
JOEPIE!
in beweging

23 - 24 - 25 - 26 
augustus 2022



 
 

Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers.
 
 

De Joepie! kindervakantieweek in de Boekelse trimbossen
is ieder jaar weer een terugkerend spektakel. 
Dit jaar heeft de werkgroep bedacht om de bossen om te
toveren in het thema: 
                            Joepie in beweging!
          
Er is al heel wat op touw gezet om van dit jaar ook weer
iets onvergetelijks te maken. Hiervoor dient de
samenwerking voorop te staan. Uiteraard is het van
belang dat elkaars tekortkomingen gerespecteerd
worden en ook de persoonlijke kwaliteiten gezien en
gebruikt worden. 
Dit vormt de basis voor gezellige dagen, zonder zorgen.         
In dit boekje vindt u de nodige informatie, mocht u toch
nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de
Joepie telefoon 06-22901622 of mail naar
info@joepiedagen.nl

 
Wij wensen iedereen onvergetelijke dagen toe.

  Werkgroep Joepie!
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  Doelstelling:

 
Bij de Joepiedagen!, werken en spelen kinderen samen
om elkaar te leren kennen en met elkaar plezier te
maken. 
De leiding helpt een handje, houdt toezicht en stuurt bij
waar nodig is. 
Bovendien hebben de leiding en de kinderen samen de
verantwoordelijkheid om er plezierige en sportieve
dagen van te maken. 
Papa en mama, opa’s en oma’s en andere familieleden
zijn van harte welkom om een keertje te komen kijken.

 
 Werkgroep Joepie:

Charlotte Bekkers   
Ton van Berlo               
Anke van Dijk
Bianca van Dijk
Miranda van Doren
Rob van Doren
Koen Jonkers

 
Wij zijn te bereiken op de Joepie telefoon 06-22901622

of stuur een email naar info@joepiedagen.nl
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Groepen:
 

De kinderen zijn ingedeeld in groepen die met zorg zijn
samengesteld. Er kan niet meer onderling geruild worden. 

                                        Medewerkers:
  
De medewerkers zijn herkenbaar aan de verschillende
kleuren shirts:
Werkgroep:                   Rood
Keuken:                         Geel
Sjouwploeg:                  Blauw
Spelleiding:                   Zwart

 
Groepskleuren:

  
We willen dat kinderen per groep herkenbaar zijn. 
Elke groep heeft zo zijn eigen kleur.
Uw kind krijgt een eigen Joepie shirt. 
Dit shirt ligt de eerste dag bij de tent van de groep. Bij
opgave heeft u een maat opgegeven dit kan niet meer
geruild worden. Uw kind draagt dit shirt gedurende de
Joepiedagen. 
Elk jaar zorgen wij voor een nieuw shirt.
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De leiding heeft bij opgave kunnen kiezen om een shirt
te bestellen in zijn of haar maat. Dit shirt ligt de eerste
dag bij de tent van de groep. Heb je geen shirt besteld
dan zorg je zelf voor een shirt in de kleur van je groep.
Nabestellen is niet meer mogelijk.
 

Locatie: Trimbossen Boekel, ingang Mezenlaan

De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben de locatie op het
veldje bij de ingang van de trimbossen
De kinderen van groep 4 t/m 8 lopen een stukje door 
naar de open zandvlakte.
Bij slecht weer gaan wij niet in het bos! En gaan de
Joepiedagen niet door! 
Dit communiceren wij via onze site en op alle social media
kanalen. Dit beslissen we de dag ervoor om 20.30.

 Parkeren

In de bossen is GEEN parkeerplaats waar u de auto kunt
parkeren. De fietsen kunt u voor aan in de bossen stallen.
Wij verzoeken U dan ook zoveel mogelijk op de fiets te
komen. Kinderen uit Venhorst mogen natuurlijk wel
gebracht worden met de auto. Let er wel op dat het pad
vrij blijft.

