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Disco 
Dinsdagavond hadden we als verrassings-
activiteit een disco. De onderbouw en 
bovenbouw mochten feesten in de tent. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen glow-in-the-
dark-bandjes en in de tent lag een echte 
verlichte discovloer. DJ Jelle had gezorgd voor 
discolicht en het dak ging eraf. Groot en klein 
danste er op los en smikkelde van de zakjes 
chips. De ouders zaten lekker op het terras in 
het zonnetje. Het was een geslaagd feestje! 
 
Woensdag 
Ook vanmorgen kwam iedereen super 
enthousiast het terrein op, wat een feest om 
daar te mogen staan om iedereen te 
begroeten! Zelfs de burgemeester kwam 
samen met PvdA-raadslid Jolanda van Gool 
ons een bezoek brengen.  
De hutten werden bekeken, praatjes gemaakt 
en zelfs meegelopen met jachtseizoen en 
meegekeken bij het circus. Leuk! 
 

 
 
De onderbouw begon met de workshop 
Circus, onder leiding van Circus Bon Bourgon 
uit Den Bosch. 
De kinderen begonnen met enige twijfel aan 
de activiteiten; onder andere acrobatiek, 
bordjes draaien, op een bal en ronde ton 
lopen, koorddansen en flower-sticks. Maar als 
snel begonnen de gezichtjes te stralen, want 
het ging goed!! 

 
Dit werd in de ochtend werden alle 
activiteiten uitgeprobeerd. Daarna werden er 
frietjes gegeten en mochten de kinderen 
kiezen welke activiteit ze bij de voorstelling 
wilden doen. Dit werd nogmaals geoefend. 
Om 13.30 werd er in een mooie circuspiste 
een voorstelling gegeven. Super leuk dat er 
zoveel ouders en familieleden kwamen kijken! 
De toiletten werden door de kinderen nog 
even goed bezocht….want er was toch wel 
enige plankenkoorts. Maar dit hebben ze 
overwonnen en er werd een prachtige 
voorstelling gegeven! 
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De bovenbouw vertrok in de ochtend op 
jachtseizoen. Zij moesten in Empel aan de 
hand van een opdracht doelen zoeken waar zij 
geld konden verdienen. Onderweg moesten zij 
oppassen voor de jagers/tikkers want die 
konden weer geld afpakken. Er is flink gelopen 
en goed hun best gedaan. De bovenbouw 
kwam rond 13.30 weer terug om frietjes te 
eten. 
De winnaar van jachtseizoen was groep 16! 
Goed gedaan! 
 
 

 
 

 
 
Als afsluiting lieten we dit jaar met allemaal 
tegelijk groene ballonnen op. Hieraan hangt 
een kaartje met naam/groepsnummer en nu 
wachten we vol spanning af welke ballon het 
verste gekomen is. Hierover zullen we jullie via 
facebook informeren. 
(en natuurlijk hebben wij gezorgd voor 
milieuvriendelijke ballonnen, touw en papier) 
 

 
 
Toen de ballonnen uit het zicht waren 
mochten de winnaars van de loterij nog 
taarten naar het bestuur gooien.  
Met grote belangstelling kwamen de 
prijswinnaars het podium op. De eerste taart 
trof doel, daarna werden er nog 5 taarten 
doeltreffend in het gezicht van het bestuur 
geduwd. Geen idee wie dit heeft bedacht, 
maar iedereen vond het geweldig! 
Na de laatste taart knalde de partypoppers en 
was het feest compleet.  Wat een geweldig 
einde! 
 
 

 
 
 



Jaargang 5  nummer 4 
Woensdag 15 augustus 

Dank 
Wij willen iedereen bedanken. Alle kinderen 
die 3 dagen met ons mee wilden doen. Alle 
ouders die geholpen hebben met het 
begeleiden van de groepen, spelbegeleiding, 
opbouwen, afbreken, huishoudelijke dienst, 
knutselouders, junior EDD’s , 
maatschappelijke stagiaires en iedereen die 
we nu nog vergeten zijn! 
Jullie waren TOP en we hopen dat jullie er 
volgend jaar weer bij zullen zijn. 
 
