburgers.

op begeven. Scholen kunnen

worden georganiseerd. Leuke en aansprekende activiteiten zijn

Ze bieden een ruim aanbod

weliswaar kiezen uit diverse

hierbij natuurlijk erg belangrijk. Daarnaast is nog een aantal

aan kennis en ondersteuning

lesprogramma’s en boeken,

zaken van belang.

voor diverse doelgroepen en

maar met name de praktische

doelen.

invulling is vaak een lastige

Jeugdwerk Limburg gaat in samenwerking met JongNL Limburg

De Maatschappelijke Organi-

opgave. Hier ligt een grote

en Scouting Limburg een toegankelijkheidsscan ontwikkelen.

saties zijn gespecialiseerd in

kans voor de Maatschappe-

Deze scan kan door organisaties zelf worden gebruikt om na te

diverse thema’s. Samenwer-

lijke Organisaties. Ook in sa-

gaan waar er nog verbeterpunten zijn.

king met andere organisaties

menwerking met lokale jeugd-

staat daarbij hoog in het vaan-

werkorganisaties liggen hier

De scan is gebaseerd op de 7 B’s , te weten:

del.

mogelijkheden. Proﬁlering van

1. Aanbod betrokken bij kinderen

het (lokale) jeugdwerk kan

2. Bekend in de buurt

hierbij zeker interessant zijn.

3 Goed en veilig bereikbaar

SMOL

4. Betaalbaar voor iedereen
Vanuit het vak burgerschap is

5. Betrouwbaar door te werken aan een vertrouwensband

het de bedoeling dat er ook

6. Beschikbaar zijn als dat nodig is

een praktische invulling gege-

7. Begrijpelijk en duidelijk in taalgebruik

ven wordt aan een aantal theEen aantal van deze organisa-

ma’s.

externe

Zodra de scan beschikbaar komt voor geïnteresseerden, zal dit

ties heeft zich verenigd in

partijen samen te werken

via de gebruikelijke communicatiekanalen worden gepubliceerd.

Stichting Maatschappelijke Or-

komen de leerlingen in con-

ganisaties Limburg (SMOL).

tact met allerlei mensen om

Met als doel hun maatschap-

over hun speciﬁeke situatie te

pelijke meerwaarde te vergro-

spreken. Denk aan thema’s

ten. Samenwerken, samen

zoals: discriminatie, sekse,

proﬁleren, samen naar buiten

ouderdom,

treden en onderling kennis

armoede, sociale uitsluiting,

uitwisselen. Ook Jeugdwerk

religie,

Limburg is aangesloten bij

leven met een beperking,

Smol.

orgen voor elkaar, enzovoort.

Door

met

eenzaamheid,
cultuurverschillen,

Het vinden en organiseren
van samenwerkingen met externe partijen is voor scholen
een hele opgave. Door hierin
de samenwerking te zoeken,
snijdt het mes aan twee kanten.
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Het grote avontuur van
BUITENSPELEN in de natuur
Joep Peters is Buitenspeelbaas. Hij trekt erop uit met kinderen,

door. Maar vooral ook veel plezier en ontspanning. Het kind leert

jongeren en volwassenen om de natuur te beleven. Hier zijn

zich in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving aanpassen aan

verhaal:

veranderende situaties en wordt getriggerd op creativiteit en
inventiviteit. Het ontdekt nieuwe talenten en kwaliteiten. De jungle,

Buitenspelen in de natuur is een avontuur voor jeugd, ouders,

de onvoorspelbaarheid wordt een uitdaging in plaats van een

opvoeders, scholen en vrijwilligers. Een avontuur dat vanaf het

barrière of iets engs.

moment dat je je eraan overgeeft, een enorme verrijking geeft in
de ontwikkeling van het kind. Door met elkaar in een uitdagende

Op het moment dat je kinderen het voortouw laat nemen door ze

omgeving buiten te spelen, wordt jeugd, jong en oud, fysiek en

verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven, zal je versteld staan

mentaal gestimuleerd. De kunst is echter aan ons ‘volwassenen‘

van hun inbreng en capaciteiten. Zo start ik vaak een spel vanuit

om kinderen de ruimte te geven en zelf het avontuur aan te gaan.

een eenvoudige vraag of opgave en laat hierna het spel zichzelf

Geef hun de vrijheid en verantwoordelijkheid om te kunnen

doorontwikkelen, met de ideeën van de kinderen. Bijvoorbeeld;

spelen. Dat klinkt natuurlijk makkelijk, maar hoe doe je dat en

kun jij een eikel naar de overkant van het veld dragen, zonder je

waarom zou je afwijken van de gebaande paden?

handen te gebruiken? De insteek hierbij is, dat alle ideeën goed
zijn. We proberen het samen, lukt het niet, dan verzint iemand een

De natuur daagt je uit

nieuwe variant. Waar ik naar toe wil, is dat er geen goed of fout is

Ken je de uitdrukking: ‘overgeleverd zijn aan de natuur?’ Of: ‘het

op het moment dat je kaders weg kunt laten. In deze vrijheid

is een jungle daarbuiten?’ Welke gevoelens roept dit bij je op?

creëer je een omgeving, waarin je persoonlijke ontwikkeling de

Ben je hier bang voor of zeg je: kom maar op? Wat nu, als ik

vrije hand geeft.

beweer dat jouw eerste natuurlijke reactie aangeleerd is? Aangeleerd, door datgene wat jij in jouw jeugd ervaren hebt en op voor-

Het plezier en de ontspanning die de kinderen uit deze avontuur-

bereid bent. Dít vat in een notendop de toegevoegde waarde

lijke manier van buitenspelen halen, geeft ze de mogelijkheid om

samen van buitenspelen in de natuur. Laten we het avontuur nu

zichzelf helemaal te geven en uit te leven. Dat levert regelmatig

eens met elkaar gaan beleven.

