
   

Deelname aan activiteiten van de jeugdcommissie is altijd voor eigen risico. Het doorgaan van de 

activiteiten is mede afhankelijk van voldoende deelname en de weeromstandigheden. 

Nieuws van de jeugdcommissie 2019 

Hallo junioren, pupillen, ouder(s)en verzorger(s), 

Tijd voor de jeugdcommissie om weer van zich te laten horen. De jeugdcommissie bestaat op 

dit moment uit Mark van Deutekom, Piet van der Steeg, Elaine Berk-Jaake, Ruben Korte en 
Marc van Gelder. De jeugdcommissie is én blijft op zoek naar versterking ! Meld je aan 

voor meer informatie zodat de activiteiten voor de Lionitas jeugd door kunnen blijven gaan !   

 

Na het grote succes van voorgaande jaren is er ook dit jaar weer de speciale 
Paastraining op woensdagmiddag 17 april voor alle pupillen op de atletiekbaan. De 

uitnodiging wordt binnenkort verzonden. Aanmelden kan via deze link.  

De ouder- en kindwedstrijd voor alle jeugdleden staat dit jaar gepland op woensdag 
5 juni. Vaders en moeders gaan dan samen met hun zoon of dochter de strijd aan 
met andere koppels! Alvast noteren: woensdag 5 juni, eind van de middag op de 

atletiekbaan in Leeuwarden. Voor iedereen die niet met zijn vader of moeder mee kan 
doen is er natuurlijk de fun-categorie.   

  Het pupillenkamp staat op zaterdag 6 en zondag 7 juli op de agenda. Een 

evenement dat de pupillen niet mogen missen. Sportieve teamprestaties afgewisseld 
met een hoop lol, heerlijk eten, disco, sponsen stapelen, een springkussen en nog veel 

meer. Ook bijzonder: we slapen dan (veel te kort) in tentjes op de eigen atletiekbaan 
!                      

Ook de junioren gaan we ondersteunen bij het organiseren van een activiteit. 
Vorige jaren o.a. de geslaagde lasergame avond, streetjumpen, ... en dit 

jaar.... ??? Houdt vrijdagmiddag/avond de 13e september alvast vrij !   

Op maandagmiddag 25 november sluiten we het jaar af met de Sint en 
Piettraining voor alle pupillen op de atletiekbaan bij Lionitas. Veel sport, 

pepernoten en warme chocomelk....én misschien wel bezoek van sportpieten ? 

 
 

Wij hebben er in ieder geval weer zin in en hopen jullie bij de activiteiten terug te 
zien!  Mocht je nog vragen hebben of mee willen draaien in de jeugdcommissie, mail 

dan gerust naar jeugdcommissie@lionitas.nl. Graag tot ziens ! 
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