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MAGAZINE voor en door de kids van Beek

Interview’s

Let’s quizzzz

Mijn kluppie
KerstreceptenWeek van Respect

NJOY Activiteitenkalender

Hallo allemaal, leuk dat jullie onze eerste editie gaan lezen!!

Dit is het KidsCool magazine voor en
door de kids van Beek. 
De redactie van deze eerste edities staat
uit: Moon, Lien, Tygo, Joyca, Maxime,
Indy, Jonne, Beau, Roos en Noud. 

Wij vinden het heel leuk om bij KidsCool
te zitten omdat het heel leuk is om zelf
een magazine te maken. 
Je kunt zelf kiezen wat je wil gaan doen,
zoals schrijven, tekenen of foto’s maken. 

Wil je ook meedoen??

Als jullie het leuk vinden om mee te
werken aan de volgende editie kun je je
aanmelden door een mailtje te sturen
naar: info@kidscoolbeek.nl. 

Veel leesplezier!

Namens de redactie van KidsCool,
Tygo Hendriks

De redactie van Kids Cool
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Redactie 

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

Moon Oostwegel
11 jaar, ik zit op bassischool
De Bron en mijn hobby’s zijn
paardrijden en toneel

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

Noud Martens
7 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s
zijn met Lego bouwen en
spelen, tekenen, spelletjes 
op de i-pad

Beau Creemers
9 jaar, ik zit op basisschool
Spaubeek en mijn hobby’s
zijn jazzbalet, zingen en 
turnen

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

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

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

Indy Wessels
11 jaar, ik zit op basisschool 
Catharina Laboure’ en mijn 
hobby’s zijn scouting,
dansen en gitaar spelen.

Hallo allemaal,

Een beetje spannend vind ik het wel, want voor jullie ligt de allereerste
'vers van de pers' uitgave van het KidsCool Magazine. Hoe gaaf is dat?!

Rond november 2018, kreeg ik via internet een link doorgestuurd, 
met tips over het opzetten van een kinderkrant, en of dit niet iets voor mij was.
Ik ben gaan lezen, me gaan verdiepen, en ja, dit leek me wel interessant. 
De meeste informatie die ik tegenkwam, ging vooral over een krant maken,
vóór kinderen, maar geschreven door volwassenen.
Een interessant idee dus, want ‘kinderen zijn de toekomst’!
Kinderen zitten boordevol creativiteit, hebben vaak een andere kijk en 
belevingswereld, dan ons volwassenen. En eerlijk is eerlijk, ze kunnen vaak 
dingen béter verwoorden dan ons.
Waarom niet een krant voor kinderen, gemaakt dóór kinderen?!

Ik deelde mijn idee met Koen Vanspauwen (PiW), en hij was ook enthousiast en
adviseerde mij om jonge, enthousiaste en creatieve mensen bij het idee van een
kinderkrant te betrekken. Zo gezegd zo gedaan: Ik benaderde Sarah Eummelen
en Noor Wishaupt. Zij waren meteen enthousiast, wilden meedenken en we
raakten aan de praat hierover.
Het balletje rolde verder......
Vanuit de KidsClub (Home PiW) werkte ik al samen met Milan Dijkstra en 
Tom Eijkelenberg van NJOY.
Tijdens een overleg met Milan, over de KidsClub en NJOY,  raakte ook Milan 
enthousiast. Is het misschien mogelijk om de NJOY-flyer, te combineren met
een kinderkrant?!

Het werd tijd om eens met al deze mensen sámen hierover te gaan brainstormen.
Toen het idee steeds concreter werd, is Koen Vanspauwen bij de uitvoering 
betrokken, om vanuit zijn functie als jeugd- en jongerenwerker, mee 
begeleiding te geven aan de ‘redactie’.
De redactie werd gevormd uit een groep enthousiaste kinderen van de verschil-
lende Beekse basisscholen die zich hadden aangemeld voor de brainstormsessie.

18 september 2019 was het dan zover, een 'brainstormsessie', met deze
kinderen. Wauw, wat een energie en ideeën hadden deze kids!  
We gingen nu écht van start met het 'KidsCool' magazine.

