JAARVERSLAG WERKGROEP JEUGD OVER 2013
Op zaterdag 9 februari vierden wij carnaval.
We hadden voor dit jaar besloten om geen dure acts in te huren. Wel hadden we een
ballonnengoochelaar uitgenodigd en verder met diverse vrijwilligers die kwamen
smincken, tattoos zetten. Ook hadden we een echte catewalk en stoelendans. Er
kwamen ontzettend veel kinderen op af. Het was een groot succes, samen met de
kinderen en de ouders. S’avonds hadden we weer een disco avond voor de groepen 6, 7
en 8. Wat waren de groepen enthousiast!!
Op 12 oktober beleefden wij de playbackshow, altijd weer een hoogtepunt voor de
kinderen van Heerhugowaard-Noord. We hadden een record aan deelnemers, wel 23
acts!!! Luke en Mike presenteerde het gebeuren en dat deden ze weer super. We
hadden deelnemers en bijbehorende prijzen voor de groepen tot en met groep 4; en
groep 5 tot en met groep 8. De jury had een zeer moeilijke taak maar ze waren er al
snel over uit wie de nr 1. moet zijn.’s Avonds hadden we een disco voor de groepen 6, 7
en 8, ook traden de nrs. 1 nog een keer op voor de mensen die ze nog niet bewonderd
hadden ’s middags.
Op 16 november mochten wij Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten vanaf 't Verlaat
verwelkomen. Sint Nicolaas wist ook dit jaar weer de organisatie te verrassen met het
uit zijn koets komen om met kinderen uit de Noord te praten. De tocht voerde naar de
grote zaal van het dorpshuis, waar al heel veel kinderen met hun (groot)ouders hem
opwachtten. De grote stoel stond klaar, Sint Nicolaas ging zitten met Zwarte Piet aan
zijn zijde en vele kindertjes er om heen. Na het uitdelen van de kado’s van de
kleurplaten wedstrijd en het stellen van de vragen door de kinderen, kregen de kinderen
ook dit jaar een cadeau. Wat een succes! Aan het einde van de dag hebben we de gehele
dag nog even goed doorgesproken met de organisatie en de Sint en pieten onder het
genot van een hapje en drankje.
In 2013 werd het bestuur van de Werkgroep Jeugd gevormd door;
Dick van Schagen, voorzitter
Sheila Borst, secretaris
Cindy Blankendaal, penningmeester,
Margreth van den Berg,
Miranda Beers
Jerry Numan
Jos Pasveer
Dave Kay
Annemiek Beers

