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Dit blad is speciaal voor kinderen tussen

6 en 14jaar in Achterveld en omstreken!

aa

Ook eenheelklein beetjevoor de grotemensen,InaaÍwe willen heelgraagwetenwatjouw meningis.
Misschiendat de kleinerekinderenwat hulp nodig hebbenvan vadersen moeders.Voor die vadersen
moedershebbenwe ook maaréénwaag opgenomen,andersis het zo zielig voor ze.
Wat is er nu precies aan de hand?
Al twee keer is eengroepvolwassenenbij elkaargeweest,om te pratenover de waag:
"Is er in Achterveld wel genoegte doen voor kinderen van 6 tot 14jaar?"
't
Volwassenenkunnenzich zoietswel afwagen,maaralleende jeugd om wie weÍkelijk gaat,kaÍL
daaroverhet bestmeepraten.Daaromkrijgen alle kinderenin Achterveld en omstÍeken'e€n
wagenlijst waaropze zelf hun meningkunnengeven.
Nu is het niet zo, dat alles wat jullie willen ook rnogelijk is, of dat het volgendemaandal gaat
gebeuren.Maarje weet nooit. Laat horenwat je wilt en met eenklein beetjegeluk kan er iets moois
uit komen.Denk wel evengoedna en vul niet zomaariets in' Je moetje echt afiragen:
"Als zoietsin Achtnrveld georganiseerdword! ga ik er dan heen?"
Vul dus de vragenlijstop de achterzijdevan dezebrief zorgwldig in en lever de lijst in (vóór 15
april!!!)bij:
r
.
o

De Heelkom
Het Startblok
St. Jozefschool

Natuurlijk kun je, in deze modeme tijd, ook met de computer aan de gang.
Zet je ideeën op papier (sorry, de monitor) en mail het naar:
j.bkootT @freeler.nl
Per post kan ook, het adres is:
Martinalaan 7
3791 WD Achterveld
We hebben twee groepen gemaakt.
Eén wagenlijst voor kinderen van 6 ím 9 jaar en één wagenlijst voor kinderen van l0 ím 14 jaar.
Zo kunnln eventueel twee kinderen gebruik maken van één formulier. Wil je broeÍ(tje) of zus(e) het
ook inwllen en kom je dus formulieren tekort, op de Achterveldse scholen kun je er zo één bijhalen.

Wil je je stemmeelaten tellen, moetje de lijst wel voor 15 april
inleveren.Op donderdag13 mei gaatde voorbereidingsgroepweer
verderpraten,we zijn benieuwd!

Naam (hoeft niet, magwel):
@!!j!

jaar
..........................

(ditwelinvullen):

Se!-Csgienual?
0
0

Voetballen
Majorette

0
0

Gym
Paardriiden

Tennis
Judo

0
0

0
0

Muziek
Wielrennen

@t

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poopentheater
Knutselclub
Kinderfrlm
Spelleties
Speurtocht
ComDuteÍen
Voorstelling;biivoorbeeldkleinkindercircus
Voorlezen
Bouwdom
Muziekvoorstelling

0
0
0
0
0
0
0
0

Helpenals er iets gedaanwoÍdt
Intemercafé
Disco (prikkeldisco)
Kinderlrant voor Achterveldmaken
Toneelstukkiiken
Knutselclub
Lekler sezelliebii elkaarkomen(clubhuis)
Kaartclubbiiv. mini-bridse

0

Haloween fe€st

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skaten(tochten)
Vriidas-middas-café(zonderalcohol hoor!)
Dart wedstriiden
Bouwdom
Muziekvoorstelling
Tafeltenniswedstriiden
Toneelspelen
/ computerlessen
ComDuterclub
Kermis
Karaoke/ Idols

0 Specialesportactiviteit: .
Ik heb zelf nos veel leukere ide€ën:

En dan nu ook noq 6én vraaq voor de vaders en mo€ders:
Als er leuke dingen voor de kinderen georganiseerd gaan worden,
bent u dan beschikbaar als wijwillig(st)er?

0
0
0

Ja (als het evenkan)
Misschien
Nee
Bedankt voor het invullen,

