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MAGAZINE voor en door de kids van Beek

Hoi hoi!

Leuk dat je alweer de 2e editie van Kids-Cool
leest!

Deze editie is gemaakt door Tygo, Jonne, Lien,
Joyca, Roos, Maxime, Indy, Leah, Amélie.

In deze editie lees je van alles over muziek,
dieren, aardappelen en nog veel meer!

Je kunt ook even lekker gaan puzzelen en pak
je potloden er maar bij want er staat ook een
hele leuke kleurplaat in!

We wensen jullie heel veel plezier met lezen!

Groetjes het Kids-Cool team

Wil je ook meedoen?

Denk je dat wil ik ook doen?

Vind je het leuk om een tijdschrift te maken? Hou je van stukjes schrijven?
Dan zoeken we jou!!

Weet je zelf een leuk onderwerp of heb je nog andere ideetjes, dat horen wij ook graag!

Geef je dan snel op via info@kidscoolbeek.nl en we zouden het heel erg gezellig vinden! 

Door Leah
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CHOCOLADE
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EIEREN
KERKMIS
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Redactie 

Kids-Cool
Tygo Hendriks
10 jaar, ik zit op basisschool de
Bron en mijn hobby’s zijn
dansen, scouting en knutselen

Jonne Thommassen
10 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
paardrijden, atletiek en zingen

Lien Martens
10 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
toneel, gitaar spelen, tekenen
en knutselen

Joyca Terwint
9 jaar, ik zit op basisschool de
Bron en mijn hobby’s zijn
paardrijden en dansen

Roos Schuiling
11 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
klassiek ballet, piano spelen en
ik houd van paarden

Maxime Meijs
10 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
tekenen, tennissen, zingen en
knutselen

Indy Wessels
11 jaar, ik zit op basisschool 
Catharina Laboure en mijn 
hobby’s zijn scouting, knutselen
en tekenen.

Amélie Meijs
7 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s zijn
tennissen, kleuren en hoorn
spelen.

GEZOCHT
KidsCool is op zoek naar 
volwassenen die de redactie
willen begeleiden. 
Het kost enkele uren per maand.

Interesse:

info@kidscoolbeek.nl
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Tim (mijn kat)

Tim is mijn
kat van 
vijftien jaar
oud. 30 April
wordt hij
zestien. Hij is
geboren in 2004
en is ook in dat
jaar gecastreerd.
Als kitten was hij heel
speels en beet hij mijn moeder wel eens in haar enkels, want hij wou 
spelen. Tim houdt heel erg van blikvoer, want hij rent altijd achter me aan
als ik iets uit de koelkast haal. Hij weet namelijk dat het blikvoer in de
koelkast staat. Maar meestal krijgt hij gewoon brokjes. Ik houd nog steeds
heel veel van hem en ik hoop dat hij nog een poosje meegaat.

Kattentips: 
- Katten moeten elke dag vers water hebben.
- Ze moeten een comfortabele rustplaats hebben.
- Kattenbak vuil? Maak hem schoon!
- Borstelen is goed voor de huid, bij langharige katten al helemaal.
- Kartonnen dozen vinden katten super!

Door: Roos Schuiling

Moppen

2 doppen lopen tegen elkaar aan..

Zegt de een tegen de ander.. 

‘Kijk eens uit je doppen!’ 

**********
Jantje komt thuis en roept trots;

'Ik heb een 10!

Een 4 voor rekenen, 

een 3 voor dictee

en een 3 voor topo!'  

**********
Hoe gaan bijen op schoolreisje ?? 

Antwoord:

Met de schoolbuzzzzzzzz... 

**********
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Als hoog sensitief kind voel jij je vaak anders. 

Misschien ben je een beetje verlegen of snel bang. 
Je kunt waarschijnlijk niet zo goed tegen drukte en gedoe.
Dat is heel normaal voor een  HSK (zo noemen we een
hoog gevoelig kind). Het betekent niet dat je een ziekte
hebt of een stoornis. Je bent eigenlijk juist heel speciaal.
Doordat je zo gevoelig bent, voel je al snel als iemand je
hulp nodig heeft.

