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De zon schijnt weer en wij hebben weer een heleboel plannen voor verschillende activiteiten!  

Suggesties, verbeteringen of toevoegingen? Mail nieuwsbrief@stokperdje.nl! Spelen op ‘t Stokperdje is op eigen risico. Trek altijd oude kleren aan!  

‘t Stokske 

De club van Tig 

De leukste club voor volwassen bij ’t Stokperdje is 

de Club van Tig. De Club van Tig is een club particu-

lieren (en bedrijven) die middels een 

“kleine” donatie vanaf €10,- 't Stokperdje  

financieel ondersteunen. En die hulp is van  

harte welkom! De volledige donatie zal ten  

goede komen aan de activiteiten van  

't Stokperdje. Zo kunnen wij bijvoorbeeld extra 

luchtkussens huren met de Vakantieweek, de  

Instuiven nog gaver aankleden in het thema en de 

Berenbende trakteren op een extra leuk  

uitstapje naar het zwembad. 

Een eervolle club mensen die wij eren met een 

mooie vermelding op onze 

website. 

  
Nog geen lid? Je wilt lid  
worden? Meld je dan snel aan. 
Eenmalig of jaarlijks een  
Automatische afschrijving? 
Download het onderstaande 
formulier en vul het daarna in 
met Adobe Reader.  
Nog even opslaan en verzen-
den maar. 
 
Mail het ingevulde formulier 
naar clubvantig@stokperdje.nl.  
 
Online link naar het formulier: 
Machtiging_Stokperdje_CvT_1.1.pdf 
 
 
Zien wie er al lid zijn van onze Club van Tig? 
www.stokperdje.nl/club_van_tig 

Wist je dat… 

- de instuif vroeger wekelijks werd  

georganiseerd?  

- ‘t Stokperdje een Facebookpagina heeft  

waarop actueel nieuws wordt gedeeld?  

- ‘t Stokperdje elk jaar met kindercorso de  

Zilveren Dahlia uitreikt?  

- ‘t Stokperdje bijna 30 jaar de oude basisschool in 

Klein-Zundert heeft gebruikt als gebouw?  

Even voorstellen….        Jesper 

Mijn naam is Jesper, maar ik sta ook bekend als  

leiding Jeppie. Ik ben begonnen bij ‘t Stokperdje als 

Teddy daarna Pandabeer, maar daar ben ik gestopt 

omdat ik het niet meer zo leuk vond. Vele jaren  

later werd ik gebeld met de vraag of ik zin had om 

te komen helpen met de vakantieweek. Daar heb ik 

geholpen bij Sport & Spel, ik was ook hulpleiding bij 

de Koningsdag. Een paar jaar later werd mij tijdens 

de vakantieweek gevraagd of ik interesse had om 

leiding te worden. En zo geschied: ik werd leiding 

van de Pandaberen. Ik bleef fanatiek meehelpen bij 

de Koningsdag, de vakantieweek en de instuiven. 

Het volgende jaar vroegen ze aan mij of ik 2   

Berenbende‘s kon draaien, ik dacht: ‘Ik heb  genoeg 

vrije tijd waarom ook niet?’. Dat jaar werd ik leiding 

van de Panda’s en de IJsberen. Het was af en toe 

een beetje druk, maar goed te doen. Wel een  

beetje lastig op kamp, maar dat komt wel goed. En 

tot heden draai ik nog steeds dezelfde 2 clubs en ik 

heb het reuze naar m’n zin. Ik ben zoals ze zeggen 

ook al deel geworden van het meubilair. 

 

Ik geef ’t Stokske door aan Sjors.  

mailto:clubvantig@stokperdje.nl
http://www.stokperdje.nl/upload/files/Machtiging_Stokperdje_CvT_1_1.pdf
http://www.stokperdje.nl/club_van_tig


Pandaberen 

Elke zaterdag komen van 14.00 uur tot 16.00 uur 

kinderen uit groep 4 en 5 gek doen bij de  

Pandaberen! De ene keer 

gaan ze op pad, de andere 

keer buitenspelen. De 

leiding is creatief in het  

bedenken van allerlei 

knutselopdrachten, maar 

er worden ook heel veel 

leuke spellen gedaan!  