zeer hyperactieve stuiterballen op, fantastisch gewoon! Ben daar
niet bang voor! Deze letterlijke uitlaatklep, levert namelijk nader-

Beleef de jungle door met elkaar nieuwe avonturen aan te gaan

hand extreem veel rust op en zelfs een bewezen hoger concentra-

in een onvoorspelbare natuur. Dit klinkt misschien onheilspellend,

tievermogen. Iedereen heeft deze uitlaatklep en momenten nodig,

maar verplaatst je eens in een kind en ga met mij mee de natuur

waarin je je helemaal kunt laten gaan. Juist om tot jezelf te komen.

in. Probeer eens over omgevallen boomstammen te lopen in het
bos (omdat de vloer lava is). Je loopt over een tak, de tak breekt,

Wat zeggen de experts

je weet je staande te houden door je aan een vriendje vast te

Dit klinkt natuurlijk heel rooskleurig, zeker vanuit het standpunt

houden. Je hebt nu samen je eerst overwinning gehaald. Vervol-

van mij als Buitenspeelbaas. Gelukkig zijn er ook wetenschappers

gens leid jij de rest van de groep door de jungle over het juiste

en gedragsdeskundigen die dit onderschrijven. Diverse welbe-

pad. Door samenwerking bereiken jullie, onder jouw leiding, de

kende instanties, zoals Jantje Beton samen met professor Erik

andere kant van het bos. Ondertussen heeft iemand een heksen-

Scherder, voeren campagne om buitenspelen in de natuur te

kring van paddenstoelen ontdekt, kom kijken!

bevorderen. Stichting Groene Pedagogiek maakt zich sterk voor
de leermomenten die de natuur het kind biedt. Tot slot natuurlijk

In deze eenvoudige ontdekkingstocht zitten al zoveel ontwikkel-

het Jeugdwerk, dat zich er terdege van bewust is dat buitenspelen

momenten. In samenwerking, overleg, taal, fysieke inspanning,

letterlijk gezond is en spelen stimuleert. Hoe kun jij dit als vrijwilli-

persoonlijke uitdaging, leiderschap, natuurbeleving en ga maar

ger stimuleren?
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Het avontuur aangaan

Tips om veilig buiten in de natuur te spelen

Buitenspelen in de natuur betekent loslaten:

• Verken de omgeving, bepaal waar je veilig kunt spelen.

loslaten van structuren en loslaten van veilige of

• Maak eenvoudige, duidelijke afspraken met de kinderen: “alles

beveiligde omgevingen. Loslaten kan alleen als je de

kan, van hier tot hier!”

risico’s kunt inschatten en kunt beheren. Besef dat je ze niet

• Zorg dat je de deelnemers bij naam kunt aanspreken, eventueel

helemaal kunt beheersen of uitschakelen, maar beperken tot een

met naamstickers.

aanvaardbaar niveau kun je ze wel. Met een eenvoudige risico

• Zorg dat je met genoeg begeleiders bent om de groep te over-

inventarisatie kun je geholpen worden. Dit is een kwestie samen

zien; er let altijd iemand op de laatste!

naar de omgeving kijken en letterlijk grenzen bepalen. Het lastigst

• Houd de groep bij elkaar met gezamenlijke spellen in een voor

is misschien nog wel het loslaten van structuren. Competitie,

jou afgebakend gebied.

regels en scoren zijn zaken die je kent uit de sport: vergeet deze
eens! NatuurlijkSportief en ik kunnen jou als vrijwilliger hierin

NatuurlijkSportief en Jeugdwerk Limburg

helpen met tips en trainingen. Een goed begin is het loslaten van

NatuurlijkSportief is een landelijk collectief van Buitenspeelbazen

vast omlijnde opdrachten. Kun jij een tak op je hoofd balanceren?

die van sporten weer buitenspelen maken. Wij zien dat buiten-

Hoe, hoe lang, hoe zwaar, waar naar toe, welke tak? Allemaal vrije

spelen in en met de natuur, ons terugbrengt naar vrij, natuurlijk en

uitwerkingen, die je samen kunt laten invullen door de kinderen.

functioneel bewegen én ruimte geeft voor ontspanning en
ontwikkeling. Wij ondersteunen jeugdorganisaties om buiten-

Programmatips

spelen en avontuur weer normaal te laten worden. Natuurlijk-

• Ga de natuur in, dit kan een bos maar ook een park zijn, liefst

Sportief verzorgt workshops en trainingen voor iedereen die zich

met een groep.

wil bekwamen in buitenspelen. De Buitenspeelbazen verspreid

• Pak een tak, een dennenappel, een blaadje en verzin een een-

door Nederland organiseren jeugdmiddagen en zijn in te huren

voudige opdracht.

voor groepsactiviteiten of groene gymlessen.

• Laat kinderen het initiatief nemen.

Joep Peters
Buitenspeelbaas, NatuurlijkSportief Venlo
www.natuurlijksportief.nl
info@natuurlijksportiefvenlo.nl

• Laat hen ontdekken wat ze nog meer kunnen.
• Stimuleer elk nieuw initiatief en elke eigen prestatie.
• Daag ze uit, maar onthoud: elke eigen prestatie is er één, hoe
klein ook!
• Wat ik het belangrijkst vind; Doe mee en laat zien dat niets gek

Informeer bij Jeugdwerk Limburg over de mogelijkheden voor

genoeg is!!

workshops en trainingen in samenwerking met NatuurlijkSportief.
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Vraag aan je kind hoe je een online imago op bouwt waar je later
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geen spijt van hebt. Ga je bijvoorbeeld in bikini op de foto en pu-
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PRATEN OF LATEN

bliceer je deze? Een belangrijke vraag die je ook kunt stellen is:
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beeld aan Whatsappgroepen of Instagrampost die voorzien

gram, TikTok en Snapchat zijn de meest gebruikte apps onder
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&
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& & &
&& & &
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&
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&
&
&
&
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&
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&
& iemand anders
&
• Wat zou jij doen als je ziet& dat
onaardig behande vraag kunnen stellen: ‘Hoe zorg je ervoor dat het internet-

&

gebruik bij
& kinderen veilig verloopt?’& Maak je het bespreekbaar
&

deld wordt?

of laat je je kind zijn eigen gang gaan: Praten of laten?