De KidsCool-redactie kwam samen tijdens een aantal bijeenkomsten, waarin
hard gewerkt werd om een krant te maken. Ook thuis gingen de kinderen aan
de slag (soms met de hulp van een papa of mama). Er werden vragen bedacht,
interviews gehouden, en verschillende artikelen geschreven, etc. 

Om een mooie, coole lay-out te krijgen, hebben ze speciale redactionele 
ondersteuning  gekregen van de redactieleden van de Nuutsbaeker. Super!

Voor ons als projectgroep ook de eerste keer, dat we samen een ‘kinder-redactie'
ondersteunen bij het maken van een magazine. Het was leerzaam, maar vooral
heel erg leuk! 
Hij is af, deze eerste editie van het ‘KidsCool’ magazine.

Veel leesplezier!

Groetjes, Katinka de Bats
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1. Wat was uw bijnaam als klein
jongetje?
Mijn bijnaam was Tieske maar
alleen mijn moeder mag mij zo 
noemen. Oh ja, ik had nog een 
bijnaam op school namelijk: 
Thijsje wijs, ik zal het jullie uitleggen
vroeger bestond er een liedje met
de titel Thijsje wijs. 
En altijd als ze mij zo noemde werd
ik boos. Ik wist niet waarom maar ik
vond het gewoon geen leuk liedje.

2. Wat zijn uw hobby’s naast
wethouder zijn?  
Ik vind het heel leuk om toneel te
spelen en dat vond ik zo leuk dat ik
heel lang ben doorgegaan wel liefst
40 jaar. Ik vind het ook heel leuk om
te wielrennen, ik bedoel natuurlijk
niet dat ik het leuk vind om te 
wielrennen maar ik vind het leuk om
te kijken, al hou ik dat meestal niet
zo lang vol. Meestal hou ik het een
kwatier vol en dan val ik in slaap.
En ik vind het heel leuk om te
koken.

3. Wat is uw favoriete serie/ film 
op de tv? 
Het liefst kijk ik een serie op Netflix
en het liefst kijk ik spannende 
series.

4. Wat is uw favoriete zanger/ 
zangeres/ groep en welk liedje
vind u daar het leukste van? 
Ik vind de groep supertramp wel
leuk. En ik vind alle nummers van
supertramp wel leuk. En bij de

meeste nummers kan ik de hele
tekst meezingen (zelfs in het 
Nederlands).

5. Waarvoor kunnen wij u uit bed
halen?  
Jullie kunnen mij uit bed halen voor:
friet met lekkere warme zuurvlees.
Maar dan is het nog niet klaar wij
maken het nog even af want een
frikandel speciaal mag natuurlijk
niet ontbreken.

6. Wat wilde u vroeger worden? 
Ik wilde vroeger docent aardrijks-
kunde geschiedenis worden. 
En dat ben ik ook geworden. 
En daarna ben ik wethouder van
Beek geworden. 

7. Wat vindt u fijner een 
spijkerbroek met een trui of 
loopt u liever in een net pak?
Ik combineer het namelijk: 
een spijkerbroek met een mooi
hemd en een net jasje. 
Is dat ook goed?

8. Wat is uw favoriete
vakantiebestemming? 
Ik ben eens een keer in Marokko
geweest, maar dat was al lang 
geleden. 
En daar zou ik nog wel eens een
keertje naartoe willen gaan. 

9. Wat stond er vroeger op uw 
verlanglijstje voor sinterklaas? 
Ik hield heel erg van lezen. 
Ik heb sinterklaas eens een keer om

een boek gevraagd dat gaat over
het wilde westen. Dat vond ik echt
heel leuk en ik heb mij veel verdiept
in dat boek. 

10. Wat is jouw favoriete kleur?
Mijn favoriete kleur is bruin geen
speciaal bruin gewoon bruin maakt
mij niet uit wat voor een soort bruin.
Als klein kind droeg ik alleen maar
bruine kleren. Maar sinds dat ik
wethouder ben draag ik allemaal
verschillende kleuren kleren. 