Maar dat gevoelige kan ook heel erg lastig zijn, je hoort
en ziet, voelt, ruikt en proeft veel meer dan de kinderen
die minder gevoelig zijn. Daarom ga ik je nu een oefening
geven, die ik de kinderen die naar mijn praktijk komen
ook vaak geef.

Stel je voor dat je in een magisch land bent, een wereld
die helemaal van jou is. Dit land is veilig en het is er 
heerlijk rustig EN er staat een prachtige regenboog! 
Loop nu maar eens naar die regenboog toe en kies de
kleur uit dit jou gaat beschermen tegen al die prikkels en
gevoelens. Raak dan zachtjes die kleur aan met je handen.
Je voelt al dat deze kleur magisch is, want je handen 
worden nu ook die kleur en kijk… langzaam word je
lichaam ook die kleur. 
Het legt een wolkje van kleur over je hele lichaam, van
kop tot teen. 

En nu ga jij met die wolk van kleur spelen. Maak hem
maar eens dikker en dan weer dunner. 
Hoe dikker de wolk hoe minder prikkels en drukte je van
anderen voelt. En het allermooiste is, dat die kleur nu bij
jou blijft en niemand dat kan zien. Het is een onzichtbare
beschermingskleur! Ga het maar eens testen nu, maak je
wolk maar lekker dik en kijk of je dan zelf lekker rustig bli-
jft. Het helpt ook als je een voorwerp in jouw kleur bij je
hebt. Een kaartje van die kleur verf uit de bouwmarkt of
een steentje die je in die kleur verft bijvoorbeeld. Dat
herinnert je eraan om die wolk even dikker te maken als jij
het nodig hebt.

Succes!

Liefs, Vivian Halmans

HSP coach voor kinderen en volwassenen, 
Hypnotherapeut en regressietherapeut Bij FIJN LEVEN

HOOGSENSITIVITEIT

Heb je wel eens gehoord van HSP? 
Waarschijnlijk niet. 

Dat is dat je gevoeliger bent voor bepaalde dingen, zoals harde geluiden of drukte.
Maar het kan ook dat je een heel gevoelige huid hebt. Dan krijg je bijvoorbeeld vre-
selijke jeuk van een wollen trui of je voelt het kaartje van je trui prikken in je nek. 
Je hebt verschillende soorten hoogsensitiviteit. Het kan lichamelijk of geestelijk zijn. 
Lichamelijk is dat je gevoelige zintuigen hebt en geestelijk is dat je sterke emoties
voelt. Soms is het een nadeel als je hoogsensitief bent, maar vaak is het een 
voordeel. Zo kun je bijvoorbeeld voelen hoe een ander zich voelt ook al probeert die
zijn/haar emotie voor jou te verbergen. 
Zelf kan ik niet goed tegen drukte of als anderen boos op me worden. Daar kan ik
echt van wakker liggen. 
Maar door mijn hoogsensitiviteit kan ik goed met mensen omgaan, omdat ik ze
goed begrijp. 
Ook kan ik extra genieten van fijne en mooie momenten. 

Als je dit bij jezelf herkent heb ik
nog een paar tips:

- Geef het aan bij je juf of meester. 

- Zo kunnen zij wat beter met je omgaan. 
Is het je te druk? Vraag dan of je ergens
alleen mag zitten zodat je even rust
hebt.

- Met mezelf gaat het nu beter doordat ik
een training bij 'Take your time out' heb
gehad. 

Hierdoor kan ik beter met mijn hoogsen-
sitiviteit omgaan en weet ik waarom ik
soms anders reageer op dingen dan mijn
klasgenoten.

