
 Hulp ouders: 

 

Beste ouders, 

Allereerst onze dank voor jullie grote getalen van hulp!!! Zonder jullie kon dit weekend niet 

plaatsvinden! 

Hieronder kunnen jullie zien, waar jullie zijn ingedeeld, op welke dag en vanaf hoe laat.  

let op: sommige ouders zijn vaker ingedeeld!  

Koffie, thee en water zijn gratis de hele dag door.  

Mochten er onduidelijkheden zijn? Dan is voor de vrijdag  het hoofdaanspreekpunt van de 

leiding: Hinde Lemmen en voor de zaterdag is dit: Loes Schroten. 

Mochten jullie nu al vragen hebben over de organisatie, dan kunnen jullie contact opnemen 

met Nicole Derikx (0653896227)   

 

Vrijdagavond hulp: 

EHBO van 16:00 - 23:00 

Ouder van Thijs Willems (JO11) 

Ouder van Jasper Hendrix (JO9) 

Start om 16:00 (aankomst met kinderen) en einde hulp 20:00 

HET VOETBAL SPEL VANGT OM 16:45 AAN. Graag dan zeker aanwezig zijn! 

Deze ouders worden ingezet voor het voetbaltoernooi en tevens verlenen zij hulp met de BBQ, 

waarna het voetbaltoernooi wordt vervolgd.  

ouder Erian (JO8) en Aeon Asveld (JO10 

ouder van Jur (Jo10) en Sven (JO13) Thijssen  

ouder van Robin Pluk (JO10) 

ouder van Bram (JO10) en Job (JO11) van Lierop  

ouder van Joost Kempen (JO10) 

ouder van Bas (JO10) en Eef (JO12) Lenders  

ouder van Gijs van Esseveldt (JO11) 

ouder van Bart Willems (JO13) 

ouder van Just Verstappen (JO13) 

ouder van Michiel van den Aker (JO13) 

ouder van Guus Mertens (JO13) 

ouder van Tim Peeters (JO13) 

ouder Wout Peeters (JO13) 

ouder Levi (JO 09) en Sven (JO10) Timmermans  

ouder Daan van de Molengraft (JO10) 

Tim Smets (trainer/leider JO17)  



Vrijdagavondhulp: 

De volgende ouders worden om 20:00 verwacht tot  22:00 (zij worden verwacht voor het 

avondspel) 

 

ouder van Job (JO7) en Tim (JO8) Loenen  

ouder van Daan van der Putten (JO8)  

ouder van Tum (JO8) en Sem (JO15) Koonings  

Ouder van Milan de Weert (JO8) 

Ouder van Stijn Jacobs (JO10) 

Ouder van Bram (JO10) en Job (JO11) van Lierop 

Ouder van Willem Hermans (JO11) 

Ouder van Mathijs Hellegers (JO11) 

Ouder van Thijs Willems (JO11) 

Ouder van Guus Mertens (JO11) 

Ouder van Teun (JO12) en Stijn (JO13) Puts 

Ouder van Mees Scholten (JO13) 

ouder van Wout Peeters (JO13) 

 

 

De volgende ouders worden om 21:30 verwacht tot middernacht  

(zij worden verwacht met auto) 

ouder Erian (JO8) en Aeon Asveld (JO10) 

ouder van Bas (JO10) en Eef (JO12) Lenders 

ouder van Jur (JO10) en Sven (JO13) Thijssen 

ouder van Jannick Peeters (JO13) 

ouder van Michiel (JO13) en Guus van den Aker (JO15) 

ouder van Teun (JO12) en Stijn Puts(JO13) 

 

Vrijdagnacht hulp: 

In de nacht is oproepbaar voor EHBO Femke Gielens (moeder Fenne en Jelte) 

De volgende ouders overnachten en bieden hulp in ochtend met opruimen en verzorgen van 

ontbijt + opzetten sport en spel.  

Graag aanwezig zijn om 23:00 einde hulp om 8:00 volgende ochtend 

 

ouder Erian (JO8) en Aeon Asveld (JO10) 

ouder van Finn Pijpers (JO8) 

ouder van Joep van der Heijden (JO8) 

ouder van Daan van der Putten (JO8) 

ouder van Ruben Lutters (JO11) 

  



Zaterdagochtend hulp 

Secretariaat: Richard Janssen, Sander Peeters en Sharon Linskens 

EHBO van 8:00 tot 13:00 Simone Mous 

De volgende ouders worden ingezet voor het begeleiden van vaste groepen op zaterdag  

Graag aanwezig zijn om 8:45 ochtend tot 13:00 

 

Groep 18  

ouder Joep Willems (JO7) 

Groep 17 

ouder Hein Willems (JO7) 

Groep 16 

ouder Sepp Litjens (JO7) 

Groep 15 

ouder Daan Jacobs (JO7) 

Groep 14 

ouder Tim (JO7) en Job Loenen (JO8) 

Groep 13 

ouder Loek Lanen (JO8) 

Groep 12:  

ouder Milan de Weert (JO8) 

Groep 11: 

ouder Tygo (JO9) en Sven (JO15) Keijsers 

De volgende ouders worden ingezet voor het begeleiden van spel. Spellen worden op 

zaterdagochtend uitgelegd en toegewezen. Graag aanwezig zijn om 8:45 ochtend tot 13:00  

ook graag je mobiel meenemen! 

ouder Sieb Berden (JO7) 

ouder Sepp Stiphout (JO7) 

ouder Wout van Tilburg (JO7) 

ouder Ties Geurts (JO7) 

ouder Mick (JO7) en Vince Claessens (JO10) 

ouder Bram de Groot (JO7) 

ouder Jelte Gielens (JO7) 

ouder Stef  van de Voort (JO13) 

ouder Tim (JO9) en Ruben (JO11) Lutters 

ouder Job Lemmen (JO10) 

ouder Jur (JO10 ) en Sven (JO13)Thijssen  

ouder Tijn(JO11) en Sem (JO13 Holtackers 

ouder Gijs van Esseveldt  (JO11) 

ouder van Wesley Cornelissen ( JO13) 