11. Zat u vroeger op een sport? 
Ja, op heel veel sporten om precies
te zijn 3 namelijk hardlopen dat
deed ik bij Ceasar ik heb op voetbal
gezeten en ik heb een tijdje op 
volleyballen gezeten zelfs in het
Limburgs jeugdteam. 
Op die sporten heb ik gezeten.

12. Bent u handig met elektrische
apparaten? 
Nee, ik zal jullie een voorbeeld
geven: als op een telefoon meer
dan 2 knopjes zitten volg ik het 
niet meer. 
En ik ben bang voor elektriciteit ik
durf bijvoorbeeld niet te dicht in 
de buurt te komen van een 
stopcontact.

13. Vind u het lekker om bij de 
chinees te uiteten? 
Ja, ik heb graag chinees maar dan
heb ik liever bami dan nasi. 
En ik vind het stiekem wat lekkerder
als ik de bami zelf maak. Ik kan
namelijk heerlijk koken. 

14. Hebt u veel vriendinnetjes gehad
op de lagere school? 
Ik heb wel een paar vriendinnetjes
gehad op de lagere school maar
niet dramatisch veel.

15. Wat is uw favoriete dier? 
Mijn favoriete dieren zijn honden en 
katten. Ik heb zelf ook dieren
namelijk: 3 honden en 2 katten en
het verbaasd u misschien maar het
gaat heel goed samen. 
De namen van de honden zijn 
Djeny, Samoon en Bowien en 
van de katten: Yargo en Merlijn . 

Tygo Hendriks

15 vragen aan

wethouder Thijs van Es



1. Waarom moeten konijnen
eten voordat ze naar de 
dierenarts gaan?

2. Kunnen konijnen blauw zijn?
3. Zijn konijnen erg slim?
4. Is een konijn een knaagdier?
5. Hoeveel konijnenrassen

bestaan er?

Bonus vraag: 
wat is de populairste konijnen
naam?

Stuur jou antwoorden naar: 
info@kidscoolbeek.nl en win
een mooie prijs!

Per basisschool wordt er 
1 winnaar bekend gemaakt.

Konijnenquiz

Joepie en pip (konijntjes mezelf)

Joepie en pip hebben een operatie
gehad. Ze zijn gecastreerd en 
gesteriliseerd. Zodat ze geen 
kindjes meer krijgen.  
Hoe ging dat zijn werk? 
In de ochtend brachten we ze naar
de dierenarts. 
Wisten jullie trouwens dat konijnen
moeten eten tot ze bij de dierenarts
zijn? Anders gaan ze dood. 
Om 1 uur mocht mijn moeder bellen
of de operatie gelukt was en dat
was zo. De konijnen waren wel nog
suf dat betekend dat ze nog slap zijn. Vervolgens gingen we ze ophalen. 
We mochten ze nog 5 dagen niet oppakken dat was jammer. 

Zjeufke (de hond van mijn opa en oma) 

Zjeufke is naar oldertjesdag geweest.
Dat houdt in dat iedereen van zijn 
familie bij elkaar komt en samen gaan
ze wandelen en in het bos picknicken.
Alleen waren we verkeerd gewandeld
dus hadden we 10 kilometer 
gewandeld. 
Zjeufke was heel erg moe, maar ook
heel blij om zijn familie weer te zien. 

Jonne Thommassen
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Wat heb je nodig:

• 42 cocktailworstjes; mini
knakworstjes

• 14 vellen bladerdeeg
• 1ei
• mes

Wat moet je doen:

1) Verwarm de oven voor op 
200 graden (een gasoven kun je
beter iets lager instellen op zo'n 185
graden). En laat je bladerdeegvellen
ontdooien.

2) Snijd je bladerdeegvellen in drie 
stroken en rol in iedere strook een
mini knakworstje. In totaal maak je
zo 42 rolletjes.