Anoniem (10 jaar)

HSP



Hallo allemaal,

Wij zijn Chrissy en Svenja en willen jullie graag iets over
ons werk vertellen. We zijn collega’s van elkaar en werken
allebei bij Partners in Welzijn. Partners in Welzijn is een
organisatie voor sociaal werk, we helpen mensen - jong
en oud- als ze problemen of vragen hebben, maar vooral
proberen we te helpen, zodat er geen problemen
ontstaan. Ons beroep heet Jeugd -& Gezinswerker/
schoolmaatschappelijk werker en wij helpen vooral ouders,
gezinnen en kinderen. Wij helpen hen met alle vragen en
problemen die gaan over opvoeding, opgroeien en de 
ontwikkeling van kinderen.  Dit helpen doen wij door
gesprekjes met ouders te hebben en hen tips en advies
te geven. We helpen ook kinderen die bijvoorbeeld
moeite hebben met de scheiding van hun ouders, graag
eens met iemand willen praten over hun gevoelens, te
snel boos worden of het moeilijk vinden om vrienden te
maken. Dit doen we door gesprekjes met deze kinderen
te hebben, opdrachtjes te doen en kinderen kunnen ook
aan een training meedoen, zodat ze bijvoorbeeld kunnen
leren hoe ze beter met een ruzie kunnen omgaan.

Ook helpen we andere professionals die vragen hebben
over de ontwikkeling of het opvoeden van kinderen, bv
de leerkracht bij jou op school. We zijn daarom ook vaak
bij jou op school aanwezig, zodat leerkrachten ons een
vraag kunnen stellen, ouders naar ons toe kunnen komen
met een vraag  of wij gesprekjes met kinderen kunnen
hebben. Je hoeft trouwens niet “bang” te zijn dat we
gewoon een gesprekje met jou komen houden, dat kan/
mag alleen als we met je mama en papa daar een 
afspraak over hebben gemaakt. 
Als je ouders of jijzelf graag eens een gesprekje met een
van ons zouden willen of een vraag voor ons hebben dan
kan er altijd contact met ons worden opgenomen.

Chrissy Coolen Svenja Hermans
Chrissy.coolen@piw.nl svenja.hermans@piw.nl
06 10 13 77 20 06 40 83 28 83

Contactpersoon voor; Contactpersoon voor; 
BS De Bron Bs Catharina Labouré
Bs Spaubeek Bs De kring
Bs St. Martinus

Daar speelt mijn vader bij en hij speelt ook hoorn.
Mijn kleine zusje speelt ook hoorn en zij is 7 jaar maar zij zit
nog niet bij de jeugdfanfare. Ze doet het wel echt al heel goed!
We spelen samen ook duetten.
Soms gaat het fout maar dan spelen we het gewoon opnieuw!
We hebben er echt veel plezier aan!

Maxime Meijs

DE HOORN
De hoorn is vier meters als je hen
uitrolt. 

Als je kombuis in je hoorn hebt,
dan moet je je hoorn 
omdraaien en valt het spuug uit

de beker.
De hoorn is een koperblaasinstrument.

Je maakt in het mondstuk je lippen trillen door het hoorn-
geluid staat en het kan van verschillende manieren klinken
van hoog tot laag.
Stevig en hard of zacht.

Amélie Meijs

Ik zit bij de jeugdfanfare van Puth.
De dirigent is Ralf Schreurs.
Ik vind het hartstikke leuk om in de jeugdfanfare te spelen.
Ik speel al 4 jaar hoorn.
Ik speel al 1,5 jaar bij de jeugdfanfare in Puth.
Als ik muziek speel dan voel ik me vrij.
We geven ook concerten.
We repeteren er heel hard voor en ik merk dat we steeds
beter worden.
We gaan ook waarschijnlijk in de Efteling een concert geven.
Ik heb daar heel erg veel zin.
Ik ben dan ook best wel zenuwachtig want er lopen dan heel
veel mensen langs en die kijken allemaal en dan bloos ik een
beetje. Ik ben dan echt zenuwachtig.
We spelen ook op kerstavond en dan geven we een kerst-
concert.
Ik vind dat ook altijd heel erg leuk want we spelen dan altijd
kerstliedjes en van die liedjes word ik dan vrolijk!
Ik hoop dat ik nog vele jaren bij de jeugdfanfare mag zitten en
daarna dat ik dan in de grote fanfare mag spelen.
Je hebt ook gewoon een fanfare.

