
 

                                              Nieuwsbrief 2021 / 2022 

 
 

    Stichting Welzijn Bergen 

     
Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef 

Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef (JBEH) is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor 
het organiseren van activiteiten voor de jeugd van Egmond aan den Hoef. Hierbij richt zij zich 
vooral op de jeugd van de basisschool leeftijd. JBEH is onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. 
Via de website www.jongerenwerkbuch.nl/  van Stichting Welzijn Bergen, Jongerenwerk Bergen  
vindt u meer informatie.  

JBEH heeft momenteel een algemeen bestuur van vijf personen. De bestuursleden zijn: Maaike 
van Gend, Helena Mahr, Jose Pepping en Jakob Pronk  
Het bestuur komt een paar keer per jaar bij elkaar om de algemene gang van zaken te bespreken. 
Veel van de activiteiten van jeugdbelangen wordt door werkgroepjes met vrijwilligers gedaan. 
Om ook de komende jaren door te kunnen gaan met de activiteiten, zoeken wij aanvulling 
van het bestuur met een of twee ouders. 
    

Onder voorbehoud van de corona maatregelen, ziet de  activiteitenkalender van JBEH voor het 
komende schooljaar er als volgt uit: 

 Knutselmiddagen voor kinderen in de leeftijd vanaf 9 jaar op de donderdagmiddag van 15:00 tot 
16:30 uur in de jeugdbelangen kelder in het Dorpshuis onder leiding van Lies Kopjes. Kosten € 2,- 
Lees ook de mededelingen op de facebooksite van jeugdbelangen 

 Meidenavond. Lies Kopjes van Welzijn Bergen organiseert in het Dorpshuis iedere derde vrijdag 
van de maand een thema-avond voor de meiden uit de groepen 7 en 8. De eerste is op 17 september  
van 19.00 tot 20.30 uur. Thema wordt nog bekend gemaakt. Kosten zijn € 2,-  

 Maandelijkse Disco avonden voor de groepen 6 t/m 8  op vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur in 
Dorpshuis het Hanswijk. Data:  8 oktober en 12 november. In december is er geen disco en de data 
na de kerstvakantie zijn waarschijnlijk 14 jan, 11 feb  11 mrt, 22 apr. en 3 juni (deze laatste ook 
voor groep 5)  Deze datums kunnen echter nog veranderen ( zie de jeugdbelangensite op facebook) . 
Ongeveer een week voor de disco worden posters opgehangen bij de school. Kosten disco: € 3,00 
entree met 1 keer drinken en 1 keer chips. Overige consumpties kosten alle € 0,50. Zie ook de  
discobrief met daarin meer info over de disco en de “spelregels”.. 

 Sinterklaasintocht voor de groepen 1 t/m 5 op zondag 21 of 28 november. Sint vertrekt met zijn 
Pieten om 14.00 uur voor een tocht door het dorp waarna van 15.00 tot 16.00 uur zijn aankomst 
gevierd wordt in Dorpshuis het Hanswijk.. 

 Er is dit jaar in maart geen Talentenjacht  tenzij er zich vrijwilligers aanmelden die dit willen 
organiseren. De organisatoren Michelle en Kristine van de vorige shows zijn bereid hen in te 
werken. 

 Koningsdag voor de groepen 1 t/m 8 op 27 april. Na een optocht met versierde fietsen vanaf het 
Hanswijk is er vrijmarkt en kinderspelen bij café Het Slotje. De organisatie is een samenwerking 
van Het Slotje, Lamoraal  en Jeugdbelangen.  



  Ook de Avondvierdaagse, gaat dit jaar ook niet door tenzij er zich vrijwilligers melden die dit willen 
organiseren. De oude organisatoren Kees Bruin en Frans Tervoort  willen hen daarbij zo nodig 
begeleiden.   

 Timmerdorp vanaf 6 jaar t/m groep 8 in de eerste week van zomervakantie 18 t/m 21juli. Zie 
tevens www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl.  

 

Het doorgaan van alle activiteiten is vooral afhankelijk van de hulp van vrijwilligers: oudere 
kinderen, ouders, grootouders en alle ander vrijwilligers. Oudere kinderen kunnen ook helpen in 
het kader van een maatschappelijke stage. Zij kunnen zich per activiteit aanmelden.  

Om mee te helpen kunt u zich persoonlijk aanmelden bij een van de bestuursleden of telefonisch 
bij Jakob Pronk 06-10020460.  

Voor info of vragen zie Facebook Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef of mail naar 
jeugdbelang@gmail.com 

 