3) Maak eerst de punten van de ster
door een rijtje van drie rolletjes, met
daar bovenop een rijtje met 2 rollet-
jes en daar bovenop 1 rolletje te
maken. Dat doe je vijf keer.

4) Plak de driehoeken met de 
punten tegen elkaar aan, 
zodat er een stervorm 
ontstaat.

5) Vul het gat in het midden op, 
met de 12 overgebleven 
worstenbroodjes.

6) Splits je ei en smeer je kerstster in
met eigeel, zodat hij mooi bruin
wordt tijdens het afbakken.

7) Bak je kerstster gaar in zo'n 
20 minuten. Je kunt er eventueel nog
een paar kerstprikkers in steken, als
versiering. 

Door: Roos Schuiling
en Lien Martens

Kerstrecepten voor

lekkere tussendoortjes

Ingrediënten:

- 250 gram bloem 
of speltmeel

- 100 gram 
(kokosbloesem- of 
basterd-) suiker

- 150 gram boter of
kokosolie

- 1 ei
- 1 pakje vanille suiker

(hoeft niet per se)

Keuken-
spullen :

- Kom
- Lepel/garde
- Oven 
- Maatbeker
- Koekvormpjes
- Deegroller
- Mes 
- Bakpapier 

Bereiding

1. Doe het bloem, suiker, ei en het zakje
vanille suiker in de kom.
Meng het samen met de lepel of garde.

2. Doe de boter in de kom. En snijd het met
twee messen in stukjes.

3. Kneed het deeg tot een mooie bol.  
4. Rol het uit met de deegroller. 
5. Steek de koekjes uit met de vormpjes 
6. Leg de koekjes vervolgens op de bakplaat.
7. Maak eventueel gaatjes in de koekjes om ze

op te hangen (in de kerstboom)
8. Schuif de koekjes in de oven op 200 graden.

Een kwartier in de oven laten bakken.

Kerstkoekjes 

Worstenbroodjes maken “de Kerstster” (door Tycho Hendriks)
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Let’s quizzzzz

K E R V P O P W U E E N S

S T K E R S T B O O M K D

I K E R S T F I L M S E I

N E L L A B T S R E K R E

E B B I R K K E I P E S H

E N N C E N A J L G R T G

L A A H R E V T S R E K I

S W M T S C H U U R B L L

O U T I E Z E A T S M E L

K E S N L L K E S N E D E

K E R G I G E D R O C I Z

E N E E H E R A E E E N E

N S K N I D K C K P D G G

Oplossing

CADEAUTJES
DECEMBER
GEZELLIGHEID
KERK
KERST
KERSTBALLEN
KERSTBOOM
KERSTFILM
KERSTKLEDING
KERSTMAN
KERSTVERHAAL
KRIBBE
PIEK
SCHUUR
SNEEUW
SNEEUWPOP
SNOEP
SOKKEN
VERLICHTINGEN

Zoek het plaatje.
Laatst was ik lekker aan het wandelen en plotseling wist ik niet meer

waar ik was. Weten jullie waar ik ben?
gr. Moon

Stuur jou antwoorden naar: info@kidscoolbeek.nl

Kerst Woordzoeker

G
et

ek
en

d 
do

or
 L

ie
n 

M
ar

te
ns
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Raadsels:

Hoe lopen 2 verliefde
octopussen?

**********
Hoe roep je een hond

zonder poten?

**********

Antwoord:
Je hoeft hem niet te roepen 

want hij komt toch niet.

Antwoord:
Arm in arm in arm in arm in arm.

Mopje:

Jantje gaat naar school en hee�
dropjes mee.
De juf zegt; 'Mag ik er een?' 
'Ja', zegt Jantje en zo gaat het
de hele week door. 

Na een week kwam Jantje weer,
maar hij had geen dropjes mee.
De juf zegt; 
'Waarom heb je geen dropjes?' 
Zegt Jantje; 
'Mijn konijn is dood.'