Jeugdfanfare

van Puth
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Op woensdag  5 februari zijn we met
alle verslaggevers van het KidsCool
Magazine op bezoek gegaan bij
vliegveld Maastricht Aachen Airport.
Wij mochten een kijkje gaan nemen
achter de schermen van dit vliegveld. 

We werden heel vriendelijk ontvangen door Hella en haar collega. 

Vanaf vliegveld Beek kun je onder andere naar Spanje of
Griekenland. Veiligheid is heel belangrijk en daarom
moesten we eerst allemaal door de beveiliging. 
De beveiligers hebben ons grondig  gecontroleerd 
voordat we door mochten. 

Aangezien het vliegveld best groot is, had mevrouw
Hendriks een bus geregeld voor ons. 
De bus reed eerst langs het platform waar alle passagiersvliegtuigen stonden. Er kwam zelfs een vliegtuig aan. Dus dat hebben
we van heel dichtbij mogen mee maken. 

Het vliegveld heeft in 2019 maar liefst 430.000 passagiers
vervoerd! 
Dat is een record voor dit vliegveld. 

We reden verder en kwamen vervolgens bij de vrachtloods aan. 
Hier stonden grote vliegtuigen waar allemaal grote kratten en pallets
uit kwamen met bloemen, groente, fruit en ga zo maar door.

Bezoek Vliegveld

Mijn eerste indruk is: het was heel erg

leuk en gezellig. We hebbenveel nieuwe

dingen geleerd. We hebben ook een

rondleiding gekregen. En we waren dicht

bij de vliegtuigen.
Gr. Tygo Hendriks

Het was super leuk en interessant.
We zijn met een bus over het terrein gereden,
nadat we  als passagiers ingecheckt hadden.
We hebben eerst een koffer label gekregen.
We hebben een helikopter zien op stijgen, 
en 2 vliegtuigen zien landen.
We hebben daar, na de rondleiding, vergadert.
Het was heel COOL!

Indy Wessels 

We zijn met kidscool naar het vliegveld geweest .

En we kregen een rondleiding maar we moesten eerst

gecontroleerd worden voor dat we gingen.

We hebben veel vliegtuigen en twee helikopters gezien.

En er komen ook dingen aan bijvoorbeeld bloemen en

dieren bijvoorbeeld paarden en die paarden zitten in

een krap hokje met zijn vieren in het vliegtuig.

Zo vallen ze niet om.
Amélie

Op 5 februari zijn wij met kids-cool naar het vliegveld
Maastricht Aachen Airport geweest. 
We kregen een rondleiding van iemand die daar werkt.
We gingen ook door de douane en werden gecontroleerd.Daarna werden we in een karretje rondgereden en
mochten we op plekken komen waar andere mensen
nooit mogen komen behalve mensen die daar werken. 
We zijn daar geweest voor een interview voor het krantje.Als laatste mochten we in het kantoor vergaderen en
stond er nog wat te drinken en wat lekkers klaar.

Roos Schuiling

Het was een leuke ervaring om met iedereen naar het vliegveld te mogen gaan.We hebben geleerd hoe bijv. paarden worden vervoerd in een vliegtuig.We hebben ook gezien hoé je wordt gecheckt vóór je vlucht. We moesten allemaal ons paspoort meenemen en werden zelf ook gescreend.We hebben ook een vliegtuig naast ons zien landen.
Het was SUPERCOOL om te zien! We hebben veel geleerd en ik vond hetsuper leuk om hieraan deel te nemen.

Leah

Op woensdag 5 februari zijn wij naar het vliegveld gegaan, met KidsCool.

