
  

  

 



  

In deze vierde nieuwsbrief worden alle activiteiten voor de maand april aangekondigd. Zo lees je 

welke activiteiten er in deze maand op de zaterdagavond en zondagmiddag plaatsvinden en kan je 

informatie vinden over de Grizzlymeiden en -jongens, de Berenclub voor kids van groep 8 en de 

eerste klas van het voortgezet onderwijs. Ook kom je te weten wat ze tijdens de Elektronica-club, 

een van onze hobbyclubs, doen! 

 

 

 

Berenkamp 2014 

De berenbende gaat weer op jaarlijks berenkamp. Van 28 april tot en met 2 mei zijn alle beren van 

’t Stokperdje op kamp in Gilze. De oudste clubs gaan gezellig in tenten slapen en gaan primitief 

koken in een pot met houtskolen. De jongste clubs mogen nog lekker binnen slapen en hier wordt 

deze dagen nog voor gekookt. 

 

Vakantieplannen? 

Houdt dan vooral rekening met u en uw kind. Dit jaar organiseert 't Stokperdje voor de 47ste keer de 

vakantieweek. Deze vindt plaats van 21 t/m 25 juli bij ons gebouw aan de Klein- Zundertseweg. Ben 

erbij en beleef het ultieme saamhorigheidsgevoel wat 't Stokperdje te bieden heeft. Voor meer 

informatie kunt u een mailtje sturen naar vakantieweek@stokperdje.nl of onze site bezoeken. 

Informatie over de vakantieweek vindt u hier onder het kopje ‘Vakantieweek’. 

 

 

mailto:vakantieweek@stokperdje.nl


 

 

 

  

’t Stokperdje Organiseert eens per maand op de zaterdagavond griezelige, spannende, gezellige, 

leuke of fantastische activiteiten voor kids vanaf groep 5! De avond begint op 19.30 uur en eindigt 

om 22.00 uur! Voor maar €3,- entree heb je een avond vol plezier! 

 

Op zaterdag 12 april Organiseert ’t Stokperdje Jongens vs meisjes! Zit jij al in groep 5 en kun jij die 

meiden niet uitstaan of wil jij de jongens uit jouw klas eens een lesje leren, kom dan 12 april vanaf 

half 8 naar ’t Stokperdje. Dan maken we samen voor goed een einde aan wie er beter zijn, de 

jongens of de meisjes. Kom deze avond gezellig naar ’t Stokperdje dan maken we er allemaal een 

gezellige avond van en zullen we zien wie er wint! Trommel je vriendjes en vriendinnetjes op, 

want wie deze strijd wint heeft eeuwige roem. Kom met je hele klas en ga de strijd aan met je 

klasgenoten om voor de rest van het schooljaar te bepalen wie de beste zijn. 

 

Helaas is dit onze laatste ’t Stokperdje Organiseert van dit seizoen, volgend jaar zijn we weer terug 

met nieuwe activiteiten of misschien pakken we iets leuks uit de oude doos. Je zult het allemaal 

vanzelf zien. Houdt onze website goed in de gaten hier staat actuele informatie op over onze 

activiteiten (www.stokperdje.nl) heeft u dan nog vragen, mail dan naar organiseert@stokperdje.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij je  kinderfeestje vieren tijdens de jongens vs meisjes! Als je je kinderfeestje wil vieren, stuur 

dan een berichtje naar organiseert@stokperdje.nl. 

Dan wordt jouw kinderfeestje helemaal van top tot teen geregeld. 

 

 

http://www.stokperdje.nl/


 

 

  

Zit je op de basisschool en verveel je je op zondagmiddag? Kom dan gezellig naar ’t Stokperdje toe 

voor leuke activiteiten! Eens per maand kun je op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 naar ’t 

Stokperdje komen om mee te doen aan spelletjes of knutsels die passen bij het thema van die 

maand! De entree is slechts €3,- voor een hele middag plezier! 

Op 13 april is onze gezellige Paas Instuif, deze Instuif staat in het teken van de paashaas, 

paaseieren zoeken en het begin van de lente. Als de bloemetjes weer boven de grond komen en 

er weer jonge vogeltjes rond vliegen staat ’t Stokperdje in teken van Pasen. Op deze dag zal de 

Paashaas langs komen op ’t Stokperdje. Met goed weer zullen er ook buiten activiteiten zijn bij ’t 

Stokperdje achter op het plein. Ook kun je die dag zelf eieren schilderen. Er zijn nog en veel meer 

activiteiten rond dit thema op 13 april. 

 

 

Helaas is dit onze laatste Instuif van dit seizoen, in september zijn we weer terug met nieuwe 

activiteiten of pakken we iets leuks uit de oude doos. Je zult het allemaal vanzelf zien. Houdt onze 

website goed in de gaten hier staat actuele informatie op over onze activiteiten 

(www.stokperdje.nl) heeft u dan nog vragen, mail dan naar instuif@stokperdje.nl 

 

http://www.stokperdje.nl/


  

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen  welke activiteiten de IJsberen allemaal doen. 

Wanneer de IJsberen ouder worden en naar groep 8 gaan, worden ze Grizzly op ‘t Stokperdje. Deze 

groepen worden opgedeeld in de jongens en de meiden.  De jongens gaan buiten vuurtjes stoken, 

ze gaan vlotten bouwen en ze leren lassen tijdens carnaval. De Grizzly meiden houden zich bezig 

met theeleuten en sieraden maken, maar ook gaan ze primitief koken en actieve spellen doen. 

Omdat er dit jaar maar weinig Grizzly jongens zijn noemen we ze nu de Grizzly/Kodiak jongens. 