Tongbrekers:

Kleurplaat

• Pietertje plant pietepeuterige 
peterselie plantjes in pimpel 
paarse potjes;

• De kat krabt de krullen van de
trap;

• De Spaanse prins spreekt
makkelijk Spaans;

• We gaan pannenkoeken bakken, 
we gaan pannenkoeken bakken, 
we gaan pannenkoeken bakken.
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Hallo,

Mijn naam is Beau Creemers en ik
woon samen met mijn ouders en broer
in Spaubeek. Ik zit in groep 7 van 
basisschool Spaubeek. 
Mijn grote hobby’s zijn op de eerste
plek mijn dieren. We hebben een hond
(Duitse herder) die heet Dex, poes
Zwiekie is 18 jaar oud (zij is een beetje
dement). Daarnaast hebben we nog
drie konijnen in een buitenren. Snoebel
is een grijs met wit die lieve hangoortjes
heeft. Lara is wit met bruin en de baas
binnen deze groep. Als laatste hebben
we Bruno gekregen. 
Hiernaast houd ik van turnen. 
Toen ik 7 jaar oud was ben ik hiermee
begonnen, samen met mijn vriendinnen.
Toen zij hier vanaf gingen ben ik ook
gestopt, maar na een tijdje had ik er
spijt van en ben ik weer begonnen. 
Ik doe dit nu zonder mijn vriendinnen en
vind het nog steeds erg leuk. Hier wil ik
nooit mee stoppen. 
Sinds kort zit ik ook op Jazzbalet. 
Dit vind ik ook erg leuk en hier heb ik
lang op gewacht!

MEEDOEN EN PLEZIER
HEBBEN IS BELANGRIJKER
DAN WINNEN

Wie bent u en waar woont u?

- Ik ben Jack en woon in Schimmert
met mijn vrouw. We hebben samen 
3 volwassen kinderen, waarvan 
2 meisjes en 1 jongen. Dochter Daisy
helpt mij wekelijks met de turnlessen.
Zij heeft vroeger op Limburgs niveau
geturnd. Ze heeft geen licentie om les
te geven en wil dit ook niet omdat hier
veel tijd in gaat zitten en deze licentie
onderhouden moet worden. 
Mijn andere dochter heeft vroeger
ook altijd geturnd, maar is hiermee
gestopt toen ze ging studeren. In 
totaal hebben we 6 kleinkinderen.

Wanneer bent u begonnen met turnen?

- Toen ik 12 jaar oud was. Ik heb 10
jaar actief geturnd en op clubniveau
meegedaan aan wedstrijden waarbij
ik meestal als 3e of 4e eindigde. Ik
vind dat meedoen belangrijker is dan
winnen!

Waarom bent u begonnen met turnen?

- Ik had zin in beweging en voelde niks
voor voetballen, een bal- of teamsport.
Turnen is een individuele sport waar-
bij je jezelf sterker kunt maken. In een
teamsport kun je leunen op anderen,
maar bij het turnen sta je er alleen
voor en moet je opkomen voor jezelf.

Tot hoe oud heeft u zelf geturnd? 

- Ik heb tot 22 jaar geturnd en ben 
hierna de opleiding gaan volgen om
turn leraar te worden. 
Inmiddels heb ik afgelopen jaar mijn
50-jarig jubileum gevierd.

Waar bent u begonnen met lesgeven?

- In Geleen (KDO) ben ik begonnen met
lesgeven aan meisjes. De turnleraar
van Schimmert gaf daar ook les en
heeft me aangestoken. In 1970 is de
turnclub in Schimmert begonnen met
het meisjes turnen en vanaf toen ben
ik hier gaan lesgeven.

Heeft u ook aan jongens les gegeven?

- In Schimmert was er altijd al een 
jongensgroep, maar ik heb alleen les
gegeven aan de meisjes. 
Die begonnen hier voor het eerst en ik
heb geholpen met dit op te starten.
Tot heden is dit altijd het meisjes 
turnen gebleven.

Hoe is de vereniging ontstaan?

