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Jaarverslag 2018 – Jeugdcommissie (JC) 
 
De Jeugdcommissie heeft in 2018 tien activiteiten georganiseerd met een totale opkomst van 243 
leden en introducees! De activiteiten waren verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Zo zijn er 
twee activiteiten geweest voor alle leeftijden, vier voor de jeugd en vier voor de senioren.  
 

Voorjaar 2018 
Dit jaar zijn in januari 39 leden het nieuwe jaar ingedoken met de traditionele nieuwjaarsduik en het 
nieuwjaarsontbijt in De Onderduiker. Wederom erg gezellig, van iedere leeftijdscategorie was er wel 
iemand aanwezig! 
 
In februari zijn er 27 juniorleden wezen glowgolfen in de Wereld van Liz in Dordrecht. Het was donker, 
maar er werd goed gescoord! Een week later gingen we met 12 seniorleden naar de ijsbaan in Breda. 
Er was immers nog steeds geen natuurijs deze winter.  
 
In april stonden er nogmaals twee activiteiten op de planning; één voor de senioren en één voor de 
junioren. Op het grasveld naast De Onderduiker gingen 20 junioren bootcampen. Hierbij werden er 
allerlei parcoursen afgelegd en werd er in twee teams tegen elkaar gestreden. Wat zijn die juniorleden 
toch stoer! 12 senioren zijn wezen klimmen op het Klimeiland bij de Vlietlanden. Ontzettend gaaf! 
 
In juni werd er een grote BBQ georganiseerd bij De Onderduiker voor leden en ouders. Uiteindelijk 
hebben 56 mensen een vorkje mee geprikt! 
 

Najaar 2018 
In oktober werd er hard gebakken en geknutseld in De Onderduiker. In de middag werden er koekjes 
en pannenkoeken gebakken en werden er cupcakes versierd door 18 jeugdleden. ‘s Avonds hebben 
12 leden van 12 tot 16 jaar in de Soos in Giessen-Oudekerk minute-to-win-it spellen gespeeld, gedart 
en ge-cola-pongt.    
 
Eind november kwam sinterklaas De Onderduiker bezoeken waar er 22 kinderen op hem aan het 
wachten waren, nadat ze pannenkoeken hadden gegeten en spelletjes hadden gedaan. De pieten en 
de sint maakten er écht een geweldig feest van! ’s Avonds was het ook tijd voor een eetfestijn met de 
senioren. 25 senioren gingen naar de Theetuin voor een buffet van twee uur. Hierna werd er nog een 
uur energie verbrand met bowlen. Een zeer geslaagd seniorenuitje! 

 

Bezetting JC 
In 2018 bestond de Jeugdcommissie uit Martine Stam, Jeannet de Klark, Joëlla den Breejen, Yvonne 
de Ruijter en Pamela den Adel. Komend jaar zal de JC er hetzelfde uit blijven zien. 
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