
 

Awardgroep Eddy, Gijs, Luuk, Nigel en Wes 
Update mei 2019 

Op expeditie 

Onderdeel voor de bronzen 

award is de expeditie. De 

meeste groepen gaan voor 

brons naar Texel. In twee 

dagen moet de groep 24 

kilometer lopen met rugzak 

op, want tent, eten, drinken, 

slaapzak, potten en pannen 

moeten allemaal mee. Mooi is 

als de groep op expeditie kan 

voor de volgende uitreiking 

van de awards. Let op de 

datumplanner die binnenkort 

wordt gestuurd en vul hem in. 

Hopelijk is er een weekeinde 

waarin iedereen kan  

Award 
paspoort 

 
 
 
 
 
 
Naam: Eddy 
Sport:  voetbal 
Talent:  frisfeest 
              organiseren 
Vrijwilligerswerk:  
            Gabberweek 
            Huttendorp 

Drukte bij de koffiekraam 
 
De laatste vakantiedag en dan vroeg uit bed moeten. Om  
7.00 uur begon het koffiezetten en het inrichten van de  
kraam. Niet veel later stonden de eerste koffieliefhebbers al 
in de tent. De ene kan was nog maar net gevuld en een ander 
alweer leeg. Maar kwamen de mensen nu voor de koffie of 
vooral voor de gratis koek? Het maakte niet uit. Als er maar 
koffie werd verkocht. Dat werd er.  
Minder dan vorig jaar helaas, maar de opbrengst was 127,70.  
Nu is het afwachten welk deel van de opbrengst voor SJJO is  
en welk deel naar de groep gaat.  
 
 

Geld voor frisfeest 

Het jeugdparlement heeft 200 

euro toegezegd voor het 

organiseren van een frisfeest. Het 

is de bedoeling om dit frisfeest te 

houden eind september of begin 

oktober. Het is vooral aan Eddy, 

Nigel en Wes om hiermee aan de 

slag te gaan. 

Award 
paspoort 

 
 
 
 
 
 
Naam:  Nigel 
Sport: Tour de Fris  
Talent: frisfeest 

organiseren 
Vrijwilligerswerk:  
             Gabberweek 
             Huttendorp 

Award 
paspoort 

 
 
 
 
 
 
Naam: Gijs 
Sport: voetbal 
Talent: Tour  
 de fris 
Vrijwilligerswerk:        
        Gabberweek 
        Huttendorp 

Award 
paspoort 

 
 
 
 
 
 
Naam: Wes 
Sport:  freerunnen 
Talent:  frisfeest              

organiseren 
Vrijwilligerswerk:  
             Gabberweek 
 Huttendorp 
 

Award 
paspoort 

 
 
 
 
 
 
Naam: Luuk 
Sport:  Judo 
Talent:  Tour  
 de fris 
Vrijwilligerswerk:  
             Gabberweek 
             Huttendorp 
 

De financiën op een rijtje  

Hoeveel de groep in kas heeft, is 
op dit moment niet helemaal 
duidelijk. De penningmeester  
laat binnenkort weten hoeveel 
de mannen tot nu toe hebben 
verdiend.  

Donateursweekeinde 

Award Opmeer houdt op 15 en 16 juni 

(vaderdag) het donateursweekeinde. 

Alle groepen doen hieraan mee. Voor de 

zaterdag is de groep gevraagd om folders 

rond te brengen in Opmeer, Spanbroek 

en Hoogwoud. Hiermee valt 150 euro te 

verdienen voor de expeditie.  

Zondag 16 juni gaan we klusjes doen. We 

willen ongeveer vier klusjes van een uur 

oppakken. Een klus moet minimaal 15 

euro opleveren. Dus graag aan alle buren 

en kennissen vragen of er nog een tuin 

van onkruid ontdaan moet worden, een 

schutting geschilderd of een heg geknipt. 

Wie de groep een klus biedt, wordt 

automatisch donateur. 