• Wat zou jij willen dat anderen doen als jij slecht behandeld zou

Praten! Belangrijk is het om veilig internet gebruik in de opvoeding

worden?

te integreren. Dit hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn:

Laat de informatie vooral van je kind zelf komen.

benader het als tandenpoetsen.

5. Kijk wat de instellingen bij Social media zijn
Privacy instellingen zijn er met een reden: het is een middel om je

TIPS

online veiligheid te waarborgen. Kijk samen met je kind wat zijn
nick-name is. Belangrijk hierbij is dat er geen persoonlijke informatie

1. Praat met je kind

in gedeeld wordt. Zet ook de chatgeschiedenis aan. Mocht er iets

Het is ﬁjn om te weten wat je kind online meemaakt. Als een kind

mis gaan? Dan is er bewijsmateriaal. Afhankelijk van de leeftijd van

uit school komt vraag je ook: Hoe was het? Vaak krijg je een simpel

het kind, is het belangrijk om te vermelden dat je de gesprekken niet

‘goed’. Ook dan vraag je door. Doe dit ook als het om de online

zult lezen zonder zijn toestemming. Met name pubers zijn hier wars

belevingswereld gaat. Het is de toon die de muziek maakt. Met an-

van! Een tip bij dit punt: zet alle instellingen op privé!

dere woorden: Toon interesse maar geef geen preek. Een controlerende houding kan averechts werken. Belangrijk is om te vertellen

6. Maak afspraken over online vrienden

dat je kind altijd bij jou terecht kan als er iets mis gaat op het internet.

Soms gebeurt het wel eens dat er een vriendschapsverzoek van

Maar natuurlijk ook als hij wat leuks of bijzonders mee maakt!

een vreemde opdoemt. Vraag bijvoorbeeld: “Wanneer vertrouw
je iemand die je alleen online kent? Wanneer accepteer je een

2.Ga zelf online!

vriendenverzoek van iemand die je niet in het echt kent en welke

Wellicht heb je er niet zoveel zin in. Je hebt misschien ook een

risico’s zitten daaraan? Hoe je weet dat iemand echt is wie hij of

sterke opvatting over de Sociale media. Maar toch is het belangrijk

zij zegt?” Maak afspraken over het ontmoeten van online vrien-

om zelf een account aan te maken. Op deze manier kom je meer

den. Laat je kind bedenken welke voorwaarden er zijn om een

te weten over de online belevingswereld van je kind. En extra

dergelijk vriendschapsverzoek te accepteren. Geef ook hier aan

leuk: vraag je kind om je te helpen om wegwijs te worden bij alle

dat je kind altijd bij jou terecht kan voor advies!

Sociale kanalen. Wellicht heeft hij een (veiligheids-)tip voor je. Op

7. Praat over webcam- en fotogebruik

deze manier kom je er meteen achter hoe ‘mediawijs’ hij is.

Bespreek met je kind of het maken en versturen van naaktbeelden

3. Heb het over online imago

van jezelf (erotische selﬁes) of van anderen verstandig is. Het ver-

Heb het met je kind over wat een imago is. Een imago is het beeld

sturen van erotische selﬁes heet sexting. Met name tieners doen

dat de buitenwereld van jou als persoon heeft. Dit komt tot stand

dit vaker dan we denken. Sexting is strafbaar als degene die op
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&
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& & organisatie
&
& die werkzaam is in de gemeente Venlo, om precies
Stichting
‘t Zilvermeertje
is een
&

&

&

&

& &

te zijn in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Deze stichting is in 2008 gestart met een paar
&

enthousiaste buurtbewoners die vonden dat er wel iets mocht worden georganiseerd in de wijk,
&

&

&

& &

&

&

& &

&

die volgens gegevens van de gemeente 63 nationaliteiten kent. De wijk stond toen niet al te
best aangeschreven en men dacht dat elkaar leren kennen door middel van activiteiten hierin
&

&

&

&

&

&

&

&

een& positieve rol kon spelen.

later nog mee worden gecon-

&

&

& &
&
&
&

& &

&

Groentetuinen en
kindervakantiewerk& rondom
’t Zilvermeertje in Blerick

&
&

&

& &
&

fronteerd. Kan (s)experimente-

Burendag De eerste activiteit was de burendag in de wijk, waarbij gebruik werd gemaakt van een

ren ook veilig? Hoe dan? Praat

geleende radio en tafel en een gehuurd luchtkussen. Deze activiteit was een succes. Binnen een

erover met je kind en adviseer

uur waren er verschillende mensen van diverse nationaliteiten, die allemaal iets lekkers uit hun

&

eigen nationale keuken hadden meegebracht. Bouwende op dit eerste succes is men verder

iemand die hij of zij niet in het

gegaan met een markt op een pleintje. Ook dat was een succes. Door de jaren heen werd de groep

echt
kent.
Het& klinkt
wellicht
&
&
&
&
zwaar en beladen. Toch is het

groter en ontstond er een bewonersgroep.

dat de
&belangrijk
&
& thema’s
&
&wor-

Nieuwe activiteiten Voortbordurend op het al behaalde succes is de groep toen verder gegaan

den besproken. Weet dat er

met het organiseren van activiteiten door het hele jaar heen, zoals Halloween, Pasen en de Kerst-

mensen

kunnen

man. In 2018 begon woningstichting Woonwenz in de wijk met een grote renovatie van 172 ﬂatwo-

maken van herkenbare foto’s.

ningen en kreeg de groep een ﬂat ter beschikking om hun activiteiten beter te kunnen ontplooien.

