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Van de redactie 
He daar! Leuk dat je de clubkrant leest. De laatste editie 
was alweer van voor de zomervakantie. Het was helaas een 
aantal weekjes wachten, maar gelukkig zijn de clubs alweer 
draaiende. Wij van de redactie hebben ons dan ook 
vermaakt met al het ingestuurde materiaal door leiding en leden. Hieruit hebben we opnieuw een 
leuke clubkrant samengesteld! Er staan ons ook nog een aantal gave activiteiten te wachten, 
Sinterklaas is in het land en de  feestdagen staan al bijna voor de deur. Hier is aan gedacht en even 
verderop zijn leuke knutselprojectjes voor thuis te vinden.  

Veel lees- en knutselplezier! 
 
Groetjes van de redactie! 
 

Van de voorzitter 
 
Hoi Allemaal, 
 
Sinds de vorige clubkrant is uitgekomen is er alweer heel veel tijd 
verstreken. Ik probeerde me nog even te herinneren wat we in de 
tussentijd allemaal hebben gedaan. Alle clubs hadden hun laatste 
clubavond, we hadden een vossenjacht in het dorp, we zijn op kamp 
geweest en hebben daar de foto's en film ook al met elkaar bekeken. En 
dan ook nog weer elke week de clubavonden. Wat een boel leuke 
dingen! En dan weet ik dat er in de komende tijd ook weer wat aan zit te 
komen. Dat is voor nu nog een verrassing, maar daar komen jullie snel 
genoeg achter. 
 
De vorige keer heb ik op deze plek iets geschreven over het bestuur en wat zij allemaal doen. We 
hebben aan het begin van dit jaar hele grote vellen papier gepakt en die helemaal volgeschreven. 
Daar stonden allerlei dingen op zoals het bijhouden wie op welke club zit, zorgen dat de contributie 
binnenkomt en alle rekeningen worden betaald, praten met de gemeente en zorgen dat de spullen in 
het clubhuis blijven werken en onderhouden worden. Gelukkig zijn we er met alle leiding ook om 
leuke dingen te organiseren. Zoals straks weer een kerstfeest en ik denk zelfs nog een militaire 
dropping. Oeps! Heb ik de verrassing al verklapt. 
 
Hoewel het nu dus alweer erg vroeg donker wordt en we op club weer binnen spelen is er ook weer 
heel veel om naar uit te kijken. Tot de volgende keer, ik denk dat het dan alweer bijna mooi weer 
wordt! 
 
Frank Starke 



De Triangel, november 2017 

pagina 2 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data        

2017 
Kerstfeest                22 december 
Kerstvakantie                               22 december t/m 7 januari 
 

2018 
Voorjaarsactiviteit  12 januari  
Voorjaarsvakantie                       24 februari t/m 4 maart    
Meivakantie   28 april t/m 6 mei  
Zomervakantie  14 juli t/m 9 september 
Zomerkamp   25 t/m 30 augustus       
 

  

 
Contributie! 

Alle contributies worden via de bank geïncasseerd.  
 

De contributie is als volgt: 
 

    Klimop en Sioux:                      € 5,- 
Zonnestraal en Kraaiennest:      € 6,- 
Bijenkorf en Leeuwenhol:          € 8,- 

De TheeZAKjes   € 8,- 
 

De bedragen zijn per maand van september tot en met juni. 
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Secretaresse:                                                       

Sonja Gierveld                                     
Beerninksweg 63                                
7621 XS Borne 
 06-30195960 
 

 

Voorzitter:  
 
Frank Starke  
Pinksterbloem 13 
7623 CM Borne 
06-12979077 

 

 

Penningmeester: 
 

Jonny de Vrieze 
Veluwestraat 80  
7559 LH Hengelo 
 

Rek. Nr. NL15SNSB0935187073  SNS 
Borne 
 

Belangrijke adressen 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Bekijk ook onze vernieuwde 

website: 

www.cjvborne.nl  

 

  

Clubgebouw: 

De Driehoek,  
Piepersveldweg 5 
7623 AP Borne 
 074-2670632  
(alleen tijdens clubtijden te bereiken) 
 

Verhuur clubgebouw en spelen: 

Robert Mekenkamp 

info@cjvborne.nl 

 074-2663138  
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Cartridges 

Al jaren verzamelen we printer cartridges en toners die leeg zijn. Er 

zijn namelijk bedrijven die daar geld voor geven, zodat zij ze opnieuw 

kunnen gebruiken. Veel leden nemen deze trouw mee naar club. En 

daar zijn we heel blij mee! We hopen dan ook nog veel cartridges te 

ontvangen. 

