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Nieuw seizoen Jeugdwerk Rozenoord 2016-2017 

September Meezingmaand bij popkoor For Teen Poppers 

 

Stichting Jeugdwerk Rozenoord is klaar voor een nieuw seizoen vol activiteiten voor met 

name de Vughtse jeugd. Kijk wat er voor jou te doen is en loop gewoon eens binnen bij 

Elzenburg aan de Brabantlaan 1 in Vught! 

 

Vanaf dinsdag 6 september: knutselen voor mindervaliden 

Mindervalide én valide jeugd en jongeren zijn van harte welkom op dinsdagavond van 

18.45 tot 20.30 uur. We timmeren, zagen, kleien, schilderen, breien en werken met 

kralen en pitriet. Na 20.00 uur is het tijd om wat te drinken en gezellig te kletsen.  

 

Vanaf woensdag 7 september: knutselclub voor de basisschool 

Op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur staan de deuren van Elzenburg open voor 

alle kinderen van de basisscholen. De kinderen mogen komen knutselen en hun 

'kunstwerk' mee naar huis nemen. Ook hebben we diverse spellen én een poppenkast. 

 

Vanaf vrijdag 9 september: For Teen Poppers/September Meezingmaand 

De For Teen Toppers zingen de leukste liedjes onder leiding van dirigente Stephanie 

Reuzer. Af en toe treedt het koor op, onder meer tijdens de seizoensafsluiting in Theater 

de Speeldoos. Repetities zijn op vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Ben je tussen de 

9 en 14 jaar oud? Doe dan met ons mee! De hele maand september kun je GRATIS 

meezingen. Kom gewoon een keertje kijken en luisteren.  

 

Vanaf vrijdag 9 september: vrouwenpopkoor All 4 Fun 

Zingen en gezelligheid met alleen maar vrouwen, dat is All4Fun. Het koor staat onder 

leiding van dirigente Stephanie Reuzer en repeteert iedere vrijdagavond van 19.45 tot 

21.15 uur. 

 

Vanaf zaterdag 17 september: Jazzdance 

De zaterdagochtend is gereserveerd voor Jazzdancelessen voor kinderen vanaf 4 jaar tot 

de tienergroep Dance4Teenz. In zes leeftijdsgroepen dansen de kids op de leukste 

muziek. De lessen worden gegeven door een enthousiaste, jonge dansdocente die zelf 

erg veel ervaring heeft opgedaan in diverse regionale musicals en dansvoorstellingen.  

 

Meer informatie en aanmelden 

Wilt u uw kind of uzelf opgeven als deelnemer of vrijwilliger aan een van onze 

activiteiten? Kijk voor meer informatie op onze website: www.jeugdwerkrozenoord.nl. Of 

loop gewoon eens binnen in Elzenburg. 

 

Graag tot ziens bij Stichting Jeugdwerk Rozenoord! 

 

 

 

http://www.jeugdwerkrozenoord.nl/

