
 

Zaterdag 11 januari 2020  |  18.00 – 19.30 uur  |  start & finish: Café Broers | 1 euro p.p. 

We geven een andere invulling aan de kerstboomverbrandings-activiteit. We organiseren op zaterdag 11 

januari 2020 een puzzeltocht in het donker. Een heuse winterspeurtocht dus! Deelname voor jong & oud.  

 

INFORMATIE 
Om 18.00 uur verwachten we de deelnemers 
buiten op het terras van Café Broers.  
 

Iedereen dient i.v.m. de verkeersveiligheid 
minimaal 1 reflecterend of lichtgevend ‘iets’ te 

dragen. Voor de sfeer nodigen we jullie uit om je 
flink uit te dossen en zo ‘lichtgevend mogelijk’ te 
komen en niet te vergeten: om prachtige 
lampionnen te dragen!*  

Bij de start ontvangt elk groepje een routeplan. 

Met je groep ga je jullie route lopen. Deze zal 
binnen de bebouwde kom en aan de zijde van 

Café Broers van de Pastoor Jacobsstraat blijven.  
 

Onderweg verzamel je letters. Soms krijg je 
zomaar een letter, op sommige posten moet je 

daar eerst een opdracht voor uitvoeren. 

Uiterlijk 19.00 uur moeten alle groepjes weer 

terug zijn bij Café Broers. Hopelijk is het hele 
parcours dan afgelegd. Zo niet, dan verwachten 
we je toch 19.00 uur terug. 

We zorgen voor vuurpotten, zodat de kinderen 
marshmallows kunnen smikkelen. Café Broers zal 
o.a. koffie, thee, warme chocomel en glühwein 
verkopen. 

We ronden het officiële gedeelte rond 19.30 uur 

af. Natuurlijk is iedereen genodigd daarna nog 
gezellig wat te blijven drinken; dan onder 
gastheerschap van Café Broers. 

JONG & OUD WELKOM! 
Wij menen hiermee een draai te hebben gegeven 
aan de activiteit, zodat het niet alleen de kinderen 
aanspreekt, maar ook hun ouders, broers, zussen, 
opa’s en oma’s...  Ook stellen we deze activiteit 
graag open voor alle inwoners van Sint Hubert. 
Dus meldt allen aan voor de winterspeurtocht! 
 

*Het groepje èn het kind wat het leukst lichtgevend/reflecterend verlicht 

is krijgt een prijs. Dan kijken we naar de uitdossing, lampion etc.  

 

 

AANMELDEN 

Aanmelden kan door te mailen naar 

info@stichtingjeugdbelangen.nl onder opgave van 

namen deelnemers (en telefoonnummers voor 

12+).  Doe dit uiterlijk woensdag 8 januari 2020. 

 

Houdt nog even rekening met het volgende: 

 Tevoren aanmelden per mail 

 Groepjes met kinderen t/m groep 8 onder 

begeleiding van minimaal 1 volwassene 

 Je mag je ook los aanmelden, dan delen wij je in bij 

een groepje. Let op: bij kinderen t/m groep 8 bij 

aanmelding ook de naam van een volwassene 

opgeven, die met dit kind mee gaat lopen. 

 In verband met de veiligheid dienen alle 

deelnemers voorzien te zijn van minimaal 1 

reflector / lampje. 

 Het is een wandeltocht, dus fietsen / auto’s etc. 

zijn niet toegestaan. Vanzelfsprekend wel buggy’s, 

bolderkarren, wandelstokken en rollators. 

 We vragen per deelnemer (zowel kinderen als 

volwassenen) een bijdrage van 1 euro per persoon, 

bij aankomst bij Café Broers te voldoen bij 

Stichting Jeugdbelangen. 

 Café Broers verkoopt warme en koude dranken. 

 

 

i.s.m.    

 

 

                

           

www.stichtingjeugdbelangen.nl 
Groeten en tot 11 januari! 

Stichting Jeugdbelangen St. Hubert 
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