Uitnodiging voor ons feestje!
Hoi Alvernezen!
2017 is een heel bijzonder jaar, want de Alverneese Doe Dagen
hebben een feestje te vieren. Deze zomer worden ze TIEN jaar en
deze mijlpaal kunnen zij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom ben ik, Fred Feest, uitgenodigd om samen met jullie een
feestje te komen bouwen!
Bij deze nodig ik jullie uit om er allemaal bij te zijn. Van
maandagmiddag 21 tot en met donderdag 24 augustus zal het feest
gevierd worden. Vier dagen lang zullen we gaan timmeren, spelen,
sporten en nog veel meer! Wat we precies allemaal gaan doen vertel
ik nog niet, maar neem vast je zwemspullen en kleren die vies mogen
worden mee..
Zet die feestmuts (stiekem een bandana) op je hoofd en kom met
iedereen feest vieren in de laatste week van de schoolvakantie!
Alles is gepland en er kan niks meer verkeerd gaan. Toch?..
Zeer verheugd om iedereen te ontmoeten,
Fred Feest
(De vrolijkste man van Alverna)

P.S. Je wordt niet thuisgebracht, slechts tot de Eliasstraat 😉!

In dit boekje informatie mbt de Alverneese Doe Dagen 2017, dus bewaar het
de hele vakantie super goed!!!
Maandag:
De Doe dagen starten dit jaar, vanwege het tienjarige bestaan, al op
maandagmiddag! Dus een extra middag op te genieten. Deze dag komen de
kinderen rechtstreeks, onder begeleiding van ouder of verzorger, zelf naar het
Doe Dagen terrein. Graag je fiets op het veld parkeren, aan de andere kant van
de Heumenseweg. Hier is heel de week de parkeerplaats voor zowel fiets als
auto.
Op maandag starten we om 13.00 uur. En om 16.00 uur gaat iedereen
weer “zelfstandig” naar huis.
Fiets dinsdag, woensdag en donderdag ochtend:
Met de kinderen die in het “centrum” van Alverna wonen, willen we
gezamenlijk vanaf het grasveld bij de Groenewoudseweg, onder begeleiding
van groepsleiding, via de Vendam naar de Geitweg fietsen. We verzamelen
tussen 9.00 en 9.15 uur. Indien ouders de kinderen zelf weg willen brengen,
dan kunnen zij gezellig mee fietsen met de gehele groep. We vertrekken om
16.00 uur vanaf het terrein aan de Geitweg weer naar de Groenewoudseweg.
Woon je in het buitengebied, dan kun je rechtstreeks naar het terrein komen.
Woon je niet in het buitengebied, maar ga je toch rechtstreeks, geef dit dan
door (Sandra: 06-10712982), zodat wij weten hoe de kinderen komen.
Kinderen die afgelopen schooljaar in groep 7 en 8 hebben gezeten, hebben
woensdag echt de fiets nodig voor vervoer naar activiteit!
Maar voor iedereen geldt:
Kom zoveel mogelijk met de fiets naar de Alverneese Doe Dagen.
Afmelden:
Wanneer je kind een dag, bijvoorbeeld wegens ziekte, niet naar de Doe Dagen
komt, dan graag je kind afmelden bij Sandra (06-10712982). Mocht een kind
tussendoor wegmoeten meld dat dan ook van te voren, dan kunnen we er
rekening mee houden.

Eten & drinken:
We lunchen tussen de middag gezamenlijk op het terrein. De kinderen nemen
een gevulde lunchtrommel mee. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd.
Dat hoeft dus NIET meegenomen te worden.
Kleding:
Trek gemakkelijke kleding aan en schoenen waar je goed op kunt lopen, ook
tussen spijkers en het hout bij de bouwwerken. De kleren kunnen vies worden
van al dat sporten, spelen en knutselen. Neem eventueel reservekleding mee.
Ook zwemkleding en droge handdoek is altijd handig om paraat te hebben.
Kinderen die afgelopen schooljaar in groep 7 en 8 hebben gezeten, hebben
woensdag echt zwemkleding en een handdoek nodig voor hun activiteit!
Hopelijk hebben we de regenjas niet nodig!
O ja, vergeet niet je bandana op te doen.
Teken:
Zoals jullie weten , komen de kinderen met de Doe Dagen veel in de bossen,
Vandaar dat wij u er nog even op attenderen, controleer u kind op eventueel
teken !!
Hier onder vindt u een linkje , waar heel duidelijk staat wat te doen ,
http://www.lymenet.nl/info/teken-verwijderen.htm
Dinsdag:
Op dinsdag aan het begin van de avond willen we met de kinderen welke het
afgelopen school jaar in groep 5 tot en met 8 hebben gezeten een activiteit
gaan doen. Deze kinderen komen dan niet om 16.00 uur mee naar huis, maar
blijven op het Doe Dagen terrein. Voor een warme maaltijd wordt gezorgd.
Om 19.30 -19.45 uur fietsen we met zijn allen naar het grasveld bij de
Groenewoudseweg.
Donderdag:
We sluiten de Doe Dagen af met een bonte avond. De kinderen blijven dan na
16.00 uur op het terrein van de Doe Dagen, waar we gezamenlijk “warm” eten.
Hier wordt voor gezorgd. Van 17.15 uur tot ongeveer 20.00 uur zijn de ouders
en andere belangstellenden welkom om een kijkje te nemen op het terrein en
de optredens te bewonderen. Dus kom gezellig kijken! U kunt dan ook terecht
voor een warme hap. Voor de veiligheid wordt rond 17.45 uur het terrein met
de bouwwerken afgesloten voor de kinderen en andere belangstellende.