Daar hebben we een vliegtuig zien landen, en hebben we gezien hoe dat

allemaal werkt. Ik vond het leuk en ben veel te weten gekomen.

• Hoe kan het dat de bagage bijv. niet verschuift in het vliegtuig?

De bagage zit vast met een net.

• Hoe paarden in een vliegtuig worden vervoerd?

Ze staan in een soort speciale box, die niet beweegt in een vliegtuig.

• Hoe gevaarlijk dieren (bijv. vogels) op de landingsbaan zijn...

Ze kunnen de motor van een vliegtuig beschadigen.

Kortom, ik heb een heleboel geleerd. Lien



Aan de andere kant van de start- en landingsbaan
liggen allemaal bedrijven die helikopters en vlieg-
tuigen onderhouden.
Als je je eigen vliegtuig hebt, kun je die er zelfs
latenspuiten en beplakken. Vervolgens reden we
naar de nieuwe vrachtloods waar een groot 
vliegtuig stond van een heel bekend vliegtuigmerk. 

Hier mochten we mee op de foto. Maar eigenlijk met de motor van het 
vliegtuig, want die was zo groot dat we er allemaal in pasten een nog
plaats over hadden. 

Na afloop van de rondleiding hebben we nog een redactievergadering
gehad in een van de vergaderruimten. 

Er was zelfs gezorgd voor heel veel lekkers zoals: roze koeken, 
marshmallows en bokkenpoten. 

Wat een geweldige leuke dag maar niet alleen
leuk en lekker maar ook super interessant om
een kijkje te nemen achter de schermen.

Ik vond het vliegveld super interessant en
heb er heel veel van geleerd.
Ik heb ook veel nieuwe dingen gezien en
ik hoop dat de andere kinderen er ook
heel veel van hebben geleerd.

Jonne Thommassen

Ik vond het wel leuk en interessant, want ze vertelde over van alles en nog wat.

Er vlogen ook helen grote vliegtuigen over ons heen. Ik vond het ook weer niet

leuk want vliegtuigen maken heel veel lawaai en ze zijn ook nog eens slecht

voor het milieu. Ze gebruiken veel diesel maar zouden ze daar geen ander

brandstof kunnen uitvinden die goed voor het milieu is?

Ik hoop dat ze dat ze daar in de toekomst meer mee gaan doen.

Terug naar het vliegveld. We werden gecontroleerd door de douane.

Dat was heel grappig want bij sommige kinderen ging het apparaat bliepen!

We schrokken allemaal!

Het was voor de rest wel heel leuk en ik hoop dat we vaker dit soort dingen

mogen gaan doen! Maxime Meijs

7
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Bereiding:

1. Ontdooi het bladerdeeg en verwarm de oven voor
op 200 graden.

2. Steek het dubbele van de hoeveelheid lolly’s die je
wilt maken in hartjesvormpjes uit.  
(bijv. je wilt er 6 maken, dan steek je 12 hartjes uit.)

3. Verdeel de jam over de helft van de hartjes.
4. Steek uit de andere helft in het midden een mini-hartje uit.
5. Duw de saté-prikkers of lollystokjes om de hartjes met jam, niet te laag, dan vallen

de hartjes eraf.
6. Leg de hartjes met mini-hartjes over de hartjes met jam heen.
7. Ongeveer 10 min. in de oven.
8. Doe wat leuke suikerpareltjes in de mini-hartjes en zet ze in een glaasje met daarin

ook wat pareltjes en doe een leuk strikje om het glaasje. Klaar!!!!

Veel plezier met maken en eet smakelijk! Roos Schuiling

Ingrediënten:

- 3 blaadjes bladerdeeg
- jam
- hartjesvormpjes 

middelmatig en klein
- satéprikkers of lollystokjes
- eventueel suikerpareltjes

Hartjeslolly’s maken!
K

le
ur

pl
a

a
t

Meer dan lezen alleen!
Markt 63 - 6191 JK Beek

www.readshop.nl

06 - 11147149      www.fijnleven.com



Woensdag 11 maart, hebben wij, vanuit 
KidsCool magazine, een workshop gehad bij
Family of Movements (FAM).
Family of Movements is een dansstudio, 
yogastudio, kickboksgym en sportschool in
één.
FAM is er voor iedereen, die op zoek is naar
de combinatie van beweging én plezier!