Wil je een keertje komen 

kijken? Mail dan naar  

pandaberen@stokperdje.nl en je bent welkom! 
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QuizNight  

1 x per maand Organiseren we op 't 

Stokperdje de QuizNight voor  

jongeren. In teams van 3 t/m 6  

personen strijden ze in een  

spannende en gezellige avond om een 

plaats op het erepodium. In 6  

afwisselende rondes testen we de  

hersens, kracht, behendigheid en  

handigheid. Spellen uit bekende tv-shows en  

originele games die je nog niet eerder heb gespeeld 

komen deze avonden voorbij.  

Jongeren vanaf de groepen 7 t/m 2 klas middelbare 

school kunnen deelnemen. Je kunt met je team 

eenmalig mee doen of iedere maand. 

De afgelopen maanden hebben teams flink  

gestreden om de titel beste Quiz team van  

Zundert. 6 april gaan de teams in een laatste 

QuizNight van dit seizoen bepalen wie de eind  

winnaar gaat worden. Welk team gaat de  

overwinning voor de neus van de Kullekes  

wegkapen? Welk team wint de hoofdprijs, een 

avondje laserschieten in Breda? 6 april van 19.30 

tot 22.30 uur gaan we het zien. Wil je ook mee doen 

deze avond? Meld je dan aan via 

quiznight@stokperdje.nl  

Spellenclub  

Ben je bereid om je leven te wagen en het kwaad te bestrijden? Samen met je me-

despelers zij aan zij te vechten of tegen elkaar te strijden? Laat zien dat jij het hebt 

om een echte avonturier of leider van een leger te zijn. Kom kijken en ga het avontuur aan. 

Maandagavond van 19.00 t/m 21.00 uur - 12 t/m 16 jaar - spellenclub@stokperdje.nl - vanaf maart nog €20,-. 



Koningsdag  

Op 27 april 

viert  

Nederland de 

verjaardag 

van onze Koning. In Zundert organiseert 't Stokperd-

je de Koningsdag, dit jaar al voor het vijftigste jaar. 

Dit jaar vieren wij de Koningsdag op het  

Nassauplein. Er is een spellen kermis, vrijmarkt er 

zijn dansoptredens en er komen jongeren bandjes.  

Kortom; plezier voor jong en oud! De spelkaarten 

voor deze spellenkermis zullen via de scholen uitge-

deeld worden. Heb je geen spelkaart? Geen pro-

bleem! Op Koningsdag zelf kun je ook nog een spel-

kaart komen halen. Wil je jezelf opgeven voor de 

vrijmarkt? Stuur een mail 

naar vrijmarkt@stokperdje.nl. Graag zien we jullie 

allemaal op deze dag, want ook als je al van de ba-

sisschool af bent, ben je welkom! De leiding heeft 

extra handjes nodig. Wil je graag komen helpen of 

meer info? Mail naar  

leiding@stokperdje.nl 
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NL Doet 

Zaterdag 16 maart stond het hele gebouw op 

z’n kop. Er is geklust, geverfd, geschuurd, ge-

poest en opgeruimd.  

Wij willen alle vrijwilligers die zijn komen  

helpen deze dag onwijs erg bedanken!  

Volgend jaar weer!  

Vooruitblik 

Zaterdag 6 april: QuizNight 
Groep 7 - 2e klas, 19.30-22.30 uur, 3 tot 6 personen, €3,00 pp, opgeven via quiz@stokperdje.nl  

Zondag 7 april: Instuif Bob gaat op reis  
Voor de kinderen van de basisschool, 14.00-16.00 uur, €3,00 

Zaterdag 27 april: Koningsdag  
09.45 uur Versierde fietsen vanaf ‘t Stokperdje 

10.30 uur Opening spellenkermis met luchtkussen 

15.45 uur Loterij  

Voor iedereen! Kinderen van de basisschool kunnen komen spelen (spellenkaart is gratis) en jongeren  

kunnen komen helpen (leiding@stokperdje.nl)  

Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei: Kamp  
Voor iedereen van 4 tot en met 16 jaar. Inschrijven mogelijk tot en met zondag 14 april. Zie www.stokperdje.nl/kamp.  

