
 
 

Programma Meisjes Junioren 

 

September 

Woensdag 11 september 

Wie ben ik? We starten met een nieuw seizoen Meisjes Junioren. Wie 

ben jij? 

 

Woensdag 18 september 

Het verzamelspel. Vanavond kom je naar de speeltuin voor de school 

en gaan dan allemaal spullen verzamelen. 

 

Woensdag 25 september 

Knutselen. Ben je creatief en kun je de mooiste knutsels maken. Dan 

kan jij vanavond je talent laten zien. 

 

Vrijdag avond 27 september 

Vanavond is van 19.00 uur tot 21.00 uur opendag!! Neem je 

vriendinnen mee en laat zien wat we allemaal doen bij Jong 

Nederland. 

 

Oktober 

Woensdag 2 oktober 

Buiten spelen. Rek voor vandaag stevige schoenen aan want we gaan 

buitenspellen doen. 

 

 



 
 

Woensdag 9 oktober 

Laat je vanavond verrassen. 

 

Woensdag 16 oktober 

Blijf vandaag maar lekker thuis. Het is herfstvakantie. Rust lekker uit 

zodat je na de vakantie er weer met frisse moed tegenaan kijkt. 

 

Woensdag 23 oktober 

Geocash. Trek stevige schoenen aan en zet je speurders zintuigen 

aan. We starten vandaag op het kerkplein. 

 

Woensdag 30 oktober 

Halloweenavond. Brrrr! 

 

November 

Woensdag 6 november 

Sport en spel. Wie gaat er winnen? 

 

Woensdag 13 november 

Pyjamaparty. Trek lekker je pyjama aan en kom gezellig naar het 

clubgebouw. Een echt pyjama feest, maar je gaat wel lekker weer 

thuis slapen. 

 

 

 



 
 

 

Woensdag 20 november 

Zwemmen. We vertrekken vanavond om 17.30 uur naar de 

Lommerbergen. Zorg dat je op tijd bent. We zullen rond 20,45 uur 

weer terug zijn. Wel is er € 4,- eigen bijdragen. 

 

Woensdag 27 november 

MMM lekker……. We gaan vanavond pepernoten bakken en wie weet 

alles het meest van Sint en Piet? 

 

December 

Woensdag 4 december 

Zal vanavond sinterklaas ons niet vergeten? 

 

Woensdag 11 december 

Vanavond gaan we een kerstknutsel maken.  

 

Woensdag 18 december 

Kerstdiner 

Kleed je mooi aan en laten we gezellig met spijs en drank genieten 

van de mooie sfeer. 

 

Woensdag 25 december en 1 januari 

Kerstvakantie. Er is vanavond geen groep. 


