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Open dag Jeugdcircus Jongleers in Best
Op zaterdag 12 april houd
Stichting Jongleers met het
jeugdcircus in Best een open
dag waar geïnteresseerde
vanaf 6 jaar samen met hun
ouders een keertje kunnen
komen kijken. Ook de
jeugdleden zijn uiteraard
van harte welkom om langs
te komen.

vindt aangezien Jongleers
op die dag is opgericht.

demonstraties en beginner
workshops gegeven voor de
kinderen die komen kijken.

Tijdens deze dag die van 2
tot 5 uur zal plaatsvinden in
de gymzaal (Rendierhei 10
in Best) worden er diverse

De open dag is een jaarlijks
terugkerende evenement
dat altijd op de zaterdag het
dichtst bij 14 april plaats

Het is inmiddels alweer
voor de 5de keer dat er door
Jongleers een open dag
gehouden wordt met ieder
jaar weer vele bezoekers.
Meer informatie over de
open dag is te vinden op:
http://www.jongleers.nl/
jeugdcircus-in-best/
opendag/

T-Shirts voor het Jeugdcircus
Speciaal voor de leden van het
jeugdcircus komen er shirts.
Deze shirts zijn uiteraard niet
verplicht.
De shirts kunnen via de website
voor € 10,- worden besteld. Half
maart zullen wij de shirts gaan
laten drukken zodat ze begin
april klaar zijn. Door voor half
maart te bestellen weet u zeker
dat er voor u de juiste maat bij
zit.
Voor het bepalen
van de maat raden
wij de maattabel
aan op de website
aan.

Heren:

S

M

A: half chest

46 51 56 61 66

B: Body length

71 74 76 79 81

Dames:

S

A: half chest

41 43 47 50

B: Body length

58 59 61 62

M

M

L

L

L

XL XXL

XL

Kinderen:

XS S

A: half chest

36 41 43 46 48

XL

B: Body length 46 52 56 60 64
Voor meer informatie en het bestellen van de shirts:
http://www.jongleers.nl/jeugdcircus/t-shirt/

Nieuw Blok Circus in Geldrop

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

In Geldrop worden er sinds
oktober net zoals in Best
een jeugdcircus verzorgd.
Op dit moment wordt hier
gewerkt met 4 blokken van
10 weken zodat de kinderen
goed kennis kunnen maken
met het jeugdcircus.

25 maart kunnen starten.
Dit blok wordt afgesloten
met een kleine voorstelling
voor de ouders waarin de
kinderen kunnen laten zien
wat ze geleerd hebben.

Het tweede blok wordt op
18 maart afgesloten waarna
er een nieuw blok start waar
weer nieuwe kinderen kunnen instromen die al vanaf

De circus lessen in Geldrop
vinden plaats op dinsdag
van 15:30 t/m 17:00 uur in
de Gymzaal van het Kindcentrum de Vlinder (Sint
Jozefplein 3A in Geldrop),
voorheen bekend als Basisschool de Windroos.
Aanmelden voor het nieuwe
blok kan via
www.jongleers.nl/
jeugdcircus-in-geldrop/
aanmelden/
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Agenda:

NK Eenwielrijden in Flevoland

April:

Op zondag 18 mei wordt op
de banen van Flevonice het
NK Eenwielrijden gehouden.

Delftse Jongleerdag
Delft, Zuid-Holland
6 april
Open dag Jongleers
Best, Noord-Brabant
12 april
Atlas Festival
Antwerpen, België
18 t/m 20 april

Mei:
NK Eenwielrijden
Biddinghuizen, Flevoland
18 mei
www.nkeenwieleren.nl
Nederlands Jongleer Festival
Meerssen, Limburg
29 mei t/m 1 juni
www.njf2014.nl

Juni:
Nederlands Acrobatiek Festival
Hilversum, Utrecht
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.

Springkussen:
Sinds kort heeft Jongleers
een springkussen gekocht
die verhuurd wordt voor
buurtdagen en andere
evenementen. De afmeting
is 4,5 x 5,5 meter en wordt
verhuurd voor 40 euro. Voor
30 euro extra wordt het
springkussen ook nog eens
bezorgd en opgehaald in
Eindhoven, Geldrop en Best.

Bij dit NK worden er geracet
op diverse afstanden. Naast
de afstanden wordt er ook
een slalom parcour en een
langzaam race gehouden.

Bij de eerste drie afstanden
mag het wielmaat maximaal
24 inch zijn. Bij de 10 km is
de wielmaat geen beperking
evenals het gebruik van
extreem korte cranks en
versnellingen.

De deelnemers worden in
diverse leeftijdscategorieën
verdeeld om het zo eerlijk
mogelijk te houden. De
afstanden waarop geracet
wordt zijn de 100 meter,
800 meter, 5 km en de 10
km unlimited.
Ondanks dat het een NK is
mogen ook deelnemers uit
het buitenland meedoen.
Deze deelnemers kunnen
wel de medailles winnen
voor de eerste drie plaatsen,
maar de beste Nederlander
krijgt een beker en de titel
Nederlands Kampioen!

wisten ze in totaal 3 x
goud, 3 x zilver en 3 x
brons te behalen. Naast de
3 x goud voor Ferko
Adamczyk was Cas Robben
één keer 2de geëindigd
achter een
Belgische deelnemer
waardoor ook hij Nederlands Kampioen werd. Hierdoor heeft Jongleers in totaal 4 bekers mee naar huis
mogen nemen.
Op dit moment zijn er al
weer vijf leden van
Jongleers die zich hebben
aangemeld voor het NK.
Aanmelden voor het NK kan
tot een week van te voren,
echter degene die zich voor
4 april aanmelden zijn het
goedkoopste uit.

Vorig jaar was Jongleers
met 8 eenwielrijders op het
NK vertegenwoordigd en

Meer info:
www.nkeenwieleren.nl

Korting bij het Eindhovens Jongleer Festival
Na het succes van vorig jaar
wordt er ook dit jaar weer
van 20 t/m 22 juni een
Eindhovens Jongleer Festival
georganiseerd in het
Sportcomplex van de TUEindhoven.

Tijdens dit weekend worden
er voor zowel beginners als
gevorderden diverse circus
workshops gegeven. Ook
komt er een winkel waar
nieuw circus materiaal
aangeschaft kan worden.

Het slapen gebeurd in de
zaal waarvoor ze zelf een
matje en slaapzak moeten
meenemen. Het ontbijt en
avond eten zit inbegrepen
indien er voor een overnachting wordt gekozen.
Aangezien dit een activiteit
van Jongleers is, krijgen de
leden korting, namelijk 5
euro voor het weekend, 4
euro indien ze één nacht
blijven overnachten en 2
euro voor een dag bezoek.
Indien u gebruik maakt van
de voorinschrijving kost het
festival voor een lid van 12
jaar slechts 35 euro.
Meer info:
www.jongleer.net/
eindhoven/

Stichting Jongleers
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