- We zijn begonnen als jongens 
turnclub. We zaten toen in een heel
klein zaaltje van 5 bij 10 meter. De
hoogte was maar 2,5 meter waardoor
de jongens bij de reuzendraai met
hun voeten over het plafond konden
lopen. Later hebben we deze grote
zaal gekregen. Dit is tevens de
gymzaal voor de school. Het nadeel is
dat alle toestellen zelf opgezet
moeten worden en dat iedereen 
hieraan moet meehelpen.

Zijn er ook wedstrijd groepen?

- Die waren er voorheen wel, maar nu
niet meer. Er moeten voldoende
leerkrachten zijn en de attitude van de
turnsters moeten goed zijn omdat de
intensiteit van het trainen wordt 
verhoogd. Soms wel naar 2 uur
trainen per dag. De meeste meiden
stoppen met turnen als ze naar een
middelbare school gaan omdat ze
dan meer moeten leren. Het 
organiseren van wedstrijden kost veel
tijd, energie en geld omdat er ook een
zaal gehuurd moet worden. 

Wat is de leeftijdscategorie van de
meisjes?

- Ik geef zelf les aan meisjes van 4 tot
en met 10 jaar. 

Vindt u het lesgeven nog steeds leuk?

- Ja, ik vind het nog steeds leuk, al is
het niet altijd makkelijk omdat de
kinderen ook vaker afgeleid zijn. Het
blijft voor mij echter een stimulans als
ik zie dat de kinderen plezier hebben
en er iets van geleerd hebben. Ook
dat je ziet dat de motoriek verbeterd
bij kinderen die bijvoorbeeld
overgewicht hebben. Het lesgeven is
op vrijwillige basis, er staat een (hele)
kleine vergoeding tegenover.

Afgenomen door:  Beau Creemers

Interview met

trainer Jack
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Captain Morgan: 2015 Belfeld Piraat
met rood pak en Duits accent

Uit hoeveel groepen/speltakken
bestaat de scouting op dit moment?
1 bever groep, 3 welpen groepen, 
1 scouts meiden groep, 1 verkenners
groep, 1 explorers groep en 1 stam
groep.

Wat is je lievelings dier? 
Eekhoorn

********************
Je kunt scoutingleden herkennen aan
hun scouting uniform, iedere speltak
heeft zijn eigen kleur blouse. 
De uniformen zijn overal hetzelfde.
Iedere scouting heeft zijn eigen das, je
kunt de leden van scouting ST. Martinus
Beek herkennen aan hun Rood/Blauwe
das, Rood staat voor de mantel van St.
Maarten 
(ST. Martinus) en blauw staat voor water
(Beek).Een keer per week komt een
speltak samen om plezier te maken en
te spelen en te leren in de natuur.
Enkele voorbeelden: Bos spellen, 
vuurtje stoken, koken, knutselen, hutten
bouwen, in de beek rotzooien en
dammen bouwen, timmeren, wandelen
, sjorren ( bouwwerk maken met touw
en houten palen)en nog veel meer!!!
Sommige groepen doen mee aan 
wedstrijden RSW/Smoke. 
Absoluut hoogtepunt ieder jaar is het
zomerkamp!! We logeren dan in een
ander scouting gebouw of slapen in
tenten.
We doen dus veel verschillende dingen,
zo helpt de scouting ook bijvoorbeeld
bij de nationale dodenherdenking en
processie en nog veel meer. Zo zie je
dat er meer wordt gedaan dan alleen
spelen.

Door: Indy Wessels

65 Jaar Scouting

St.Martinus Beek

Mijn naam is Indy Wessels ik zit op de
Catharina Labouré school in groep 6 en
ben al sinds mijn vijfde jaar bij scouting
St. Martinus in Beek.
Omdat deze scouting dit jaar 65 jaar
bestaat schrijf ik een stukje over 
scouting en heb ik een interview
gedaan met de voorzitter. 
Vanwege het 65-jarig bestaan is er een
groepsweekend geweest voor alle
leden om dit jubileum op een leuke
manier samen te vieren.

