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Welkom 
Voor je ligt alweer de eerste nieuwsbrief van 
de Empelse Doe Dagen 2018. Wat gaat de tijd 
snel. Vorig jaar een warme 9e editie met het 
thema ik hou van Holland. Wat een vrolijk en 
kleurrijk geheel was dat! Wij hebben nog met 
veel plezier aan die dagen teruggedacht en 
hopen jullie ook! 
 
De extreme temperaturen zijn nu gelukkig een 
beetje gedaald, 38 graden is toch wel iets 
teveel bij het timmeren en spelen!  
Wij hopen dat je door deze nieuwsbrief weer 
goed geïnformeerd wordt en op de hoogte 
blijft van wat wij met zijn allen gaan beleven 
en beleefd hebben! 
 
 
 
 
 
Thema 
 
Dit jaar is de 10e editie van de Empelse Doe 
Dagen en dat vinden wij reden voor een 
feestje! Vandaar dat wij als thema hebben; 
EDD al 10 jaar feest! 
Ook dit jaar hebben we weer een mooi logo; 
 

 
 

 

 

 

 

Wie zijn wij 

Het bestuur; 
 

 
 
Van links naar rechts;  Mérijn Kusters, Mireille 
Verkennis, Eric Deckers (sponsorcommissie) 
en Claudia Deckers 
Herkenbaar aan de groene shirts. 
 
 
Activiteitencommissie dinsdag & woensdag; 
 

 
Van links naar rechts:  Ron Jagers, Maike 
Schuring, Kim van Engelen, Angela Zomer, 
Lieke van Grevengoed, Sharon Hollman, 
Kirsten de Leeuw 
Herkenbaar aan de roze shirts. 
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Huishoudelijke dienst 
 

 
 
Deze 2 dames, Angelique de Werd en Brenda 
van Lith, draaien ook al 10 jaar mee.  
Inmiddels in een blauwe shirt als 
aanspreekpunt in de kantine.  Zij zorgen 
tijdens deze dagen met een groep hulpouders 
dat er voldoende drinken en lekkers aanwezig 
is. Tevens houden zij ook de toiletruimtes bij. 
Bij vragen over snackkaarten, eten/drinken of 
calamiteiten bij de toiletruimtes, loop gerust 
bij hun langs! 
 
 
Wist u dat; 

• Eric, Claudia en Mireille de mede 
oprichters zijn en al 10 jaar zorgen dat 
deze Empelse doe dagen een feest zijn  

• Wij hier super blij mee zijn! 

• Angelique is gestart in groen, 1 jaar 
heeft geholpen bij roze en nu in een 
blauwe shirt loopt…… 

• Ze nu het laatste jaar helpt……. 

• Wij hier niet zeker van zijn…….. 

• Omdat ze ons niet kan missen! 

• Er vandaag weer een 30-tal 
enthousiaste hulpouders  hebben 
geholpen met de opbouw…. 

• De tent weer is ingericht en 
versierd….. 

• Alles voor de hutten weer klaar ligt….. 

• Alle hekken om de sloten af te 
schermen geplaatst zijn…….. 

• We nog nooit zo snel klaar zijn 
geweest……. 

• Deze ouders volgend jaar welkom zijn 

bij het opbouwen 😊 

• Wij ook dit jaar weer op maandag 
tijdens de kijkavond een loterij 
houden! 

• Ieder kind dat deelneemt aan de EDD 
dan bij binnenkomst in de tent een 
gratis lotje krijgt…. 

• Je er natuurlijk nog veel meer bij kan 
kopen….. 

• We ontzettende gave prijzen 
hebben……. 

• En we dan ook een drankje en 
versnapering verkopen…. 

• Deze opbrengst allemaal ten goede 
komt aan de EDD! 

• Wij hopen op een grote opkomst! 

• Wij op dinsdagavond een leuke extra 
activiteit hebben! 

 
Hitteplan 
Omdat er komende dagen toch wel warm en 
zonnig weer is voorspeld nog even een , 
(wellicht overbodige) voorzorgmaatregelen; 

• Smeer de kinderen thuis vast in met 
zonnebrand.  

