Jongerenvereniging Doornenburg
Voor en door jongeren!
Nieuwsbrief februari 2015
In dit nummer:

Startfeest Jongerenvereniging Doorenburg
groot succes!

Kerstgala groot succes!
JVD: Wie zijn we & wat doen we?
Het bestuur: Even voorstellen!
Activiteiten: Wanneer, waar en voor
wie?
Filmavond 21 februari
Bestuursleden gezocht!
Social media?!

Op 20 december was het dan eindelijk zo ver:
Het eerste echte startfeest van de
Jongerenvereniging Doornenburg. En wat was het
bestuur bang dat er niemand zou komen opdagen!
De kerstboom stond klaar, de gala kleding was uit
de kast; Nu de jongeren nog! Gelukkig verschenen
die ook en werd er een aardig feestje gebouwd. Met
meer dan 30 feestgangers, knallende muziek en
heerlijke danspasjes mag dit kerstgala zeker als
‘geslaagd’ de boekjes in!

Jongerenvereniging Doornenburg:
Wie zijn we en wat doen we?
Wij zijn Jongerenvereniging Doornenburg, een vereniging die opgericht is voor en
door (Doornenburgse) jongeren. Wij willen graag Doornenburg wat leuker maken
voor de jeugd. Daarom organiseren wij elke eerste zaterdag van de maand een
activiteit; Voor jullie! Dit kan een feestje zijn maar bijvoorbeeld ook een
filmavond, karaokeavond, talentenjacht etc. Ook vergaderen wij één dag in de
week met onze bestuursleden om de activiteit zo goed mogelijk te organiseren
en er een leuke avond voor jullie van te maken. Onze activiteiten zijn voor de
jeugd vanaf 14. Voor die leeftijdscategorie is er meestal niet veel te doen (in het
dorp), en daar gaan wij verandering in brengen!

Het bestuur:
Even voorstellen!

Van links naar rechts: Jessica Holland, Jytte Leenders, Delano Wiecherink, Sacha
Viergever, Lisan Joosten, Marlou Leenders, Dorris Maters en Rick Janssen.
Naam: Jessica Holland. Leeftijd: 17. Hobby’s: Leuke dingen doen met vriendinnen
en tennis. Opleiding: 4 havo.
Naam: Jytte Leenders. Leeftijd: 16 jaar. Hobby’s: Dansen, dwarsfluiten, harmonie.
Opleiding: 4 havo.
Naam: Delano Wiecherink. Leeftijd: 17 jaar. Hobby’s: Sporten en leuke dingen
doen met vrienden. Opleiding: Medewerker beheer-ICT.
Naam: Sacha Viergever. Leeftijd: 17 jaar. Hobby’s: Fitnessen en ik ben leidster bij
scouting St. Maarten in Doornenburg en leuke dingen doen met vriendinnen.
Opleiding: MBO, Helpende zorg en welzijn .
Naam: Lisan Joosten. Leeftijd: 17 jaar. Hobby’s: Tennis en leuke dingen doen met
vriendinnen. Opleiding: MBO, onderwijsassistente.
Naam: Marlou Leenders. Leeftijd: Ik ben 19 jaar. Hobby’s:
In mijn vrije tijd kijk ik graag een (disney) filmpje met vriendinnen onder het genot
van een wijntje. Verder: Acteren, knutselen, kokkerellen. En natuurlijk feestje
bouwen met de jongerenvereniging. Opleiding: Ik studeer HBO SPH op de HAN in
Nijmegen.
Naam: Dorris Maters. Leeftijd: 17 jaar. Hobby’s: Voetballen bij GVA, zit bij
harmonie St. Ceacilia, leuke dingen doen met vriendinnen, houdt van feesten o.a. de
Doornenburgse kermis. Opleiding: Maatschappelijke zorg op ROC in Nijmegen.
Naam: Rick Janssen. Leeftijd: 16 jaar. Hobby’s: Fietsen en een beetje gamen.
Opleiding: Transport en logistiek op het Canisius College de Goffert in Nijmegen.

Activiteiten:
Wanneer, waar en voor wie?
Elke eerste zaterdag van de maand organiseren wij diverse activiteiten. Dat kan
zijn: een filmavond, een dart toernooitje, thema feest, spellenavond,
talentenjacht enz. enz. leuke ideeën zijn altijd welkom (deze kunnen gemaild
worden of achtergelaten worde in onze ideeën box)!!
De activiteiten vinden dus elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de maand
maart) plaats op (met enkele uitzonderingen) Sterreschans 2, 6686 MV
Doornenburg beter bekend als het scoutinggebouw.
De leeftijd is in principe vanaf 14 jaar maar in de toekomst zijn we van plan om
ook activiteiten voor zowel jongere als oudere dorpsgenoten te organiseren.

Filmavond!
Zaterdag 21 februari organiseren wij onze tweede activiteit: een filmavond!
De zaal is open vanaf 19:30 uur, de films beginnen om 20:00 uur.
De filmavond wordt gehouden in ons vaste gebouw; de blokhut van de scouting.
We gaan deze avond twee films bekijken:
22 Jump Street en The Maze Runner.
De entree is €2,00 , het drinken en de popcorn zijn €0,50.
Trek gemakkelijke kleding aan en breng je vrienden mee!
Kom jij ook?
P.s. voor meer informatie check onze Facebook pagina/poster!

Gezocht:
Bestuursleden!
Gezocht: Bestuursleden!
Zoals jullie net hebben gelezen en gezien hebben we een heel gezellig en
enthousiast bestuur. Maar we zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!!
Ben jij een creatief persoon die zich graag inzet voor de jeugd van Doornenburg
of ken je mensen die dit graag willen? Neem dan even contact met ons op via
jongerenverenigingdoornenburg@gmail.com en wie weet zien we jou straks
terug in ons gezellige team!

Social Media?!
Wij zijn ook te vinden op Facebook! Hier kun je allerlei informatie vinden.
Bijvoorbeeld wanneer er weer een nieuwe activiteit aankomt, maar ook foto's die
tijdens deze activiteiten worden genomen.
Ben jij nieuwsgierig geworden naar onze Facebook pagina? Neem dan snel een
kijkje! Je kunt ons vinden onder de naam ‘Jongerenvereniging Doornenburg’

