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Woord vooraf  
 

Beste Jong Gelre Vorden-Warnsveld lid, 

Om jou als lid op de hoogte te houden van de activiteiten die wij als Jong Gelre voor je organiseren, 

geven wij hier een korte update over alles wat Jong Gelre in 2018 georganiseerd heeft. In dit 

jaarverslag is ook de huidige bestuurssamenstelling te vinden en de activiteiten die we in 2019 willen 

organiseren.  

Als zelfstandige vereniging proberen we de diversiteit aan activiteiten zo groot mogelijk te houden. 

Daardoor is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen. Naast ons bestuur hebben wij ook een 

agrarische tak, het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) Vorden-Warnsveld. Het AJK organiseert 

activiteiten gericht op het agrarisch leven.  

Het organiseren van activiteiten doen wij niet alleen, maar samen met verschillende commissies. Via 

deze weg willen wij alle vrijwillige bestuurs- en commissieleden dan ook hartelijk danken voor hun 

inzet en enthousiasme voor de vereniging! Zonder jullie allen zou het niet lukken om zo een actieve 

vereniging te blijven: van, voor en door jongeren uit de omgeving van Vorden en Warnsveld!  

Meer foto’s en informatie over Jong Gelre Vorden-Warnsveld zijn te vinden op www.jong-gelre.nl of 

onze Facebook pagina. Voor vragen of opmerkingen, mail naar info@jong-gelre.nl. Veel leesplezier!  

Hartelijke groet, 

Het bestuur van Jong Gelre Vorden-Warnsveld  

Voorzitter:   Mirjam Arends 

Secretaris:  Jolien Mensink 

Penningmeester: Gerben Bruil 

AJK:   Roel Bouwmeester 

Algemeen:  Rutger Elbrink 

Activiteiten 2019-2020 
*Data zijn terug te vinden in de agenda op www.jong-gelre.nl  

❖ Jong Gelre Feest – De Eerste Snee 

❖ Zwemmen (aspiranten activiteit) 

❖ Kasactie (aspiranten activiteit) 

❖ Eindactiviteit Jong Gelre 

❖ Eindactiviteit (aspiranten) 

❖ Fiets de Boer op 

❖ Stugge Veer Cross 2019 

❖ Revue 2019 

❖ Sinterklaasavond 

❖ Filmavond  

❖ ALV 2020 

 

http://www.jong-gelre.nl/
mailto:info@jong-gelre.nl


Pagina 3 van 6 
 

Activiteiten 2018-2019 
 

❖ 23 maart 2018   ALV 2018 + borrel @Meestershuis 

❖ 6 april 2018   Commissie avond Jong Gelre  

❖ 27 april 2018   Koningsdag; parade Oranjevereniging 

❖ 25 mei 2018   Aspiranten activiteit: Disco zwemmen 

❖ 2, 3, 4, 5 juli 2018  40ste Fiets4Daagse 

❖ 6 juli 2018   Eindactiviteit aspiranten: Lasergamen 

❖ 8 juli 2018   Eindactiviteit Jong Gelre; zeskamp + BBQ 

❖ 4 augustus 2018  Fiets de Boer op 

❖ 9 september 2018  Stugge Veer Cross  

❖ 5 oktober 2018   Aspiranten activiteit: bowlen  

❖ 13 oktober 2018  Discobus naar Index i.s.m. Jong Harfsen  

❖ 10, 16, 17 november 2018 Revue; Leven in de Brouwerij 

❖ 14 december 2018  Sinterklaasavond 

❖ 2 januari 2019   Archief opruimen Jong Gelre  

❖ 12 januari 2019   Filmavond revue 

❖ 7 & 8 februari 2019  AJK tweedaagse Excursie Frankrijk 

❖ 10 februari 2019  Escape room Brommers Kiek’n  

❖ 23 februari 2019  Smokkeltocht aspiranten 

❖ 15 maart 2019   ALV 2019 + bowlen 

 

Uitgelicht: 

DATUM – AJK activiteit: tweedaagse excursie Frankrijk 

Op 7 en 8 februari is AJK Vorden-Warnsveld op tweedaagse excursie geweest naar Frankrijk. Daar 

hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan melkveehouder Jan Lenverink en de 

machinefabrikant Kuhn. 