Bespreek de onderwerpen op

In ditzelfde jaar is het hun gelukt om de M.A.-run naar de wijk te halen. Deze run met motoren met

een

zijspan rijden dan door groot Venlo met in de zijspan kinderen met een handicap. Deze run was

& &
&
&
om het zeker nooit te doen met
&
&
& &

misbruik

ontspannen

moment,

zoals tijdens het wandelen of

nog nooit eerder in het 33-jarige bestaan door de wijk Vastenavondkamp gekomen.

de afwas. Gebruik hierbij een
actueel nieuwsitem. Je kunt er

De buurt box Als compensatie voor overlast heeft de groep toen een omgebouwde container

niet vroeg genoeg mee begin-

gekregen, de buurt box. Deze is gevuld met onder andere spellen en skelters. Deze buurt box is

nen. Het voorkomt situaties die

op geregelde tijden open en kinderen kunnen hiervan gratis gebruikmaken. Ook op deze manier

niet wenselijk zijn.

worden kinderen van diverse culturen met elkaar verbonden.

Mediawijsheid binnen je club

Nieuwe bewoners Gelijk met de renovatie is de groep toen begonnen met het welkom heten van

Wellicht kom je lastige situaties

nieuwe bewoners. Dit is om nieuwe bewoners, die vaak uit andere landen kwamen, welkom te

binnen je club tegen. Cyberpes-

heten in de wijk en ze wegwijs te maken in onze systeemwereld. Hierbij werden gelijk de mogelijk-

ten is een voorbeeld dat veel

heden en regels uitgelegd. Dit initiatief was zo’n succes dat dit inmiddels ook door andere partijen

speelt. Wat doe je als je merkt

in de wijk is overgenomen. De volgende stap was een statushouder op participatiebasis in te zetten

dat er een groepsapp is waarin

als ﬁetsenmaker voor de wijk. Ook dit was om mensen onderling te verbinden en te leren omgaan

kinderen belachelijk worden ge-

met andere culturen. Ook dit is inmiddels door ander partijen overgenomen.

maakt of waarin kinderen niet
deel mogen nemen? Of wat doe

Tuinenproject Het grootste project is echter het Zilvermeer tuinenproject. Het zilvermeer is een

je als er een pikante foto van

groot stuk groen met een daaraan gelegen vijver. Dit hele stuk is nu in beheer van de sinds 2019

een van de leden rond gaat in

opgerichte Stichting ’t Zilvermeertje, welke is ontstaan vanuit de bewonersgroep.

het dorp? Negeer je het? Be-

Ook dit project, dat bestaat uit groentetuintjes en een klein evenemententerrein, is geheel gericht

spreek je het? En zo ja met wie?

op onderlinge cohesie. Mensen huren voor een klein bedrag een stuk tuin waarop ze groenten
kunnen kweken. In ruil voor het kleine bedrag helpen ze dan mee aan het hele terrein.

Jeugdwerk Limburg biedt de
‘Mediawijsheid’

Kindervakantiewerk Afgelopen jaar is er voor het eerst een kindervakantieweek georganiseerd

aan. Neem voor meer infor-

op het evenemententerrein. Dit samen met hulp van Jeugdwerk Limburg, Incluzio Sociale Basis,

matie contact met ons op via

Venlo ﬁt. Wijkcoöperatie Woonwens en Antarus. Dit was

info@jeugdwerklimburg.nl of

zo’n geweldig succes, dat deze activiteit ook dit jaar

0475-315151.

weer op het programma staat.

workshop
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Jeugdclub Sirene’99 Lomm

Activiteiten
organiseren
in coronatijd

Sirene’99 organiseert weke-

tengebied. Dan wordt het

lijkse clubavonden, diverse

zwerfafval opgehaald, waar-

thema avonden zoals het Sin-

voor de gemeente een ver-

terklaasfeest of Sint Maarten

goeding betaalt. Daarnaast is

en ook in de vakanties is de

er een paaseieren- en man-

jeugdclub actief met onder

darijnenactie, verhuren zij hun

andere het grote zomerkamp

tenten, en wordt ieder jaar

en kerstactiviteiten. In 2018

meegedaan aan NL-Doet en

zijn de activiteiten van het

de clubspaaractie van de

Jeugdcomité, het kinderva-

Rabobank.

kantiewerk in het dorp, erbij

Door bestuurslid
Ralph Tangelder

gekomen. Over voldoende

Een jaar met

vrijwilligers valt niet echt te

corona-activiteiten…

ningbouw én het vestigen

klagen, omdat er een verde-

Tijdens de eerste lockdown

van jonge gezinnen een

ling is in wekelijks club draai-

hebben de clubactiviteiten

lichte stijging in het aantal kin-

ende leiding (merendeels

lang stilgelegen. Het was een

Sirene’99 Lomm is een

deren verwacht. Dit brengt

scholieren en studenten) en

behoorlijk verwarrende tijd

jeugdclub voor alle kinderen

wel meteen een uitdaging

commissieleden die enkele

voor iedereen; de onzeker-

in het dorp (1000 inwoners)

met zich mee. Tot voor kort

malen per jaar een activiteit

heid over de maatregelen en

vanaf groep 3 van de basis-

was ruim 95% van de kinde-

zoals een Halloweentocht or-

voor sommigen ook de angst

school tot en met derde klas

ren in het dorp bij de jeugd-

ganiseren. Zo kan eenieder

voor het virus, zorgden ervoor

middelbare

Hun

club. Nu ziet de jeugdclub dat

er de tijd insteken die zij of hij

dat eerst de kat uit de boom

naam komt van de burger-

het meer moeite kost om

er zelf voor over heeft en

werd gekeken. Eind mei start-

alarm paal die in de voortuin

vooral nieuwe bewoners met

voelt het vrijwilligerswerk niet

ten de activiteiten langzaam

pal voor het clubgebouw

(jonge) kinderen te betrekken

als een verplichting.