Website:
Breng ook eens een bezoek aan www.alverneesedoedagen.nl. Hierop staan
alle sponsors die de Doe Dagen een warm hart toedragen. Daarnaast kun je
alvast in de stemming komen als je luistert naar het Alverneese Doe Dagenlied! Maar hier wordt je ook op de hoogte gehouden van alle laatste nieuwtjes.
Verder is de Doe Dagen ook op facebook, ook leuk om reacties op te zetten.
De enige echte Alverneese Doe Dagen Brievenbus:
Ook dit jaar staat er weer een brievenbus,
bij het terrein van de Doe Dagen.
Stuur eens een kaartje:
p/a Geitweg 2-4 6603 LB Alverna
tav de naam van het kind natuurlijk!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Iedereen die afgelopen schooljaar in groep 7 of 8 zat, gaat op woensdag
op de fiets naar een activiteit toe. Hiervoor heb je ook je badkleding,
handdoek en eventuele droge kleren nodig!

Wist je dat.. we dit jaar weer super enthousiaste leiding hebben???
Jongens en meiden zet hem op !!! Het wordt TOP !!
Wist je dat…we ook dit jaar weer vele geweldige sponsors hebben???
Iedereen super bedankt !!!
Wist je dat… er nog niks op het decor doek staat???
Of doen we het dit jaar een keertje anders?

Wist je dat … je stevige schoenen aan moet doen?
Anders krijg je last van:
Wist je dat…Het waterskiën op De Berendonck
super cool was, is en blijft !!!
Wist je dat … we altijd van alles kunnen gebruiken?

Beste vrijwilliger, onze oranje hulptroepen!
Fijn dat u zich heeft opgegeven om te komen
helpen tijdens de Doe Dagen op Alverna.
Alvast onze dank hiervoor!
Voor koffie en thee wordt gezorgd; we
vragen u om, net als de kinderen, de lunch
voor tussen de middag zelf mee te brengen.
Denkt u eraan dat u, als u komt helpen, het oranje Doe Dagen shirt aantrekt,
zodat zowel leiding als kinderen u kunnen herkennen!
Met de kinderen die in het “centrum” van Alverna wonen, willen we vanaf het
grasveld bij de Groenewoudseweg gezamenlijk met de fiets, via de Vendam,
naar de Geitweg fietsen. Dit, omdat er bij het terrein weinig tot geen
parkeergelegenheid is. Daarom vragen wij aan alle ouders, dus ook aan u, om
met de fiets naar het terrein te komen. Op de dagen dat u komt helpen, kunt u
tussen 09.00 en 09.15 uur verzamelen bij de Groenewoudseweg.
Mocht u in het buitengebied wonen, dan kunt u rechtstreeks naar het terrein
komen. Dit geldt ook voor de kinderen die in het buitengebied wonen.
Op het terrein van de Doe Dagen mag niet worden gerookt.
We hebben er ook dit jaar voor gekozen om de hulpouders een vaste tent te
geven (knutsel-, timmer-, schmink- of limonadetent). Dit zal voor die dag de
tent zijn waar u helpt. Ellen van de Put & Sandra Sengers zullen voor de
hulpouders het vaste aanspreekpunt zijn. Voor vragen kunt u tijdens deze
dagen bij hun terecht.
Tevens worden er vrijwilligers ingezet bij hulp van activiteiten, die
bijvoorbeeld van het terrein van af zijn. Zoals de sportactiviteiten of spelen in
het bos. U gaat dan mee als ondersteuning van de leiding, dit kan te voet zijn
maar ook te fiets!
Onderstaand de dagen waar u zich voor hebt opgegeven, de “tentindeling”
hangt tijdens de Doe Dagen, op het bord bij de ingang van het terrein. Mocht
in onderstaande lijst iets niet kloppen of u wilt toch een handje komen helpen,
neem dan contact op het Sandra (06-10712982).