********************

Interview met de voorzitter van
Scouting St. Martinus Beek

Hoe heet je? 
Jordy Visser

Wat doe je eigenlijk als voorzitter?
Taken verdelen en goed luisteren naar
anderen

Hoelang ben je al lid van scouting
Beek? 
19 jaar

Hoe vond je het groepsweekend van
65 jaar scouting Beek?
Fantastisch, gezellig iedereen bij elkaar
was leuk!

In welke groep ben je begonnen bij
scouting? 
Bij de Bevers

Wat vindt je leuk aan voorzitter zijn?
Vereniging helpen en vriendschappen

Welke scouting groep vond je het
leukst? 
Shero’s

Hoelang ben je al voorzitter? 
1 ½ jaar

Kun je iets vertellen over de
geschiedenis van 65 jaar scouting
Beek?
Ontstaan in 1955 en een eigen gebouw
gebouwd op de berg in het bos,
Heel veel verschillende speltakken en
heel veel leden gekregen.

Welk zomer kamp is jouw speciaal 
bijgebleven?
Gaasmennekes (mijnwerkers thema)
2017 in Landgraaf

Moet je speciaals leren om voorzitter
te worden?
Nee, je moet wel weten hoe het werkt
en goed met mensen om kunnen gaan.

Wat vond je de leukste rol om te spelen
tijdens bijvoorbeeld een kamp?
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Top 5 films
1. De Grinch
2. Midden in de 

winternacht 
3. Polar expres
4. The princes switch
5. 48 cristmas wishes

Leuke
uitjes om te doen

in december en januari

1. Je kunt op kerststallenexpoditie gaan.
Waar: in Genhout
Wanneer: kijk op de website van visit zuid limburg voor alle data’s

2. Je kunt natuurlijk ook gaan schaatsen bij
wentjerdruim want daar is het extra gezellig

Waar: in wentjerdruim in Sittard.
Er is nog veel meer leuks te doen

Wanneer?: vanaf 
15 december t/m 5 januari.

Vrolijk Kerstfeest!

Knutsel
DIY 

Armbandjes maken

Knutselenmet wc rolletjes

Boekenleggers

maken

Eigen kerstballen

maken

Kerstkaarten maken

Spellenavond
Een spellen avond is altijd leuk. Daarom hier leuke dingen.

1. Een escape room maken2. Monopoly (Deal)3. Zelf twister maken

Door Joyca, 

Maxime en Amélie
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Week van Respect:
Tijdens de Week van Respect 
(4 t/m 10 november) hebben de Beekse
basisscholen tekeningen en gedichten
gemaakt met het thema ‘Respect’. 

Winnende gedicht:

Respect 
Je moet respect hebben voor iedereen 
en alles om je heen. 

Het maakt niet uit of je arm of rijk bent. 
Het is belangrijk om respectvol te zijn. 

Als je zegt: “Die is raar.” 
Is dat voor een ander heel naar. 

Iedereen heeft zijn eigen kleur, 
land en geur. 

Dus heb respect, 
want niemand is perfect. 

De winnaars mochten de gedichten op
het gemeentehuis komen voorlezen.
Burgemeester Christine van van 
Basten-Boddin, Wethouder Thijs van Es
en Ellen Verjans vormden de jury die de
zware taak had het mooiste gedicht te
kiezen. 
Ondanks dat het drie hele mooie en 

indrukwekkende gedichten waren heeft
de jury besloten dat Eugénie en Noor
van basisschool St. Martinus de 
winnaars waren. 
Naast een mooi certificaat en een 
blinkende medaille hebben zij het
gedicht mogen voordragen tijdens de
opening van de vrijwilligersavond op
woensdag 20 november. 

We feliciteren Fenne, Sophie en Sarah
met een gedeelde tweede plaats!

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

maar in de activiteitenkalander 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! Vanaf januari 2020 is er ook 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 extra gymles op donderdagmiddag voor iedereen die het leuk vindt
om (extra) te bewegen. 

Kijk op de website van NJOY voor het actuele overzicht en meer informatie over de activiteiten!Ac
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De 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.

De volgende redactiebijeenkomten zijn in
Stegen 35 op

woensdag 15 januari 2020.

Gemaakt door

Noud Martens