weer op. In samenwerking

staat en het jaartal is afgeleid

bij hun activiteiten. Onder

van de fusiedatum tussen de

meer via een huis-aan-huis-

Om naast de contributie en

aantal

toenmalige

school.

met de voetbalclub en een
ouders

ging

een

en

brief, de basisschool en uiter-

de subsidie van de gemeente

groepje vrijwilligers voor alle

meisjesclub en de KPJ in

aard mond-tot-mond reclame

wat extra inkomsten binnen te

leeftijden (kleuters t/m onder-

1999.

tussen ouders en kinderen

halen, doet de club 2x per

bouw middelbaar) op het

onderling, weet men toch het

jaar met leden en leiding mee

sportveld wekelijks corona-

merendeel te bereiken.

aan de schoonmaakactie bui-

proof bewegingsactiviteiten

jongens-

Over Sirene’99
In het seizoen 2020-2021
hebben zij 51 kinderen als lid
en mogen ze beschikken
over ruim 50 vrijwilligers die
zich inzetten in diverse functies als clubavondleider, kookstaf, commissie- of bestuurslid
en gebouw- en materiaalbeheerder. Het aantal kinderen
is door de bevolkingskrimp
en de ontgroening een aantal
jaren achtereen ﬂink gedaald.
Gelukkig stabiliseert dit aantal
nu en sterker nog, voor de komende jaren wordt door wo-
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Dit probeerden we door ook
fysieke elementen aan de digitale spellen toe te voegen.
Een antwoordformulier in de
bus stoppen werkt bijvoorbeeld beter dan een aankondiging via een groepsapp.
Vanaf het laatste weekend
van maart waarin de zomertijd
aanbieden. Dit varieerde van

Gilde, water- en modderspel-

vroeg iedere leider er één

is ingegaan, zijn we weer

allerlei sporten, tot bewegen

len en een vossenjacht. De

extra bij. Uiteindelijk kwamen

fysiek club gaan draaien,

op muziek tot waterspellen.

kinderen amuseerden zich –

we zo op een groep van 12

vooralsnog

Midden juni verscheen het

binnen de mogelijkheden die

enthousiastelingen. We orga-

Hierdoor is gelukkig ook het

protocol ‘veilig op kamp in co-

we hadden met de corona

niseerden in de periode fe-

contact tussen leiders en

rona-tijd’. Dit leidde binnen de

maatregelen – prima en we

bruari – maart op die manier

kinderen onderling weer aan-

club tot de nodige discussie,

kregen gelukkig veel posi-

iedere 2 weken een activiteit

gehaald. Op naar de zomer,

ook voor veel andere clubs

tieve reacties van ouders. We

voor de basisschoolleeftijd

hopelijk dit jaar.

herkenbaar. Op kamp gaan

konden zelfs activiteiten en

en eentje voor de onder-

‘zoals gewend’ kon immers

spellen doen die tijdens een

bouw van de middelbare

niet; je moest met veel extra

‘normaal’ zomerkamp niet

school. Dit waren onder an-

zaken rekening houden. Uit-

mogelijk waren geweest.

dere een pubquiz, een bingo

alleen

buiten.

avond en een escaperoom

eindelijk werd de beslissing
min of meer door de terrein-

In september startte een

speurtocht waarbij de kinde-

verhuurder genomen, die

nieuw seizoen met handen

ren iedere dag van de carna-

aangaf niet over sanitair en

ontsmetten, afstand houden

valsvakantie een hint vonden

stromend water te kunnen

en registratieformulieren. Dat

op de deur van het clubge-

beschikken. Het zomerkamp

was voor iedereen – kinde-

bouw en via het volgen van

ging voor het eerst in de club-

ren én leiding – even wen-

aanwijzingen in het hele dorp

geschiedenis niet door. Dat

nen. Evenementen zoals de

uiteindelijk een code moes-

was even slikken. Gelukkig

Halloweentocht, St. Maarten

ten kraken. Een uitdaging is

stond er al snel een groep en-

en Sinterklaas konden niet

wel om met name de oudere

thousiastelingen op en werd

doorgaan, of slechts zeer af-

jeugd betrokken te houden.

een activiteitenweek in eigen

geslankt. De clubavonden

dorp

On-

gingen door tot de week voor

danks dat overnachten in ten-

kerst, toen meneer Rutte een

Vlottenrace in de hoogwatergeul aan de Maas, één van de

ten en gezamenlijk eten er nu

strenge

spellen tijdens de activiteitenweek in de zomer.

niet in zat, hadden men wél

digde. Vooralsnog gingen

de beschikking over een

daardoor alleen de bestuurs-

groot stuk bos, een prima

vergaderingen digitaal door.

georganiseerd.

