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ZOEK HET UIT!Jeugdweek Noord
C D  JEUgDwEEK

Spaardoel jeugdweek 2018

Speciaal voor de Jeugdweek 2018 is er een CD gemaakt 
met het thema ‘Zoek het uit!’. Op de CD staan liedjes, 
die we tijdens de Jeugdweek gaan zingen samen met 
de verhalen, die worden verteld. Om de Jeugdweek 
voor jou echt onvergetelijk te maken, krijg je de CD 
aan het eind van de week mee naar huis.

Meer weten over de Jeugdweek?
Germa van Egdom
tel. 06 5311 2269 of germavanegdom@gmail.com

In de bakkerij Taart&Zoet worden dagelijks met en door de cliënten hoogwaardige 
bakproducten (o.a. appeltaarten en diverse koeken en koekjes) gemaakt. Deze 
producten worden door verschillende horecagelegenheden en vele particulieren 
afgenomen. Bij Taart&Zoet krijgen de cliënten training en begeleiding om zo 
zelfstandig mogelijk aan dit professionele bakproces deel te nemen.
Op dit moment is er echter nog te veel handwerk in het bakproces dat verricht moet 
worden door de begeleiders, omdat dit te moeilijk of te zwaar is voor cliënten. Door 
uitbreiding en verbetering van professionele apparatuur wordt de begeleider en 
cliënt minder fysiek belast, groeit de productiecapaciteit en is er meer tijd en 
aandacht voor de cliënten. Daarom is Stichting De Rozelaar aan het sparen voor 
professionele apparatuur voor de bakkerij Taart&Zoet.
Tijdens de jeugdweek willen 
wij graag mee helpen sparen 
voor dit mooie doel!!!

stichting de Rozelaar

De Rozelaar ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio 
Barneveld. Zij geloven dat God de Schepper van al het leven is, en dit motiveert 
hun in de zorg aan en de begeleiding van mensen met een verstandelijke  
beperking. Ieder mens is uniek en heeft andere behoeften en mogelijkheden,  
daarom heeft De Rozelaar een divers aanbod;

Helpen jullie mee?

Professionele apparatuur voor bakkerij Taart & Zoet 

 Een eigen plek om te wonen
 Gevarieerde en zinvolle dagbesteding
 Thuisbegeleiding en Klaver4
 Jobcoach
 Lunchroom De Rozerie 
 Bakkerij Taart&Zoet
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Vrijdag 17 augustus

Donderdag 16 augustus

Woensdag 15 augustus

Dinsdag 14 augustus

Zondag 12 augustus

 9.30 – 12.00 uur Ochtendprogramma in de tent.

 9.30 – 12.00 uur Ochtendprogramma in de tent.
   13.00 uur Welkom in de tent!
   13.15 uur Theater/voorstelling
 18.30 – 18.45 uur ‘Een avond-uurtje’
     We willen je alvast iets vertellen over   
     morgenochtend. Kom je kijken in de tent?  
	 	 	 	 	 Er	staat	weer	koffie	en	limonade	klaar.

  9.15 uur Inschrijven.
9.30 – 12.00 uur Ochtendprogramma in de tent.
18.30 – 18.45 uur ‘Een avond-uurtje’
    Wil je weten wat we morgen gaan doen? Kom dan kijken naar  
    de sketch in de tent, dan verklappen we vast een stukje. 
    Zingen jullie daarna mee tijdens de sing-in?
18.45 –  19.15 uur Kindersing-in in de tent.
	 	 	 	 Pauze	met	koffie,	thee	en	limonade
19.30 – 20.30 uur Sing-in in de tent.

19.30 - 20.30 uur Jeugdweek-in. Samen zingen we en 
bidden we voor een goede week. U 
en jij bent welkom in de tent!  

	 	 	 	 	 Aansluitend	is	er	koffie	en	limonade.
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zo 12 aug

za 11 aug

vr 10 aug

do 9 aug

woe 8 aug

di 7 aug

ma 6 aug

7
dagen

6
dagen

5
dagen

4
dagen

3
dagen

2
dagen

1
dag!

P R O g R a m m a :

Raadsels, puzzels, speuren en zoeken. Iedereen 
die ook maar een beetje nieuwsgierig is, is van 
harte welkom deze week.
Speur jij ook mee?

Wij zorgen voor mooie verhalen over de Heere 
Jezus, knutselwerkjes, spelletjes, gezelligheid, 
mooie liederen en nog veel meer.
En neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee, 
want er is ruimte genoeg voor iedereen!

Graag tot ziens; ook voor alle volwassenen.

Groetjes Jeugdweek team Noord

Zoek het uit!

In de tent op de kruising Bloemendaallaan -  
dr A Schweizerlaan, naast basisschool ‘De Zandberg’.WAAR?

 9.30 – 12.00 uur Ochtendprogramma in de tent met een 
spelletjesochtend. Trek je oude kleren aan!

     Na deze ochtend eten we met z’n allen in de 
tent.

   18.00 uur Inloop volleybal.
     Opgeven kan via whatsapp: 06 11892709  of 

via jeugdweeknoord13plus@gmail.com.
     Voor de 4-12 jarigen staat er een springkussen 

klaar, maar ouders let op: er is hier geen extra 
toezicht bij.

   18.30 uur Start Volleybaltoernooi op het terrein van Ben 
en Dik Noorlander, Bloemendaallaan 93.

 18.30 – 18.45 uur ‘Een avond-uurtje’ We willen je al iets 
     vertellen over morgen; kom je ook? 
     Vanavond vind je ons langs de zijlijn van het 

volleybaltoernooi.

WIE? alle kinderen van groep 1 t/m 6

Maandag 13 augustus
18.30 – 18.45 uur ‘Een avond-uurtje’

     We willen je alvast kort iets vertellen over morgenochtend. Kom
     je kijken naar de sketch in de tent? 
	 	 	 	 	 Er	staat	koffie	en	limonade	klaar.

WANNEER? 12 t/m 19 augustus 2018

Zondag 19 augustus
   11.00 uur Jeugdweek Out. 

Afsluiting van de Jeugdweek met een dienst 
in de Oude Kerk, Torenplein 1. 
Na	afloop	willen	we	elkaar	ontmoeten met 
koffie,	thee	en	limonade.	 
U bent van harte welkom.


