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De nieuwsbrief!

In dit nummer:

Het jeugdcircus in Best is
ooit als een particulier initiatief in 2004 gestart met
slechts 7 leden. In de afgelopen jaren en met name
sinds de oprichting van
Stichting Jongleers is het
jeugdcircus enorm gegroeid
en op dit moment zijn er
zo’n 50 leden die wekelijks
in Best circus lessen volgen.
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Verjaardagen:
Januari:
08 Noëlle Martens (10)
11 Jaimy Scheepers (13)
23 Annemijn Koopmans (9)
29 Charlotte v Bekkum (13)

Februari:
11 Sacha Wijnschot (10)
11 Ties Vermeulen (12)
17 Rowena Doezé (8)
19 Marjolein v Hoften (13)

Daarnaast zijn er nu ook 7
leden die in Geldrop de circus lessen volgen.

Vanwege deze flinke groei,
wordt het steeds lastiger om
alle ouders goed op de
hoogte te brengen van de
ontwikkelingen bij het
jeugdcircus en de stichting.
Vandaar dat er vanaf nu af
aan met regelmaat een
nieuwsbrief zal komen,
waarschijnlijk zo’n 6 per
jaar. Deze wordt per mail en
via de website verspreidt.
Op deze manier hopen wij
alle ouders, verzorgers en

natuurlijk de kinderen op
de hoogte te houden.
Een aantal rubrieken zullen
uiteraard standaard terug
komen, zo onder andere de
agenda, verjaardagen,
stukjes vanuit de leden,
informatie over jongleerfestivals etc.
Heeft u nog suggesties van
items die in deze nieuwsbrief moeten terug komen,
dan horen wij het graag.

Wintercircus 2013 weer uitverkocht
Op 14 en 15 december werd
voor de vijfde keer het Wintercircus in Best gehouden.
Zo’n 40 kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 t/m
19 jaar hebben de afgelopen
maanden hard geoefend om
dat weekend een leuke
voorstelling neer te zetten.

Wintercircus weer helemaal
uitverkocht met in totaal
220 bezoekers verspreidt
over de twee voorstellingen.
Voor het komend jaar wordt
er gekeken of we drie voorstellingen kunnen inplannen.

De foto’s van het Wintercircus zijn inmiddels te bekijken op www.jongleers.nl/
welkom/fotoalbum/59wintercircus/

In de voorstelling bestond
weer uit vele verschillende
circus disciplines waaronder
jongleren, eenwielrijden,
tissu en nog veel meer.
Net zoals vorig jaar was het

CJP Acceptant voor Middelbaar Onderwijs
Sinds begin van dit jaar is
Stichting Jongleers CJP acceptant geworden waardoor
het voor scholen aantrekkelijker wordt om bij ons circus
activiteiten af te nemen.

Afmelden
Wil je niet meer op de
hoogte gehouden worden
van de nieuwsbrief? Stuur
dan een mailtje naar
info@jongleers.nl met als
onderwerp: Afmelden

Stichting Jongleers

Per middelbare scholier is er
namelijk een budget dat besteed kan worden voor cultuur educatie. Sommige scholen kiezen ervoor om dit geld
op de Cultuur Jongeren Pas te
zetten zodat hun scholieren
zelf kunnen kiezen naar welke

activiteit ze gaan. Andere
scholen gebruiken dit om zelf
culturele activiteiten in te
huren.

mend jaar een korting van
10 % op alle workshops die
gebruik maken van deze
betaalmethode.