lockdown

afkon-

sportveld en een strandje met
ligweide aan de Maas. De

Vanaf half januari zijn we ver-

hele week stond in het teken

volgens aan de slag gegaan

van allerlei sporten, zeskamp-

- eerst met een klein clubje -

spellen, speurtochten, klep-

met de voorbereidingen van

jesschieten met luchtbuksen

digitale en coronaproof activi-

in samenwerking met het

teiten. Vanuit dit kleine clubje

15

Spellen voor elk wat
Programmatips

Mondje dicht

Met toestemming overgenomen uit: SamenSpelenBoekje

bij jongere spelers kleine groepjes vormen aard van het spel

nummer 17 van JongNL Limburg.

doorvertellen zonder woorden

Zie ook de website samenspelenboek.nl voor meer spellen.

speluitleg Een speler tekent op papier een eenvoudig voor-

speel het spel binnen nodig papier en potloden voor 4 tot en
met 8 jaar tijdsduur 20 minuten opstelling in een kring aantal

werp, waarna het papier wordt opgevouwen. Dit voorwerp tekent de speler vervolgens met een vinger op de rug van de

Spel actief tijdens het zomerkamp

speler naast hem. Er mag bij dit spel niet worden gesproken.
Hierna wordt de afbeelding doorgegeven. Dus iedere speler

Ontdek de code

tekent de afbeelding die hij op zijn rug dacht te voelen, vervol-

speel het spel bij het kampvuur nodig stokken voor 6 tot en

gens op de rug van de buurman. De laatste deelnemer in de

met 10 jaar tijdsduur 15 minuten opstelling in een kring

kring vertelt uiteindelijk wat hij denkt om welk voorwerp het

aantal niet van toepassing aard van het spel de juiste manier

gaat. Klopt het? Kijk maar eens wat er terecht is gekomen van

van doorgeven ontdekken

de afbeelding op het papier.

speluitleg Iedereen zit in een kring. De leiding geeft een speler
twee stokken die deze moet doorgeven in de kring. Met de

Magische cirkels

eerste speler wordt vooraf afgesproken dat deze bij het zitten

speel het spel buiten, bijvoorbeeld in een bos nodig rode draad-

zijn benen kruist. Bij het doorgeven van de stokken moet de

jes voor 7 jaar en ouder tijdsduur 20 minuten opstelling vrij in

speler die de stokken ontvangt, aan de leider vragen: ‘Is dit

de ruimte aantal 10 + aard van het spel opletten en snelheid

goed?’ Welke speler krijgt in de gaten dat de stokken gekruist

speluitleg Zoek in het bos naar een open plek, waar van

moeten worden doorgegeven, omdat de benen van de eerste

takken een cirkel van 10 meter doorsnee gemaakt kan worden.

speler gekruist zijn. De spelleider mag dus pas ‘Ja’ zeggen als

Dit is de magische cirkel en die moet tegen in-

iemand de stokken gekruist doorgeeft. Bij een volgende ronde

dringers verdedigd worden. Vorm twee

kunnen de benen naast elkaar op de grond rusten en moeten

groepen. Eén groep spelers zijn de verde-

de stokken dus naast elkaar doorgegeven worden. Welke

digers. De andere groep spelers, die een

spelers zijn snel in ontdekken van de code?

rood draadje om de bovenarm geknoopt krijgt, bestaat uit indringers.

De doventolk

De indringers verspreiden zich door

speel het spel bij het kampvuur nodig niet van toe-

het bos en op een fluitsignaal probe-

passing voor 8 tot en met 12 jaar tijdsduur 15

ren ze binnen de magische cirkel te

minuten opstelling in een kring aantal 3

komen. De verdedigers echter zijn

spelers, de rest zijn toeschouwers

slim. Zij mogen zelf niet in de magische cir-

aard van het spel improviseren

kel komen, maar hebben rond de cirkel verschillende mensen

speluitleg Een speler ondervraagt

lopen die de aanvallers in de gaten houden. De rest van de

een andere speler over zijn

verdedigers gaat de aanvallers in het bos tegemoet en

hobby, beroep of specialiteit. Een

probeert hen het rode draadje van de mouw te trekken. De

derde speler die hier bij staat fun-

aanvallers die hun rode draadje kwijt zijn worden als gevange-

geert als ‘doventolk’, en probeert

nen beschouwd. Ze moeten aan de rand van de open plek

met gebarenspel uit te beelden wat

gaan staan en mogen niet meer aan het spel deelnemen.

er gezegd wordt. Best moeilijk, maar ook grap-

Indringers die het lukt om in de cirkel te komen, moeten hier

pig. Want als een speler als hobby heeft het

tot het eind van het spel afwachten. Na twintig minuten tot een

sparen van foto’s van notenbomen, dan is dat

half uur klinkt het eindsignaal en worden de rollen omgedraaid.

erg moeilijk uit te beelden. En als je beroep

Met hoeveel personen zal het ‘rode gevaar’ tot in de magische

rattenvanger is, hoe maak je dat dan duidelijk

cirkel weten door te dringen?

zonder woorden?
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wils Scan de code
Snookeren in het groot

Op de farm

speel het spel buiten of binnen in een grote ruimte nodig zie

speel het spel op de

speluitleg voor vanaf 12 jaar tijdsduur 20 minuten

kampplaats nodig balen

opstelling vrij binnen een speelveld aantal 10 + aard van het

hooi, kruiwagens, waslij-

spel actief in teamverband

nen, klompen, vilt, blauwe

speluitleg Verzamel 6 emmers, lint, groot scorebord, 1 rode en

overals of kielen, rode zak-

1 witte voetbal en sjaals. Zet met het lint een groot rechthoekig

doeken voor 4 tot en met 16 jaar

speelveld uit in de vorm van een snooker. Op de vier hoeken

tijdsduur 90 minuten

en halverwege de twee lange zijden, worden emmers ge-

aard van het spel creatief en sfeervol

plaatst. Omdat het speelveld zo groot is moet bij iedere emmer

speluitleg Een echte boerderijsfeer op het kampterein creëer

een scheidsrechter staan om de scores te controleren.