 

 

 

 

 

Data van de CREA-club 

De crea-club is een groep die eens in de maand bij elkaar komt om lekker 

creatief bezig te zijn. Er wordt van alles gemaakt van kaarten tot aan 

schilderijtjes en van waxinelichthouders tot beelden. Ben je graag een 

beetje creatief  kom dan vooral een keertje langs. 

Voor alle creatievelingen zijn hier alle data voor dit seizoen: 

2017     
11 december            
 

2018     
8 januari  9 april 
12 februari  7 mei 
19 maart  4 juni

Meer informatie bij: Alie Gierveld 2665443 en Brenda Gierveld 
Plaats: CJV gebouw De Driehoek            
Tijd: 19:30 uur tot +/- 21:30uur 
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Even voorstellen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dit is Bowie Bosch inmiddels ruim 8 weekjes oud. Zij is de  

dochter van de trotse ouders Maureen en Arjan Bosch. 

Maureen en Arjan van harte gefeliciteerd namens ons allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingwissels 

Geen veranderingen dit keer! 
 

 

 

 

 

Wat/wie zoeken we nog?  
 Een leiding voor de Sioux. Man/vrouw minimaal 17 jaar. 
 Een leiding voor de Theezakjes Man/vrouw minimaal  18 jaar 
 

Ken je iemand die dit leuk zou vinden en dit wel zou kunnen laat het 

dan weten via info@cjvborne.nl! Ook stagiaires kunnen zich hier 

aanmelden dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. 
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Sioux 
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Zonnestraal  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjthrek_9LXAhWSo6QKHX1yDZYQjRwIBw&url=https://rustenrein.nl/het-verschil-tussen-chemische-en-natuurlijke-zonnebrand/&psig=AOvVaw1_pO-C_semkwbJyLI0HqZD&ust=1511468013641956
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjthrek_9LXAhWSo6QKHX1yDZYQjRwIBw&url=https://rustenrein.nl/het-verschil-tussen-chemische-en-natuurlijke-zonnebrand/&psig=AOvVaw1_pO-C_semkwbJyLI0HqZD&ust=1511468013641956
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De Kraaiennest 
 
Het was weer eens een ouderwets gezellig avond aan de Piepersveldweg. De jonge leden die zo 

energierijk zijn, zouden naar onze mening nooit eens rustig kunnen zitten. Maar elke week voltrekt 

het wonder zich opnieuw, meestal na een flink rumoer. Vol spanning zitten de jongens te wachten op 

wat er gebeuren gaat. Zal het een nieuw spel zijn? Of kennen we het al?  

Natuurlijk is iemand die niet op voetbal zit, niet bij met blokjesvoetbal. Maar uiteindelijk doet 

iedereen mee. Soms moet de leiding er ook aan geloven. Jagerbal & Pleurbal worden het best 

ontvangen onder de leden. Hieronder de foto’s van een potje Pleurbal bij de Kraaiennest.  

’t Kraaiennest  
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De TheeZAKjes 
 
Geen clubavond van de Theezakjes is hetzelfde. Waar we de ene keer met Nerfguns achter elkaar aan 

hollen door het clubhuis heen, raden we een keer later in 30 seconden zoveel mogelijk goede 

antwoorden tijdens het spel ’30 Seconds’. En zo ook deze bewuste avond (zie foto’s).   

Twee teams, twee leiding en één spel met heftige estafettes. Voorwerpen moesten meegenomen 

worden van de ene kant van de zaal naar de andere. En néé, ze vertrokken niet met één klein ding in 

hun hand. Een paar ballen, een step, blokken, sjoelstenen. Alles ging mee naar de overkant. En niets 

of niemand mocht de grond aanraken. Dat is best lastig als je met vier man in een team zit en maar 5 

plankjes hebt waar je op mag staan.  

Omdat onze 15+ leden volgens hun leiding tot veel in staat zijn, vroegen we ze de laatste ronde om 

een teamgenoot over te brengen. En zoals we dan zeggen: gelukkig hebben we de foto’s nog.  
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De Leeuwenhol 

Deze foto is gemaakt vlak voordat de jongens van de leeuwenhol in hun camouflagepak en met een 
lasergun het bos in gingen. De laatste clubavond van het seizoen willen we graag met z’n allen wat 
leuks gaan doen. Dat werd dit keer laserquesten in het bos, samen met de meiden van de Bijenkorf. 
Op de foto is iedereen ook nog fris, dat was 1,5 uur later wel anders. Want van rennen door het bos 
wordt iedereen moe en bezweet, maar helemaal mooi wordt het als je dan in de modder wegduikt 
om niet geraakt te worden.  
 