Carmen Kuijer, de oprichtster en eigenaresse
van FAM, heeft ons een korte rondleiding
gegeven, met als eerste een uitleg over het

logo. Het logo vertelt eigenlijk al de verschillende 'movements' die je kunt 
beoefenen binnen Family of Movements.

Maar we kwamen natuurlijk niet alleen om te kletsen, we wilden ook wat doen.
En dat gingen we ook!
We kregen stapsgewijs een dans aangeleerd.
Door de goede uitleg van Carmen, door het voor te doen van de verschillende 
pasjes, het 'droog' oefenen (zonder muziek) en het herhalen, ook mét muziek, 
stonden we met de redactie van het KidsCool magazine warempel een dansje te
doen.... super leuk!

Na een korte pauze, was het tijd voor iets anders, want je kunt méér bij FAM, dan
alleen dansen.

Een van de docenten binnen FAM, Lizzy, kwam ons meer leren over kickboksen.
Cool! We leerden verschillende nieuwe technieken, combinaties en hoe we ons het
beste konden verdedigen. 

Erg leerzaam allemaal, en wij, van de redactie vinden het zeker een aanrader, 
voor mensen die graag in beweging willen zijn, of komen!

Wil je meer weten over FAM, bezoek dan ook eens de website 
www.familyofmovements.com

Tygo en Joyca
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1. Hoe oud zijn jullie?
Lucas is 27 jaar en Steve is 29 jaar.

2. Wat zijn jullie van elkaar? 
Wij zijn goede vrienden van elkaar. Geen broers ofzo
maar gewoon goede vrienden.

3. Op welke sport zaten jullie als kind zijnde? 
We hielden al als klein jongetje heel erg van voetbal. En
even later is het ook gebeurd. Wij zaten vroeger op
voetbal. 

4. Wat is jullie favoriete kleur? 
We hebben allebei dezelfde kleur namelijk: oranje 

5. Wat is jullie meest gebruikte emoticon op Whatsapp?
De Music emoticon vinden wij hartstikke leuk. Maar ja
dat was natuurlijk stiekem ook wel een klein beetje lo-
gisch. Toch? 

6. Wat is jullie favoriete land om op vakantie te gaan? 
Wij vinden Bali een super mooie vakantiebestemming
om op vakantie te gaan. Het is er zo lekker warm en er
staan veel mooie planten. Dus vandaar.

7. Wat is het beste festival waar 
jullie hebben mogen optreden? 
Wij vinden eigenlijk alle festivals wel leuk, maar als we
dan echt moet kiezen, gaan we voor De Mainstage To-
morrowland. Dat was echt super leuk en gezellig.

8. Welk is jullie favoriete liedje? 
P.S. Jullie mogen geen liedje van jullie zelf kiezen!
Wij vinden het liedje Piano van Eric Prydz wel een leuk
nummer. Dus wij denken dat dat hem wordt.

9. Hebben jullie huisdieren? 
Nee, we zouden die wel willen maar omdat we dj’s zijn,
zijn we veel van huis. En dan zouden die te vaak alleen
thuis zijn.

10. Op welk evenement waar jullie nog niet hebben
opgetreden zouden jullie eens een keer willen op-
treden?
Wij zouden heel erg graag naar Ultra in Amerika willen
gaan. Dat lijkt ons zo cool.

11. Wat was jullie inspiratie
om jullie liedje Summer
On You te maken? 
Misschien verklapt de titel
het een beet je maar 
het is: de zomer. 

12. Wat is jullie 
favoriete seizoen? 
De zomer, dan is
het lekker warm
en zijn er meer 
festivals en dat
betekent voor ons:
meer optreden en dat
vinden wij super gezellig.
Vooral om onze fans te
ontmoeten.