Dinsdag 28 mei t/m vrijdag 31 mei: Avond4Daagse  
Voor iedereen. Inschrijven vanaf 1 april mogelijk via www.stokperdje.nl/avond4daagse. Hele week: €5,00 - Losse dag: €2,00 

Kamp  

Maandag 29 april trekt de leiding weer naar Gilze 

om 5 dagen op kamp te gaan! Wij hopen dat de lei-

ding dit niet alleen hoeft te doen, maar dat jij 

(samen met je vrienden/vriendinnen) ook meegaat!  

5 dagen ravotten, spelen, klimmen en klauteren op 

kamp. Voor de jong-

ste wordt er lekker  

gekookt, maar de jon-

geren moeten zelf 

vuur maken!  

Alle informatie is te 

vinden op 

www.stokperdje.nl/

kamp 

mailto:quiz@stokperdje.nl


Avond4Daagse 

Voor de 4e keer organiseren ’t Stokperdje en DJA in 

2019 samen de Avond4daagse. De Avond4daagse 

van 2019 zal plaatsvinden van 28 t/m 31 mei.  

Starten kan dagelijks tussen 18.30 en 19.00 uur. Op 

28 en 29 mei vanaf ‘t Stokperdje en 30 en 31 mei 

vanaf DJA. 

De organisatie is momenteel druk bezig om de  

laatste hand aan de routes te leggen, zodat  

iedereen op tijd links of rechts afslaat en na 5 of 10 

km wandelen weer aankomt op het startpunt.  

Onderweg zorgen wij voor een lekker hapje en 

drankje. Na 4 dagen wandelen krijgt iedereen weer 

een mooie medaille en natuurlijk reiken we ook prij-

zen uit voor de jongste en oudste deelnemer. Dus 

of je nu 2 of 90 bent, ga vanaf 1 april naar 

www.stokperdje.nl/avond4daagse en schrijf je snel 

in. Een hele week lopen kan al voor 5 euro. Geen 4 

dagen tijd? Geen nood voor 2 euro kan er ook een 

losse dag meegelopen worden.  

Elektronicaclub 

De elektronicaclub, beter bekend als de ‘ec-club’ is 

elke vrijdagavond te vinden in het gebouw van 

19.30 uur tot 21.30 uur. Deze avond gaan zij aan de 

slag met solderen,  

programmeren en testen. Verschillende  

apparaten worden regelmatig uit elkaar  

gehaald, zoals printers en computers, maar ze eindi-

gen uiteraard altijd weer goed terug in  

elkaar. Nu is iemand zelfs bezig om een robot te 

maken die zelfstandig een rubik’s cube kan oplos-

sen!  

Wil je komen kijken? De ec-club is voor 11 tot en 

met 16-jarigen. Stuur een mailtje naar ec-

club@stokperdje.nl en je bent welkom!  

Vanaf maart kost het nog maar €30,-. 
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Afgelopen instuiven 

Zondag 3 februari was het tijd voor de kliederkladderklodder instuif! Tijdens deze instuif hebben we in de zaal 

zandkastelen gebouwd in de megagrote zandbak en we hebben knutselwerkjes gemaakt met o.a. scheerschuim.  

Al met al een geslaagde instuif! 

Zondag 24 februari hebben we met alle kinderen van de basisschool er een groot feestje van gemaakt tijdens de 

carnavalsinstuif! We hebben gedanst, gefeest, zijn geschminkt en wat zag iedereen er prachtig uit! Het was zo  

gezellig dat we op vrijdag 1 maart nog een keer mochten herhalen, maar dit keer met de kids van groep 7 t/m 16 

jaar. Deze avond is de raad langsgekomen, hebben we wederom gefeest, en ook deze avond was er plaats voor de 

best verklede.  

Volgend jaar met carnaval gaan wij in ieder geval weer een feestje vieren, komen jullie dan ook weer gezellig? 

Op zondag 24 maart was ’t Stokperdje omgetoverd naar een mooie plek met allerlei sprookjesfiguren. Er was een 

doolhof waar je kon ontsnappen aan de wolf, we hebben kabouters geknutseld van boomstronkjes, er zijn  

parcoursjes en quizzen gedaan. We hebben koekjes gebakken voor grootmoeder, peperkoekhuisjes gebouwd…  