je heel makkelijk met een heleboel balen hooi. Maak hier leuke

Er zijn twee ploegen. Het vervelende is echter dat telkens één

zitjes van. En bij een boerderij hoort natuurlijk een golfbaan,

speler van een ploeg, met een sjaal om zijn bovenarm wordt

boerengolf natuurlijk. De materialen kun je gemakkelijk zelf

vastgeknoopt aan de bovenarm van een tegenstander. Je kunt

maken. En wat dacht je van een kruiwagenrace en waslijntjes

dus maar met één arm echt vrij bewegen. Eerst wordt de witte

voor de boerenwas, zoals blauwe overals en de rode zakdoe-

bal in het veld gebracht. De spelers moeten proberen met

ken, met daaronder klompen. Met verschillende kleuren vilt

overgooien die bal in een van de emmers te krijgen. Best lastig

knutselen de kinderen dierenoren en met een beetje schmink

met een tegenwerkende tegenstander aan je 'vastgeklonken'.

op de snoeten is de beestenboel compleet.

Bovendien moet een ploeg, wil ze scoren, hierna de rode bal

Medailles van hout

die in het veld wordt gebracht, in dezelfde emmer proberen te

speel het spel op de kampplaats nodig dikke takken, een zak,

krijgen.

verf, vernis, lint, boor voor 6 tot en met 10 jaar tijdsduur 60 mi-

Creatief actief tijdens het zomerkamp

nuten opstelling aan tafels aard van het spel creatief
speluitleg Medailles maken de jeugdige deelnemers aan een

1001 nacht

kamp gewoon zelf. Want in bosrijke gebieden zijn veel oude

speel het spel op de kampplaats nodig zie speluitleg voor 4 tot

en dikke takken te vinden. De leiding zaagt van deze takken

en met 16 jaar tijdsduur 90 minuten opstelling niet van toepas-

schrijven en boort er een gat in. Versier de schijven met verf,

sing aantal niet van toepassing aard van het spel creatief en

vernis ze, steek er een lint door en de medailles zijn klaar.

sfeervol
speluitleg Nodig: oude gordijnen, lakens, dekens, oude tapijten

Tussen boom en kitsch

en kussens, liefst in de oosterse kleuren oranje, rood, blauw,

speel het spel buiten nodig takken, blokjes hout, boor, lijm

paars en groen, knutselspellen, ledlampjes, henna.

restmateriaal voor 6 tot en met 12 jaar tijdsduur 90 minuten

Het thema 1001-nacht zorgt voor een mystieke sfeer. Probeer

opstelling aan tafels aantal niet van toepassing aard van het

voor je op kamp gaat zoveel mogelijk oude gordijnen, lakens,

spel creatief

dekens, tapijten en kussens in verschillende kleuren te vinden.

speluitleg

De eettent en andere grote tenten kun je extra aankleden door

met alle kinderen het

er gordijnen voor te hangen. Of zorg voor repen stof en dra-

bos in en laat ze zoe-

peer deze in de tent. Tapijten kunnen een plaats krijgen in de

ken naar een mooie,

eettent, waar de kussens de plaats van stoelen innemen en

niet te grote tak. In de

waar bij binnenkomst de schoenen uit moeten. Kinderen kun-

blok hout wordt een

nen hun eigen lampion of lantaarn maken, die tussen de tenten

gat geboord waarin

en aan de boomtakken worden opgehangen. Met een led-

de tak met lijm wordt

lampje er in lijkt het of er sterren fonkelen aan de oosterse

bevestigd. Let op dat de tak niet te groot is voor het stukje hout.

hemel. Eettentjes, een tentje met een waarzegster, slangenbe-

Hierna kunnen de deelnemers naar eigen inzicht een waar

zweerders, vertellers en acrobaten verlevendigen het geheel.

kunstwerk van de tak gaan maken. Wordt het een buitenaards

Bij dit thema is het toepasselijk om met schmink henna beschil-

wezen, mensfiguur of misschien een eng beest?

deringen op handen en voeten aan te brengen.
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Ga eerst

Spellen voor elk wat wils
Minecraft anders

Grote katapult

speel het spel in het bos nodig sjorpalen, touw, stof, materialen

speel het spel buiten nodig bal, stevige elastiek, jute zak,

uit het bos voor 8 tot en met 14 jaar tijdsduur 30 minuten op-

8 lege kartonnen dozen voor 10 jaar en ouder tijdsduur 30 mi-

stelling niet van toepassing aantal niet van toepassing aard van

nuten opstelling met tweetallen aantal niet van toepassing aard

het spel fantasie gebruiken

van het spel spannende wedijver

speluitleg Maak eerst van sjorhout, touw en stof een poppen-

speluitleg Voor dit spel heb je een open plek tussen en rond

kast. Daarna gaan de spelers op zoek naar materialen in de na-

twee bomen nodig. Bevestig het elastiek stevig om de boom-

tuur, zoals takken, dennenappels, gras en mos, waarmee de

stammen. Even testen of de kracht van het elastiek voldoende

poppen gemaakt kunnen worden. Hierna moet er natuurlijk

is, anders het elastiek dubbel of tweedubbel toepassen. In het

een poppenkastverhaal verzonnen worden. Leuk om mee op

midden tussen de bomen wordt het elastiek vastgemaakt aan de

te treden.

boven- en onderkant van een jute zak. De katapult is nu klaar.
De tweetallen oefenen eerst even met de bal hoe de spankracht

Natuur actief kampvuurspelen

is. Plaats op een afstand tussen de vier en tien meter een toren
van de acht stevige dozen. Om beurten mogen de tweetallen