• Geef eventueel een petje mee. 

• Kinderen kunnen tussendoor in de 
grote tent maar het is een open 
terrein waar de zon opstaat!  

• Let er als groepsleiding op dat er 
voldoende drinken gehaald wordt en 
tussendoor nogmaals zonnebrand 
gesmeerd wordt.  

• Op maandag is een wateractiviteit 
toegevoegd voor de kinderen die 
willen. 

 
Wespen 
Er is aangegeven dat we veel wespen kunnen 
verwachten in Augustus. Vandaag hebben we 
al gemerkt dat er veel ons terrein al gevonden 
hebben.  Om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken; 

 drinken bij de hut is toegestaan, maar 
zsm de bekers weer opruimen in de 
afvalbakken.  

 Als er ranja geknoeid wordt wat 
water eroverheen gooien. 

  Ruim papiertjes/ etensresten op.  
 Bij prikincidenten ga naar de EHBO, 

deze is op het terras aanwezig. 
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Roken 
Het vriendelijke verzoek om zoveel mogelijk 
alleen op het terras te roken. Hier staan 
asbakken. Sowieso niet op de grasvelden en 
tussen de hutten en in de tent!! 
 

Privacy 
Nog niet iedereen heeft de privacyverklaring 
teruggestuurd. Heb je deze nog niet 
ingeleverd dit graag nog retour zenden, of 
zondagavond bij de info avond aan ons 
overhandigen. Dan hebben wij alles rond voor 
we maandag gaan starten! 
 
Verder het verzoek om bij het maken van 
foto’s rekening te houden met de privacy van 
de mensen om je heen.  
 
Informatie avond 
Op zondag 12 augustus is er een 
informatieavond in de tent op de 
parkeerplaats bij Emplina (van 19:00 tot 
20:00) voor alle ( hulp) ouders. We gaan dan 
meer aanvullende informatie geven over het 
programma.  Onze activiteitencommissie is 
ook aanwezig en zij zullen ook het een en 
ander vertellen over wat ze dit jaar allemaal 
bedacht hebben. Tevens is er ruimte voor 
vragen.  Wij zien jullie graag! 
 
Maandag 13 augustus: 
 
9:15 -9:30  Binnenkomstop het terrein 
  van RKVV Emplina 
9:40                    Opening. 
10:00                  Hutten bouwen  

(en extra activiteiten zoals 
aangegeven op de tafel van de 
groep) 

15:30   Naar huis. 

19:00-20:30  kijkavond met loterij! 

 
Let op! 
Géén lunchpakketje meebrengen. 
 
Belangrijk voor iedereen om te weten; als je 
als hulpouder staat ingepland dan mag je je 
tussen 9.15 en 9.30 uur melden bij de tafels in 
de hal van Emplina. 

 
Voor alle groepen:  
Omdat we een activiteit hebben waarbij je 
nat kan worden, neem waterschoenen en 
een handdoek mee. Eventueel droge kleding. 
 

Zorg zelf voor een hamer voorzien van naam. 
Je mag zelf ook (kleine) spullen meenemen 
om de hut te versieren. (Deze moet je op 
woensdag weer mee naar huis nemen.) 

Wij zorgen voor spijkers en hout! 

Zorg voor stevige, dichte schoenen en doe 
kleren aan die vies mogen worden.  

Van 19.00 tot 20.30 uur is het kijk avond met  
om 20.00 uur een loterij! 

Omdat bij Emplina in de avond getraind zal 
worden de vraag om zoveel mogelijk met de 
fiets of te voet te komen! 
 
 
Contact 
Voor vragen, opmerkingen of 
onduidelijkheden kun je uitsluitend contact 
opnemen via mail: 
secretariaat@empelsedoedagen.nl . 
Ook voor ziekmeldingen, doorgeven van 
eventuele wijzigingen en dergelijke is dit e-
mailadres te gebruiken, dan komt het op de 
juiste plaats terecht.  

 

De volgende nieuwsbrief zal op maandag 

13 augustus verstuurd worden! 
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