
 
 

 

 Kom je ook bij de SJOB?! 

 

 

 

o De SJOB ( Samenwerkende Jeugdorganisatie Bingelrade) is 

een vrijwilligers organisatie die 1x per 14 dagen  op de 

vrijdagavond van 19.00u tot 21.00u activiteiten organiseert 

voor de jeugd vanaf groep 2, van 5 t/m 13 jaar uit 

Bingelrade en omgeving.  

 

o Dit kunnen binnen activiteiten in onze SJOB kelder zijn zoals een film- spelletjes- of 

knutselavond maar ook buitenactiviteiten zoals zwemmen, ijs eten, lasergamen of een 

bezoek aan een pretpark. 

 

o De organisatie is in handen van een aantal enthousiaste bestuursleden die ieder seizoen 

weer een leuk programma bedenken voor jong en oud. Soms vragen wij daarom ouders om 

een handje te helpen met bijvoorbeeld vervoer of begeleiding bij buitenactiviteiten. 

 

o De SJOB is voor iedereen, je bent dus van harte welkom om eens een kijkje te komen 

nemen. Ons programma kun je terugvinden op onze facebookpagina sjob.bingelrade.  

 

o We starten ons seizoen 18 september 19.00u, iedereen is deze avond welkom lid of geen 

lid. 

 

o Het lidmaatschap voor 1 seizoen bedraagt €9,-. Daarnaast bedraagt de entree per 

activiteit €1,- voor leden en €2,- voor niet leden (tenzij anders aangegeven). Denk 

daarnaast ook aan een paar €,- voor drinken of chips in de pauze. 

 

 

o CORONA:  

Samen met de gemeente Beekdaelen hebben we afspraken gemaakt als het gaat over het 

opstarten van onze activiteiten in deze bijzondere tijd.  

▪ Naast dat wij voorzorgsmaatregelen zullen nemen in de vorm van handgel, handen 

wassen en 1,5m afstand tussen bestuursleden en kinderen is er nog een belangrijk 

aandachtspunt:  

▪ Wij kunnen helaas ( tot nader orde) geen ouders in onze kelder / activiteiten 

toelaten. We willen dan ook vragen de kinderen bij de buitendeur van de kelder af 

te zetten alwaar wij de kinderen zullen opvangen en meenemen naar de kelder en 

na een activiteit ook weer terug zullen brengen. Dit is ook de plek waar het 

entreegeld betaald kan worden ( helaas is dit niet contactloos mogelijk dus vragen 

we daar rekening mee te houden).  

▪ https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19: Mochten er binnen jullie gezin leden 

zijn met verkoudheidsklachten of een positieve test langs deze weg het dringende 

verzoek de kinderen niet naar de SJOB te laten komen. Blijf bij een verkoudheid 

thuis! Dat zullen wij als bestuursleden uiteraard ook doen. 

▪ We hopen op jullie begrip, door hierin samen te werken kunnen wij in ieder geval 

weer leuke activiteiten voor de kinderen opstarten en dat is wat wij als bestuur 

graag willen. 

 

Zijn er vragen stel ze gerust! 

https://www.facebook.com/sjob.bingelrade
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