Beachbal

twee keer met de katapult op de toren schieten. Het duo dat de

speel het spel buiten nodig bal voor 9 tot en met 11 jaar tijds-

meeste dozen omver weet te schieten is winnaar.

duur 20 minuten opstelling in een kring aantal niet van toepassing aard van het spel competitie

Een pad van lichtjes

speluitleg De spelers staan in een kring. Eén speler gooit de

speel het spel bij het kampvuur nodig lege jam- of groentepotjes,

bal in de hoogte en roept de naam van een medespeler. Deze

waxinelichtjes voor 4 tot en met 6 jaar tijdsduur 15 minuten op-

speler moet de bal proberen te vangen voordat deze de grond

stelling niet van toepassing aantal niet van toepassing aard van

raakt. Lukt dit, dan moet hij de bal weer meteen opgooien en

het spel sfeerverlichting aanleggen

de naam van een andere speler roepen. Als de bal de grond

speluitleg De jongste deelnemers aan het kamp gaan vanuit

raakt dan hollen de spelers alle kanten op. Zodra de speler die

hun tenten een pad van lichtjes maken naar de plaats van het

afgeroepen is, de bal te pakken krijgt, roept hij: 'Stand!' Op dat

kampvuur. Van tevoren hebben ze de etiketten van de glazen

moment moeten alle spelers als bevroren op hun plek blijven

potjes geweekt en in de potjes komen de waxinelichtjes. Zodra

staan. De vanger moet vervolgens proberen om de speler die

de duisternis valt worden die lichtjes aangestoken en kunnen

het dichtste bij hem staat, met de bal te raken. De speler die

de deelnemers langs hun verlichte pad naar de plaats van het

geraakt wordt krijgt één strafpunt en moet als volgende de bal

kampvuur. Niet alleen een stemmige en sfeervolle activiteit die

opgooien.

de jongste spelers lang zal bijblijven, maar ook veilig, omdat
de ze in het donker beter hun weg kunnen vinden.
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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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Kinder Vakantie Werk
KVW-uitwisseling
Op 7 april organiseerde Jeugdwerk Limburg een online

• Zolang de horeca gesloten is en afhalen wel mogelijk is,

uitwisselingsbijeenkomst voor kindervakantiewerkorganisa-

betekent dit letterlijk dat je tijdens activiteiten geen eten

ties. Tijdens deze uitwisseling leerden de organisaties elkaar

en/of drinken mag nuttigen op de plaats van uitgifte (waar

kennen en spraken zij over hun ervaringen en activiteiten:
Wie heeft afgelopen jaar KVW georganiseerd? Op welke

het verstrekt wordt).
• Heb je klachten? Blijf thuis!

manier? Hoe ging dit met de toen geldende coronamaatregelen? Hoe kunnen we dit jaar KVW organiseren? Zo

Kijk voor een overzicht van de actuele richtlijnen op onze

ontstond een leuke en leerzame interactie over allerhande

website: www.jeugdwerklimburg.nl: ons aanbod - veiligheid

mogelijkheden.

- corona.

In deze Flits! een aantal handige tips uit deze bijeenkomst

Het belangrijkste is dat jij als organisatie zorgt voor alles wat

met een aanvulling van Jeugdwerk Limburg:

nodig is, zodat vrijwilligers en deelnemers zich aan de corona-

• Maak gebruik van meerdere locaties.

maatregelen kunnen houden. Verder wordt een beroep ge-

• Maak gebruik van een groot terrein/veld zoals bij de lokale

daan op ieders ‘gezonde verstand’.

voetbalclub.
• Verdeel de spellen over dit hele terrein om concentratie van
volwassenen te voorkomen.
• Organiseer activiteiten op meerdere momenten (dagen/dag-

Wil je graag meedoen aan de volgende uitwisseling voor KVWorganisaties? Kijk op onze website bij: ons aanbod – jeugdwerk
initiatieven en meld je aan via info@jeugdwerklimburg.nl

delen).
• Maak groepen met 1 volwassene als leiding.
• Vraag tieners (13 tot en met 17 jaar jaar) of zij willen meehelpen als groeps- of spelleider.
• Maak gebruik van een lopend buﬀetvorm wanneer

Organiseer je een kamp of bivak?
Op woensdag 2 juni om 19.00 uur organiseert Jeugdwerk
Limburg hierover een online uitwisselingsbijeenkomst.
Aanmelden kan via info@jeugdwerklimburg.nl.

kinderen bijvoorbeeld ranja halen.
Gebruik kartonnen wegwerpbekers.

Wist je dat Jeugdwerk Limburg op de website een

• Laat kinderen thuis eten en douchen.

overzicht heeft met allerlei Programmatips? Kijk op

• Zorg voor voldoende ontsmettingsmaterialen zoals

onze website bij: ons aanbod – programmatips.

desinfectiegel en zeep. Gebruik tissues in plaats van
handdoeken.
• Zorg voor een extra vrijwilliger die regelmatig het toilet
schoonmaakt.

Tijdens de uitwisselingsbijeenkomst werden contacten
gelegd tussen diverse organisaties hoe men elkaar kon
helpen en versterken. Na aﬂoop werd een lijst met contactgegevens van de deelnemers samengesteld, zodat men el-

Met welke algemene regels (d.d. 8 mei) heb je te maken?
• Iedereen tot en met 17 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand te
houden tot elkaar.
• Je moet als volwassene (18 jaar of ouder) onderling 1.5 meter
afstand houden én tot jongeren vanaf 13 jaar.
• Je moet je aan de hygiëneregels houden, zoals tijdig handen wassen, enzovoort.
• In de auto geldt ook het verbod op groepsvorming,

kaar eenvoudig en snel weet te vinden.