Het duurt gelukkig nog even tot het zo ver is, maar wij kunnen niet wachten tot we weer zoiets 
kunnen gaan doen. 
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De Klimop 

 

Brave meisjes bij de klimop? Geen Barbies en make-up voor hun op de donderdagavond. Zij doen 

liever de hele avond Ballenoorlog en blokjes voetbal. Stoere meiden die absoluut niet bang zijn om 

vies te worden. Toch is knutselen altijd ook nog wel super leuk! Uiltjes van dennenappels maken 

kunnen ze als de beste. Ook zien we de coolste dance moves en horen we de hipste muziek met 

stopdans.  

 

Maar wat was er de laatste club avond aan de hand? Is sinterklaas al in het land?  

Iedereen zat al druk te denken, wat zal sint ons dit jaar schenken. De hele avond knutselen voor sint 

en piet. Want ons huisje overslaan, dat mogen zij dit jaar niet! 

 

Lijkt het je leuk om bij CJV te komen? Of heb je vriendinnetjes die deze leuke clubavonden niet mogen 

missen. Je bent van harte welkom om een keertje langs te komen! 
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De Bijenkorf 

Wij zitten net op de bijenkorf. Het is superleuk,   als we komen gaan we thee of ranja drinken. 

Daarna gaan we naar beneden om een spel te spelen, het is heel gezellig.                                 

 We doen ook leuke spellen zoals 30 seconden spel en lach therapie super leuk en we doen nog veel 

meer leuke dingen. 

We gaan ook nog een high tea doen en nog een paar uitjes, wij vinden club super 

leuk!                                                                               

 xxx   Anne, Saskia en  Nathalie  
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Kamp alfabet 

 

A De A is van aanmelden. Daar begint het kamp mee.  

 De A staat ook voor Aardappelen schillen en die dan in de pan met 
water gooien. 

B De B is van bestemming. Dit jaar was de bestemming Ommen. De 

B is ook van Bos. Dit jaar was het bos vlakbij en we hebben veel spellen gedaan in het bos. 

C De C is natuurlijk van CJV  maar ook van een minder leuk woord om te doen. Namelijk corvee. Dit 

betekent afwassen, afdrogen, opruimen, tafels schoonmaken en vegen.  

D De D is van Dagcommandant. Dit zijn de mensen die je in de ochtend met veel lawaai wakker 

maken. De D is ook van dagprogramma’s daar kun je op lezen wat we de dag gaan doen. (als je hem 
kan vinden). En van dropping want dat hebben we ook gedaan dit kamp. 

E  De E is van enthousiast. Dat zijn de leden en de leiding. 

De E is ook van eten de keukenstaf heeft weer heerlijk gekookt en de broden werden weer met 
plezier gesmeerd door de leiding. 

F De  F is feesten. Het kamp is een groot  feest. 

Fietsen we hadden de fiets mee genomen en gelukkig hebben we deze ook vaak gebruikt. Er waren 
zelfs een aantal leden en leiding helemaal op de fiets naar Ommen gekomen.  

G De G is van  Griezelen. In het donker door het bos lopen, wat griezelig!  De G is ook van Groepje.  

Altijd weer een verrassing, Bij wie zit je in de groep en welke groepsnamen zijn er deze keer 
verzonnen.  

H De H is van heel. Heel leuk, heel veel plezier, heel veel lawaai, heel weinig slaap, hele leuke 

leiding. En nog heel veel meer. 
J De J is van joepie! Joepie gaan we dit doen. En ook van Jury …erg belangrijk zij verzorgen de punten 

dus af en toe slijmen bij de jury is altijd goed.  
K De K is van koekjes. Bij een bekertje ranja hoort een koekje.  De K is ook van kamp en van de 

Kampkrant. De kampkrant wordt elke avond voorgelezen. 
Hierin wordt de dag nog even kort doorgenomen. 
L De L is van leden en leiding.  Deze zijn allemaal erg 

belangrijk. Zonder deze is er namelijk geen kamp. En ook van 
Lezen. Op zijn tijd  even heerlijk een stripboek lezen is altijd fijn. 
Let op, niet in slaap vallen! 