13. Welk liedje van jullie
zelf vinden jullie het leuks? 
Onze laatste hit vinden wij het leuks namelijk: 
Perfect. Dat is ons best uitgebrachte liedje (vinden wij zelf).

14. Waar wonen jullie? 
We komen allebei oorspronkelijk uit Maastricht, maar we
wonen nu in Amsterdam en Utrecht. 

15. Wat vinden jullie het leuks aan elkaar? 
Wij vinden onze humor echt super grappig. Ik denk dat we
dat kiezen. 

Door: Tygo Hendriks



Vanaf nu vind je de activiteiten van NJOY
niet meer in onze flyer, 

maar in de activiteitenkalander van het 
KidsCool magazine!

Of kijk op onze website: www.njoybeek.nl

Wil je op de hoogte blijven van het
laatste nieuws?

‘Like’ dan onze Facebook pagina
@NJOYbeek of volg ons op
Instagram via @njoybeek!

DISCOZWEMMEN: iedere eerste vrijdagavond van de maand zwemmen en spelen op 
heerlijke beats in De Haamen. 
NIEUW! Iedere derde woensdagmiddag van de maand discozwemmen! 

KIDSCLUB: elke laatste woensdag van de maand is er KidsClub, een leuke en gezellige 
middag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 met als doel ‘samen spelen’.

OUDE PASTORIE: De Vrienden van de Oude Pastorie organiseren iedere maand een 
educatieve kinderknutselmiddag, met wisselende thema’s.

NJOY NA SCHOOL: een gratis extra gymles op donderdagmiddag in sporthal De Haamen
voor iedereen die het leuk vindt om (extra) te bewegen. 
15.30 uur groep 1 t/m 3, 16.30 uur groep 4 t/m 6

Kijk op de website van NJOY voor het actuele overzicht en meer informatie over de activiteiten!
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Vind jij dat het anders kan in Beek?

Kom bij de jongerenraad 
en denk mee!

OPROEP!

Wil jij ook mee denken over
verbeteringen of activiteiten

in de gemeente Beek?
Meld je dan aan voor de jongerenraad. 

Dit kan via info@njoybeek.nl
We vergaderen ongeveer 1 keer

in de 3 weken op het
gemeentehuis.

Hallo, wij zijn Fenne en Suze, wij hadden het idee om een jongerenraad te starten.

Eerst zijn wij naar wethouder Hub Schoenmakers gegaan en we hebben onze 
plannen met de wethouder besproken. 
De wethouder vond het een super idee en heeft het met zijn collega`s besproken. 
Na een tijdje hebben we weer contact opgenomen en zijn we verder gegaan met Milan van 

NJOY en Nadine 
van de gemeente Beek. 

Samen met hen hebben nog wat dingen 
besproken over onze ideeën. Daar kwam uit dat
we ongeveer tien kinderen in de jongerenraad
willen. Het liefste twee van elke school, want we
willen dat alle kinderen uit de Beekse kernen
een stem krijgen. Daarom zijn we met Milan naar
alle scholen geweest en daar hebben we 
kaartjes gegeven om je aan te melden. 
We hoopten op veel aanmeldingen. 
Tijdens onze eerste bijeenkomst waren jongeren
van basisschool St. Martinus en basisschool de
Bron aanwezig. Dit was een interessante 
vergadering waar al veel goede ideeën zijn 
besproken. We bespreken er dingen in die in de
gemeente beek spelen. 
Tijdens de bijeenkomsten zijn er ook raads- en
commissieleden en Milan en Tom van NJOY
aanwezig om ons te helpen.
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Deze editie van Kids Cool is mede mogelijk gemaakt door:

Wil je ook in de redactie van het
volgend Kids Cool magazine?

Meld je aan via:
info@kidscoolbeek.nl

door een mail te sturen met je
naam, leeftijd en school.

Gemaakt door
Lien Martens en

Jonne Thommassen