Het afgelopen jaar hebben wij
bijvoorbeeld op een Praktijkschool in Gemert voor 50
jongeren diverse circus workshops verzorgd.
Om scholen extra te stimuleren om van deze nieuwe mogelijkheid van betalen gebruik
te maken is er voor het ko-
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Meer info: www.jongleers.nl/
scholen/cultuur-educatie/
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Agenda:

Jeugdcircus in Geldrop

Februari:

Mei:

Het afgelopen jaar heeft
Stichting Jongleers circus
clinics verzorgd op vijf verschillende basisscholen voor
in totaal 7 groepen in Geldrop. Dit is mede mogelijk
gemaakt door het project
Rabo Sport Kids. Hierbij
worden er voor de groepen
5 t/m 8 diverse sport clinics
van 3 weken gegeven tijdens de reguliere gymlessen. De circus clinics zijn
door veel kinderen als erg
leuk ervaren. Vandaar dat
er besloten is om ook in
Geldrop met een jeugdcircus

NK Eenwielrijden
Biddinghuizen, Flevoland
18 mei
www.nkeenwieleren.nl

Carnavalsvakantie

Winter Jongleer Weekend
Hoensbroek, Limburg
14 t/m 16 februari
www.jongleercollectief.nl

April:
Delftse Jongleerdag
Delft, Zuid-Holland
6 april
Open dag Jongleers
Best, Noord-Brabant
12 april

Nederlands Jongleer Festival
Meerssen, Limburg
29 mei t/m 1 juni
www.njf2014.nl

Juni:
Nederlands Acrobatiek Festival
Locatie onbekend
6 t/m 9 juni
festival.akrobatiek.nl
Eindhovens Jongleer Festival
Eindhoven, Noord-Brabant
20 t/m 22 juni
www.jongleer.net/eindhoven

Voor meer informatie over
de diverse evenementen
kun je altijd naar
www.jongleer.net gaan.
Deze site is ontwikkeld door
Stichting Jongleers.

te gaan starten.
Al snel werd de samenwerking gezocht met Kindcentrum de Vlinder waar we op
dinsdag van 15:30 t/m
17:00 uur de gymzaal van
zijn gaan huren.

Aan het eerste traject deden 10 kinderen mee en zit
er al op. Ook deze kinderen
hebben het traject afgesloten met een kleine voorstelling.
Op dit moment is er een
tweede cursus ronde gestart met 7 enthousiaste
kinderen, maar er is nog
steeds plaats.
Meer info:
www.jongleers.nl/
jeugdcircus-in-geldrop/

I.v.m. de carnavalsvakantie die van 1 t/m 9 maart plaats vindt, is er voor Geldrop op dinsdag
4 maart en voor Best op 7 maart geen circus les. Ook de vrije training gaat dan niet door.

Winter Jongleer Weekend
In het weekend van 14 t/m
16 februari vind het Winter
Jongleer Weekend weer
plaats, een weekend vol
jongleren, acrobatiek, tissu
en eenwielrijden.
Op de zaterdag avond kun
je nog gaan zwemmen en
vind daarna de Gala show
en de Fight Night plaats.
Tijdens het hele weekend
worden er diverse work-

shops verzorgd voor zowel
beginners als gevorderden.
Het slapen gebeurd in de
gymzaal en voor het ontbijt
en avondeten is gezorgd.
Vanuit Jongleers gaan er
altijd diverse leden naar toe.
De meeste voor het hele
weekend, andere voor één
dag. De zaterdag is dan het
leukste!

Meer info en inschrijven
kan op:
www.jongleercollectief.nl

Jeugdcircus Best naar 3 groepen

Stichting Jongleers

Steeds meer kinderen en
jongeren weten het jeugdcircus van Best te vinden.
Vandaar dat in Best er een
extra groep is bijgekomen
en wel op vrijdag avond van
19:30 t/m 21:00 uur.

Ook zal de scheiding niet
meer liggen bij de basisschool/middelbare school
voor het indelen van de
groepen. Zoals het er nu uit
ziet komen de groepen er
als volgt uit te zien:

Op deze manier kan Jongleers in Best weer verder
uitgroeien.

16:00 - 17:30: 7 t/m 9 j.
18:00 - 19:30: 10 t/m 16 j.
19:30 - 21:00: 16 +
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Voor de laatste groep is het
ook mogelijk om incidenteel
te komen. Hier wordt echter geen les gegeven.
Meer info:
www.jongleers.nl/
jeugdcircus-in-best/ of
www.jongleers.nl/vrijetraining/
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