M De M is van muggen. Lastige beestjes die zoemen en 

prikken.  
N De N is van namen. Groepsnamen, jongensnamen, 

meisjesnamen en zelfs de programma’s hebben namen.  
O De O is van Opruimen. He bah, dat is toch absoluut niet  leuk. Klopt, maar ook op kamp moet dit af 

en toe gebeuren.  

P De P is van pleecorvee de oudste meiden en jongens  maken elke dag de wc schoon. Goed poetsen!   

Plezier ! We hopen dat iedereen dit heeft gehad op kamp. 
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Q De Q is van Quiz dit jaar was er een  quiz met druk knop. Wist je het antwoord dan mocht je op de 

grote knop drukken.  
R De R is van Ranja. Verschillende kleuren en smaken. De R is ook van rennen want dat moet je veel 

en vaak doen op kamp . Op verschillende manieren. 
S De S is van Sjaals . Rood voor de winnaar van de vorige dag, blauw voor de 

tweede van de vorige dag. En dan nog de gele dit is de beste want die is voor 
degene die de leiding heeft geholpen. Slaapzaal is bedoeld om te slapen maar 
ook gebruikt voor kletsen, zingen, snoepen en nog veel meer. 
T De T is van Thema. Elk jaar verzint de leiding weer een nieuw thema. Dit 

jaar was het KAMP OP WIELEN.  En  natuurlijk  van TOKO. Ook dit jaar was de snoepwinkel weer 
gevuld met veel er erg lekker snoep.  
U De U is van Uitstekend vermaakt. En uitgeput .Iedereen heeft zich uitstekend vermaakt en was 

ook uitgeput. Hopelijk heeft iedereen de vrijdag kunnen uitslapen. 
V De V is van Vlot bouwen en er mee varen. We hadden ze goed in elkaar gezet. Ze hebben allemaal 

de eindstreep gehaald.  Vlaggenmast elke ochtend beginnen we met de vlaggen te hijsen en elke 
avond maken we weer een kring om de vlaggenmast om deze te strijken.  
W De W is van water om te drinken maar ook om mee te spelen.  De W is ook van wist u datjes. Aan 

het einde van de kampkrant komen de wist u datjes. Bv Wist u dat….. de leiding snurkt.  
X De X is van  XXjes  Bij het kaarten versturen is dit vast wel een keer gebruikt.  
Y De Y is van  Yoghurt met Ranja als toetje. Lekker! 
Z De Z is van Zon .We wensen altijd Zon. Niet te veel maar ook zeker niet 

te weinig. Jammer genoeg kregen we een heel klein beetje regen.  
 
 
 
Hopelijk hebben jullie zo een beetje een idee gekregen van het kamp. Voor 

een uitgebreid verslag; ga naar www.cjvborne.nl  
en lees dan de kampkrant. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cjvborne.nl/
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Knutselpagina 

ADVENTSKALENDER & KERSTBOOM 
Wat heb je nodig:  

 Groen papier (groot). 
 Rood papier (groot). 
 Wit tekenpapier. 
 Potlood, viltstiften. 
 Lijm. 
 Slingertjes, glitters en andere versieritems. 
 Schaar.  

Een adventskalender is niet zomaar een kalender, maar eigenlijk een echte kerstkalender. Deze 

kalender heeft maar 25 dagen en begint op 1 december. Deze kalender telt de dagen af tot Kerst en 

iedere dag mag je een vakje openmaken. Je snapt dat dat best leuk is en vooral ook spannend om te 

zien wat er nu weer achter het vakje zit. 

 Het is leuk om zoiets voor iemand anders te maken.  

_______________ 

 

Teken over de hele lengte en breedte van het groene vel een kerstboom en knip het uit, knip 

hetzelfde figuur even groot uit het rode vel.  

Teken op de groene kerstboom 25 cirkels en prik deze half uit, zodat je ze nog open kunt vouwen. Zet 

op de cirkels met mooie letters 1 t/m 25 en plak daarna de groen en de rode kerstboom precies op 

elkaar.  

Maak dan op de tekenvellen 25 kleine grappige tekeningen (ter grootte van de cirkels) en plak deze 

in iedere cirkel op het rode gedeelte. Zodat je de groene cirkels echt 1 voor 1 open kunt vouwen en er 

dus steeds een andere tekening tevoorschijn komt.  

Dan kan je met alle glitters en slingers e.d. de kerstboom zo mooi mogelijk versieren. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzutPd3cDXAhXLcBoKHW6mAeAQjRwIBw&url=https://www.mohnblume.de/BIO-Tee-Adventskalender&psig=AOvVaw2bHy0HRulKJuYSh9dis_F_&ust=1510840472353715
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