Fam. Lenverink heeft  hun bedrijf laten zien en meer verteld over het boeren in Frankrijk. Zij zijn in 

1997 geëmigreerd vanuit Lettele (Ov). Nu hebben zij een mooi bedrijf opgebouwd met 200 

melkkoeien. Na afloop van de rondgang over het bedrijf is de middag afgesloten met eigengestookte 

schnaps. 

Op dag 2 zijn de deelnemers naar de Kuhn fabriek geweest. Daar heeft iedereen wat kunnen horen 

over de historie van het bedrijf, een rondleiding gehad door de gieterij – waar de ruwe materialen 

worden omgegoten in hoogwaardige onderdelen voor de verschillende machines – en heeft iedereen 

de montagehallen en magazijnen kunnen bekijken. In de showroom, waar de verschillende 

eindproducten gepresenteerd stonden, is de excursie afgesloten. Het was een zeer interessante en 

leuke excursie! 
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10 februari 2019 – Escape Room Brommers Kiek’n  

In februari vonden we het weer eens tijd om wat anders te organiseren. Daarvoor gingen we de 

grens over; naar Overijssel. In Diepenheim hebben twee groepen tegen elkaar gestreden in de 

Brommers Kiek’n battle. Een leuke activiteit op de zondagmiddag. Aanmelden kon dan ook al snel 

niet meer, omdat we wegens de vele aanmeldingen vol zaten. Beide groepen zijn op tijd ontsnapt, 

waarna de middag is afgesloten met een drankje. Erg leuk en wie weet voor herhaling vatbaar! 

 

DATUM – Aspiranten activiteit: Bowlen 

Het afgelopen jaar heeft de aspirantencommissie weer veel leuke dingen georganiseerd voor onze 

aspiranten: gratis leden onder de 16 jaar, om kennis te maken met Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 

Onder andere hebben zij op 5 oktober gezellig gebowld met een groep van meer dan 20 personen. 

Na het bowlen sloten we de avond af met een drankje en een frietje. Leuk dat er zoveel jonge 

aanwas bij de vereniging komt en mee doet aan de activiteiten.  
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10, 16, 17 november 2018 – Revue 2018 “Leven in de Brouwerij” 

Ook in 2018 zette Jong Gelre, onder leiding van de revuecommissie, weer een revue op de planken; 

Leven in de Brouwerij! Na maanden van voorbereiding waren de toneelspelers, dansers en zangeres 

er (weer) klaar voor! In totaal is de revue drie keer getoond. Het stuk draaide om Bierbrouwerij Hop; 

waar meer werd gemaakt dan alleen bier. Onder andere de Russische maffia was betrokken. Een 

mooie opkomst op de avonden, die – zoals altijd – afgesloten werden met een feest.  

 

14 december 2018 – Sinterklaasavond (Jong Gelre leden en aspiranten) 

Op vrijdag 14 december zat de foyer van het Kulturhus Vorden vol met zowel Jong Gelre leden als 

Jong Gelre aspiranten. Met een leuk dobbelspel is iedereen met wat leuks naar huis gegaan. Tijdens 

het spel kwam ook de Goedheiligman zelf nog langs, met zijn twee zwarte pieten. De avond werd 

afgesloten in de polonaise! 
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Ben jij al lid van Jong Gelre Vorden-Warnsveld? DOEN! Meld je aan via: info@jong-gelre.nl. Heb je 

goede ideeën voor een activiteit of lijkt het je leuk om je in te zetten als vrijwilliger? Leuk, laat het 

weten!  

mailto:info@jong-gelre.nl