 

De grizzly/Kodiak jongens 

Wij zijn de Grizzly en Kodiak jongens. Iedere zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur zijn wij op  

't Stokperdje te vinden. We bouwen hier een vlot en gaan er dan ook echt op een vlot varen,  

we gaan een dag autorijden, branden blussen, spelen wie is de mol  

en gaan regelmatig de strijd aan om te kijken wie van ons de slimste  

en de sterkste zijn. We mogen vaak zelf mee beslissen over wat we gaan doen.  

Als wij willen laserschieten of een droptocht lopen, dan regelt de leiding dit.  

Op het jaarlijkse kamp slapen we in tenten en koken we ons eigen eten. 

 We leren bij de Grizzly en Kodiak jongens zelfstandig met dingen bezig te zijn,  

samen te werken en proberen regelmatig onze leiding op de kast te krijgen. 

Wij zijn de Grizzly en Kodiak jongens. Wil jij met ons iedere zaterdag 't Stokperdje  

op zijn kop zetten? Mail dan grizzlykodiakjongens@stokperdje.nl en kom gezellig meedoen. 

 

 

 

De grizzly meiden 

Nu komen we bij het grotere berenwerk... De Grizzly meiden. Zij hebben iedere dinsdag  

avond club tussen 19:00 en 21:00. De Grizzly meiden houden muts avonden en spelen 

verschillende spellen zoals Zig Zag, Win it to minute en het ik hou van Holland  

spel. We gaan ons ook voorbereiden op kamp, voor het eerst zelf koken  

en niet zomaar koken maar primitief koken, je gaat je eigen tent opzetten.  

De Grizzly meiden is een gezellige club meiden, de verkleed kleren kast  

wordt af en toe helemaal leeg getrokken, en dan kleden de Grizzly meiden  

zich als de gekste. Lijkt het jou leuk bij deze groep meiden te horen kom dan 

een keer op dinsdag langs. Onze club is iedere dinsdag tussen 19:00 en 21:00.  

Voor meer informatie mail naar grizzlymeiden@stokperdje.nl 

 

 

 

           

            

 

 



 
  

 

 

Weerstanden, LED’s, soldeerbouten en elektromotors. 

 

Als dit jou aanspreekt of als je hier meer van wilt weten, dan moet je bij de elektronica club zijn!  

Iedere week ben je met je handen bezig om lampjes te laten branden en motortjes te laten draaien. 

Of je werkt aan je eigen elektro project. Wij helpen je daar graag en bij en leggen uit hoe alles 

werkt.  

Onze club avond is wekelijks op vrijdag avond van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur en is bedoeld 

voor kinderen van 11 tot 16 jaar. 

 



  

Op zaterdag 26 april organiseert ’t Stokperdje de jaarlijkse Koningsdag op de Markt in Zundert. 

Zoals ieder jaar  begint de dag om 10.00 met een versierde fietsenoptocht die vertrekt vanuit  

’t Stokperdje naar de Markt in Zundert. De mooist versierde fiets maakt kans op geweldige prijzen. 

Na de versierde fietsenoptocht kun je beginnen met het spelen van al onze spelletjes op de 

spellenkermis, deze begint om 10.30. 

Ook is er zoals ieder jaar een vrijmarkt, dus verzamel al je spulletjes waar je niets meer mee doet en 

kom gezellig wat geld bijverdienen!  

’s Middags ( vanaf 12.00) is er een leuk programma op het podium met allerlei jonge bands en 

dansers. Deze bands en dansers zorgen voor een gezellige  sfeer op de Markt, waar de rest van de 

activiteiten omheen liggen. Je kunt dus ook een heerlijk middagje genieten van goede muziek en een 

lekker drankje. Om 16.00 begint op het podium een echte talentenjacht waar alle kinderen uit Zundert 

zich voor kunnen opgeven. 

Natuurlijk is er om  17.30 als afsluiting van de Koningsdag een grote ballonnenwedstrijd waarbij we 

met alle aanwezige kinderen honderden ballonnen de lucht in laten. 

 

De jeugd mag de hele dag op de spellenkermis de kinderen komen helpen en begeleiden en natuurlijk 

hun welverdiende stempel op hun spellenkaart zetten. Dit kan vanaf het moment dat je in de eerste 

klas van het voortgezet onderwijs zit. Zo hoef je dus nooit een Koningsdag te missen!  

We maken er met z’n allen een gezellige dag van! 

                         

  
Op de vrijmarkt kan je kiezen voor één of meerdere grondplaatsen (2m²) of één of meerdere halve 

kramen. Wil jij je opgeven voor de vrijmarkt? Stuur dan even een mailtje met je naam, 

telefoonnummer, email-adres en het aantal grondplaatsen/halve kramen die je wilt reserveren naar 

vrijmarkt@stokperdje.nl.  

Wil je komen helpen? Stuur dan een mailtje naar leiding@stokperdje.nl, met hierin je naam, 

telefoonnummer, email-adres en leeftijd. Ook voor vragen kan je naar dit adres mailen. 

 

 

 

mailto:vrijmarkt@stokperdje.nl
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April       Komende maanden 

12: ‘t Stokperdje organiseert     21 t/m 25 juli: 
JONGENS VS. MEISJES ||      VAKANTIEWEEK 
19.30 – 22.00 

 
13: Paas Instuif ||    
14.00 – 16.00    
 

 26: KONINGSDAG || 
 10.00 – 17.30     
 
 28 t/m 2 mei: 
 BERENKAMP 
 

 

Stichting Jeugdcarrousel ’t Stokperdje       (076) 597-28 59 

Klein Zundertseweg 1G         www.stokperdje.nl 

4881  BG  Zundert          info@stokperdje.nl 

 

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 19.00-22.00 ||  Zaterdag  12.00-17.00 