-4-



Programma junioren (groepen 1 t/m 3
 

Woensdag 24 augustus:
9.00 uur:  Aankomst bossen
                 Bouwen hutten
                 Aankleden hutten
                 Lunch  
                 Spellen
                 Opruimen
16.00 uur:   Naar huis   

 
                         Donderdag 25 augustus:

                                  9.00 uur:   Aankomst bossen  
                                Spellen

                              Lunch
                               Spellen

                                    Opruimen
                  16.00 uur:  Naar huis

Vrijdag 26 augustus:
9.00 uur:     Aankomst bossen
                     Zeepkist maken
12.00 uur:   Naar huis 
17.00 uur:  Zeepkisten race bij het evenemententerrein
 Friet en snack
 Prijsuitreiking
 Afsluiting                                -5-
                             



Programma Senioren (groepen 4 t/m 8)
 

Dinsdag 23 augustus: 
10.00 uur:  Aankomst bossen 
                   Bouwen hutten
                   Lunch
                   Aankleden hut
                   Opruimen
15.00 uur:  Naar huis
                                               Woensdag 24 augustus: 
                                               9.00 uur:    Aankomst bossen
                                                                  Spellen
                                                                  Lunch
                                                                  Spellen
                                                                  Opruimen
                                               16.00 uur:  Naar huis
 Donderdag 25 augustus: 
9.00 uur:  Aankomst bossen
                 Spellen
                 Lunch
                 Spellen
                 Opruimen            
16.00 uur:  Naar huis
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Vrijdag 26 augustus:
9.00 uur:   Aankomst in de bossen
                  Zeepkist maken
12.00 uur: Naar huis
17.00 uur: Zeepkisten race bij het evenemententerrein  
 Friet en snack
 Prijsuitreiking
 Afsluiting
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Donderdag avondprogramma
 
Dit is voor kinderen van groep 6 t/m 8 die zich hiervoor
aangemeld hebben tijdens de opgave.

20.00 uur: Aankomst avondprogramma bij de bossen
We gaan er een hele gezellige DOL DWAZE
DONDERDAGAVOND DISCO SHOW van maken.
Zorg dat je je beste disco kleding aan doet!!

De disco avond duurt tot 23.00. Je kunt u kind in het bos
ophalen.



Platbord, diepbord of soepkom.
Lepel, vork en mes en een tas voor de afwas.
Stevige plastic beker of bidon (veiliger ivm wespen).
Handdoek.
Zwemkleding of kleren en schoenen die nat mogen 

Reservekleding.

Wel meenemen
 

Wij vragen leiding en kinderen mee te brengen:
 (dinsdag), woensdag, donderdag en vrijdag:

       worden.

Zet overal duidelijk je naam op.
We kunnen in het bos de borden en bestek niet afwassen,
dus neem een extra tas mee, waar je de gebruikte spullen
in kunt stoppen. 

 
De kinderen mogen zelf lappen stof, gordijnen, lakens enz.
meebrengen voor aankleding van de hut en de zeepkist.
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De leiding brengt deze spullen mee: 
(Dit blijft drie/vier dagen in het bos)
• Per groep 1 parasol.
• Per groep een grote soeppan met deksel en soeplepel.
• Stoel
Tip: Spreek onderling met de leiding af wie wat meeneemt.

Maandag tussen 18.00 uur en 20.00 uur kun je dit 
brengen voor de senioren of neem het dinsdagmorgen
mee.

Voor de junioren kun je dit dinsdag tussen 18.00 uur en
20.00 uur brengen of neem het woensdagmorgen mee.
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Je mooiste en nieuwste kleren. en schoenen.
Eten, drinken en snoep (daar zorgen wij voor)
Sieraden b.v horloge, kettinkje ed. Her verliezen en/of
beschadigen hiervan is geheel voor eigen risico.
Mobiele telefoons (ook niet voor de leiding) voor
dringende gevallen is er bij de werkgroep altijd een
telefoon aanwezig.

Niet meenemen

                                   E.H.B.O. / B.H.V.
 

Er zijn iedere dag mensen aanwezig die in het bezit zijn van
een E.H.B.O. diploma.