 
Opruimen 
Het afbreken ging snel! Wat een vaart hadden 
de ouders erin. In de ochtend was er al 
begonnen met het verwijderen van de 
versiering en de hutten gingen in een groot 
tempo plat! Super dat er zoveel kwamen 
afbreken zodat we om 17.30 konden genieten 
van een frietje en we toen al praktisch klaar 
waren. De containers zijn weer opgeruimd, 
Emplina is weer als voorheen en hout is 
opgehaald. Morgen nog de container en de 
tent weg en dan kan het veegwagentje de 
laatste sporen wegwerken. 
Dank allen! 
 
Afscheidswoordje 
6 jaar geleden begon ik aan mijn eerste EDD 
editie in de activiteitencommissie. Daarna ben 
ik begonnen in het bestuur en de laatste jaren 
mocht ik voorzitter zijn. Het was een feest om 
deze 7 edities mee te mogen organiseren. Wat 
een werk gaat erin zitten. Vanaf januari tot 
augustus lopen de voorbereidingen waar veel 
tijd in gaat zitten. Dan de dagen zelf waarbij 
we van vrijdag tot vrijdag bezig zijn met 
opbouwen en opruimen. Maar die stralende 
gezichtjes geven je het gevoel waarvoor je het 
gaat doen. 
Met pijn in mijn hart heb ik nu de keuze 
gemaakt om het bestuur te verlaten omdat 
het op dit moment niet te combineren is met 
werk/gezin. Maar volgend jaar ben ik (met 
man en kinderen) er natuurlijk wel bij om 
weer te helpen. Want missen kunnen we de 
EDD niet! 
Dank voor de mooie bos bloemen. 
En dank voor deze 7 geweldige edities! 
 
Mérijn Kusters 

 
gevonden voorwerpen 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Loterij-prijs 
Er ligt nog een prijs van de loterij bij ons. Wie 
er maandag bij ons een geschreven 
waardebon van de Ster heeft gekregen, kan 
deze nog inruilen voor de échte’! 
Heb jij die prijs gewonnen? Lat het even 
weten! 
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Herken je hier iets van dan kan je dit binnen 2 
weken ophalen op de Burg. dn bekkerstraat 4 
in Empel. Na 2 weken worden de overige 
spullen in de kledingcontainer gedaan. 
 
 
 
Sponsors 
Dankzij al deze sponsors kunnen we de 
Empelse Doe Dagen tot een groot succes 
maken. 
Onze hartelijke dank!! 
 
Accu Service Holland 
Bowling Maaspoort 
Brandweer 
Café de Sport 
Cafetaria de Ster 
Cafetaria d'n Brink 
Co-operations 
De Bekker Constructies 
De Bekker Technics 
de Groot Electrotechniek 
de Werd Transport 
Domino's 
Dura Vermeer 
DW-IT consultancy 
Emplina 
Gemeente den Bosch 
Greenstyling 
Halewijn  
Hello New Day 
 

Isabella Italia 
J. Cameron&zn. Cakewalk 
Jeroen Mulders 
Jumbo 
kapsalon Sizzels 
Leerplein 4-16 
Mengrai 
Mini & more 
Paashuis Oliebollen 
Peter Pouwels Meubelmakerij 
PRZ Accountants 
Radio 8fm, Radio NL 
Rako Printing 
Rick Hanegraaf 
Ropa Evenementenzorg 
Sanne's Voetique 
Swanenberg Handelsonderneming 
Tres beau 
Vaku-trans 
van der Dussen adviesgroep 
Van Geffen AMS 
Van Lith Interieurbouw 
Van Tol Convenience Food 
Van Tuijl Autoscooters 
Verel 
Vrolijke Smoeltjes 
VSKB Voets 
Waddilove 
Zanin Fysiotherapie 
 
 
 
 

 
 
 
 