Zaterdag 19 augustus vanaf 9.00:
Opbouwen van het terrein, bouwhekken om het terrein zetten,
plaatsten van de grote tenten, inrichten van het podium, plaatsen van
de kleine tentjes en het inrichten van de grote tenten.
Hele dag:
Toon Arts, Geert Jan Verstraaten, Frans Walraven, Marjolein van Velsen,
Brigith van Baardewijk, Pascal Derks, Michiel Schriever, Yvonne Rikkers,
Sjoerd Konings Sandra de Klein (misschien).
Tot 13.00 uur:
Jeroen Prudon, Sten Knuiman, Leon Willems, Danny van As, Thieu vd Broek,
Rober van Thiel, Martin van Eldonk, Gertwan Lowiessen, Julia
Janssen, Antwan Langes, Hans Janssen.
Na 13.00 uur:
Tim Smit.
Maandag 21 augustus: De kinderen komen vanaf 13.00 uur, wil en
kun je in de ochtend de laatste puntjes mee op de i zetten dan graag.
We gaan verder met de inrichting van het Doe Dagen terrein, in de
ochtend en vanaf 13.00 uur starten we voor deze keer al met de Doe
Dagen. Omdat we al een gevuld programma hebben, hebben we iets
minder ouderhulp nodig dan dat jullie hebben opgegeven.
Eef Evers, Alma Huiskens, Mirjam van Dreumel, Astrid Diels, Hein Bergman,
Wilfred Hock, Katinka Rozeboom.

Dinsdag 22 augustus:
De eerste dag van de Alverneese Doe Dagen 2017:
Eef Evers, Angela de Koning, Nelleke Knipscheer, Hilda Smink, Peet
Roetman (tot 12.30 uur), Alma Huiskens, Bianca Hazelaar, Natasja vd Broek,
Elaine van Haren, Mirjam van Dreumel, Sandra Theunissen, Linde Nouws,
Manda vd Berg, Sten Knuiman, Annemieke van Beijnum, Sandra de Klein,
Erik Arts, Ivonne Walraven, Sandy Joseph, Marleen Arends.

Woensdag 23 augustus:
Alweer dag twee, we gaan verder met sport, spel en timmerplezier.
Eef Evers, Anne Jansen, Sandra Groothuizen (na 13.00 uur), Mariska Prudon,
Patricia van Marmeren, Eva Rutten (na 13.00uur), Astrid Rutten, Ruud
Janssen, Cindy Diels, Claudia Schook, Ilse Janssen, Sandra de Klein, Erik
Arts, Anique Hendriks, Nelleke, Knipscheer, Hilda Smink, Robin de Haan,
Marjolein Rambach (tot 12.30 uur), Alma Huiskens, Bianca Hazelaar, Elaine
van Haren, Marije Brands, Marleen Arends.

Donderdag 24 augustus:
De laatste dag, wat vliegt de tijd!
Eef Evers, Nelleke Knipscheer, Anita aus dem Kamen, Harry aus dem Kamen,
Alma Huiskens, Bianca Hazelaar, Yvonne Rikkers, Mirjam van Dreumel,
Marcel Brands, Marije Brands, Astris Diels, Sandra Theunissen, Wilfred
Hock, Jan vd Berg, Sten Knuiman, Carola Rossen, Huub van Eldijk, Beriet
Laurant, Sandra de Klein, Elvira Spoelman, Erik Arts, William Hofman, David
Pijl, Inge Pijl.

Donderdag 24 augustus vanaf 17.00 uur:
Gezelligheid met de bonte avond!
Om ook wat ontspanning tijdens de bonte avond te hebben, worden de
vrijwilligers in tijdsblokken ingedeeld, zo heb je ook nog tijd om wat van de
sfeer te proeven.
Silvy Sas, Dirk Boerakker, Alma Huiskens, Linda Bergman, Yvonne Rikkers,
Mirjam van Dreumel, Jan vd Berg, Mariska Prudon, Sten Knuiman, Kim
Franssen, Frans Walraven, Huub van Eldijk, Bauke van Heumen, Beriet
Laurant, Sandra de Klein, Elvira Spoelman, Marjolein van Velsen, Thieu vd
Broek, Rianne Verbeeten, David Pijl, Inge Pijl.

Vrijdag 25 augustus vanaf 9.00 uur:
Het is al weer voorbij! Alles moet het terrein af en in de loods worden
opgeslagen. Op naar volgend jaar!

Hele dag:
Sandra de Klein, Paul Hazelaar, Bianca Hazelaar, Yvonne Rikkers, Marcel
Brands
Tot 12.30 uur:
Marleen Arends, Bauke van Heumen, Marjolein van Velsen, Thieu vd Broek,
Geertjan Vertraaten?