 
Gezondheid

 
Medicijnen, allergie of andere belangrijke dingen die nog
niet doorgegeven zijn kun je doorbellen naar de
Joepie telefoon 06-22901622.
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Foto’s Joepiedagen
 

 De foto’s, die gemaakt worden tijdens de Joepie kun je
gemakkelijk van de site downloaden. Dit downloaden kan
t/m 1 december 2018.
Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. 

Groepsleiding
 

Zorg ervoor dat je als groepsleiding 10 minuten voor
aanvang aanwezig bent, zodat de kinderen goed
opgevangen worden. En ga niet eerder weg voordat elk
 kind opgehaald is door een ouder of voogd.

Richtlijnen Joepiedagen voor de leiding

We dragen met zijn allen de verantwoordelijkheid voor
ongeveer 250 kinderen. Elke leiding wordt dan ook
gevraagd zich hiernaar te gedragen.

2. Je hebt de volle verantwoording voor de kinderen
d.w.z. er blijft altijd één leiding bij de groep.

 3. Probeer de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren en
 te motiveren. 
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4. De veiligheid van de kinderen is heel belangrijk. Let op
 gereedschap en bouw je hut op een stevige basis.

5. Als de kinderen zelf gereedschap meebrengen, is het 
de bedoeling dat dit ingeleverd wordt bij de werkgroep.
 Aan het einde van de dag kunnen de kinderen het weer
ophalen.    
                      
6. De hutten worden, bij het einde van het programma
pas afgebroken als dit duidelijk door de omroeper 
aangekondigd wordt. 
   

          
 

7. Elke groep krijgt een koelbox met drinkwater en       
 ranja. Na het drinken de bekers/bidonsopruimen en de
deksel goed op de koelbox. Niet knoeien met ranja i.v.m. de
wespen. Is er een fles leeg, dan ruil je die bij de keukentent
om tegen een volle. 

8. Zijn er problemen in de groep probeer die dan eerst
samen op te lossen. Lukt dit niet, vraag dan hulp aan de
werkgroep.

9. Luister steeds goed wat er omgeroepen wordt.
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 10. Belangrijk is dat je bij de spelletjes het spelschema bij
je hebt en de grote boodschappen tas voor handdoeken
enz. meeneemt.

11. In het bos is het verboden te roken, dus doen we dit
niet.                                                  

12. Mochten er kinderen zijn, die herhaald vervelend
gedrag vertonen, mag de werkgroep deze kinderen naar
huis sturen. Op het moment dat wij hiertoe besluiten
worden de ouders en/of verzorgers hiervan op de hoogte
gesteld.

13. Samen maken we er een fantastische week van!!

Vrijwilligersavond
 
Na afloop van de afsluitingsavond is er voor de vrijwilligers
een bedankavond bij het evenemententerrein. Iedereen
die meegeholpen heeft tijdens de Joepiedagen is welkom.
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Gevonden voorwerpen

 
Gevonden voorwerpen kun je zaterdagochtend 
27 augustus bij het evenemententerrein ophalen tussen 
10:00 en 12:00. 
 

Extra vrijwilligers 

Wij komen nog altijd handjes tekort!! 
Heb jij tijd om maandag mee te helpen om alles op te
bouwen en vrijdag na afloop mee op te ruimen?
Meld je aan bij de Joepie! telefoon.  Alle hulp is welkom.

Bij verhindering
 

Kun je onverwachts niet komen bel dan voor 
8.00 uur

 ’s morgens naar de Joepie telefoon 06-22901622.
Whatsapp gaat helaas niet!
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                                    Afsluitavond
 

Vrijdag 26 augustus is er om 17.00 uur een afsluiting bij 
het evenemententerrein aan de Waterval bij
het sportpark.

 LET OP DIT JAAR NIET BIJ DE BLOKHUT
MAAR BIJ HET SPORTPARK OP HET

EVENEMENTENTERREIN.
 
 
 
 
 
 

Het is natuurlijk erg leuk voor de kinderen dat hierbij ook
veel publiek aanwezig is. Aansluitend is de prijsuitreiking. 
Voor het publiek is er friet, een snack en drinken te koop.
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