Vanaf 13.00 uur:
Alma Huiskens, Peter van Haren, Susanne Ector.

Extra handjes:
Van een aantal is nog niet bekend wanneer zij kunnen helpen, onze voorkeur
gaat uit naar dinsdag, woensdag of vrijdag. Willen jullie nog even doorgeven
wanneer jullie kunnen? Sandra (06-10712982)
Berdine Langes, Amy Coolen, Kees Rossen, Kim Franssen, Linda van As,
John vd Put

Doe Dagen lied 2017 – Feest hier op het veld
(Lawineboys – Joost is anders geaard)
Dit jaar is het een bijzonder jaar,
10 keer doen we dit al met elkaar.
Jaarlijks zien we hier sport en spel
Lol maken dat kunnen ze hier wel
‘tis feest, hier op het veld,
Feest, hier op het veld
Tien jaar Doedagen is zeker wat waard,
‘tis feest hier op het veld.
Ieder jaar succes dat is toch echt uniek
De meisjes en de jongens van Alverna, goed publiek.
Wat kunnen ze lachen, wat maken ze plezier,
Nog steeds komen zij daarvoor naar hier.
‘tis feest, hier op het veld,
Feest, hier op het veld
Tien jaar Doedagen is zeker wat waard,
‘tis feest hier op het veld.
Heel wat jaren verder en nog feest voor tien
Laat die Fred ons, dit toch nog mooi even zien.
Een rondje door de thema’s is wat hij ons dan verteld.
hoeveel jaar heb jij je al gemeld?

Verzamel smileys deze dagen in je spel
Bewijs maar, dat kunnen jullie wel

De pleziermeter stijgt daarmee enorm
Doe maar mee jullie zijn in topvorm
‘Tis feest, ‘tis feest, ’tis feeeest!
‘tis feest, hier op het veld,
Feest, hier op het veld
Tien jaar Doedagen is zeker wat waard,
‘tis feest hier op het veld.
‘tis feest, hier op het veld,
Feest, hier op het veld
Tien jaar Doedagen is zeker wat waard,
Het is feest hier
Het is feest hier
Feest, hier op het veld

Zonder onze sponsoren zouden wij de doe dagen niet op deze manier
vorm kunnen geven, dus wij willen alle sponsors weer bedanken voor
hun hulp in welke vorm dan ook.

Adviesbureau Stapelbroek

Kapsalon Eye-4hair

AH Wijchen

Kapster tot in de puntjes
Kwekerij G. Zwartjes VOF
Vaste planten en siergrassen
Luc de Bruijn

Timmerfabriek Arie Albers
Chinees-Indisch restaurant Asia
Attent Alverna
Auto en Bandenservice dirk de
kleijn
Binxx Hairstyling
Boerderij de Eikenhorst
Theehuis & Boerenspelen
Boerderij-Camping ”Bij de 3
Linden”

Mari van Rens
Meat Friends
Pannenkoekhuis Olleke Bolleke
Ondernemersvereniging Alverna
opvoeding.nl Sacha vd Put

Brownies en Downies

PartyBerg Verhuur partybenodigdheden

Buitengewoon kinderdagverblijf

Paul Strik

Bull Pallet Recycling en Handel

Planttekoop.nl

Cafetaria Carola’s

Polman Kwekerij

Coach nijmegen (the athlete's foot)

Promec BV

De Blije Jiets Spellenverhuur

praktijk Rasa Hilde Smink

Zaal-restaurant de Markies

Sfeer van Willems

Derks Asperges

Skicentrum “De Wijchense Berg”

Digiflex

Stukadoorsbedrijf Rosmalen

Digital Printservice Nederland bv

Teken-/adviesbureau Thijssen

EH electronics
Tweestromenland studio
Ferry Janssen
Gebr. Hendriks rietdekkers bedrijf

Tuin- en Interieurdecoratie Loeffen

Gemeente subsidie

Verheul transport Twello

Green horizons lighting bv

Verstraaten Accountancy

het Hof van Kaatje

Vhw installatiebedrijf

Unox Oss/ René Dinnissen
Van Tienen drankautomaten

Hotel-restaurant Umberto

Waterflex BV
Waterski- en outdoorcentrum
J.J. van Haaren Int. Transportbedrijf
“de Berendonck”
Wennekers Tapijt & Gordijnen
Jamin wijchen
Nijmegen
Jan vd Put
de Bullenkamp, Hondentrimsalon
Jansen Sierbestrating

Terrazzo

Administratiekantoor Jo de Bruijn

Camping “het Scharrelnest”

Kaasboerderij de Diervoort

Hormes

