Van de redactie
Hoi Allemaal,
Dit is alweer de laatste clubkrant van het seizoen. De afgelopen maanden hebben we erg lekker weer
gehad, hierdoor zijn alle clubs veel buiten geweest. Langzaam groeien de bomen midden op het veld
naar elkaar toe en ook aan de zijkanten komen de planten dichter tegen elkaar te staan. Dat betekend
dat we volgend seizoen mooie verstopplekken hebben.
Het is wel jammer dat het seizoen ten einde is, maar wij als leiding hebben veel zin in het volgende
seizoen! Anders dan anders hebben we deze editie veel foto’s in de clubkrant staan.
Namens alle leiding wensen we jullie heel veel plezier tijdens de zomervakantie en graag zien we jullie
volgend seizoen weer! (Of op kamp!!)

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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Van de voorzitter

Jullie zijn gewend om hier een stukje te vinden van Robert over waar hij zich mee bezig
houdt. Nou, blijkbaar was dat in het afgelopen halfjaar om een nieuwe voorzitter te vinden.
En dat is gelukt. Ik ben in april door de leden en leiding gekozen tot voorzitter, dat is best
speciaal!
Het CJV is een vereniging en die is van alle leden. Nu is het niet zo handig om met z’n allen te
proberen allerlei beslissingen te nemen en daarom hebben we een bestuur, dat bestaat uit 5
mensen. In februari vertelde niet alleen Robert dat hij na 16 jaar graag wilde stoppen als
voorzitter, maar ook Kirsten wilde na 17 jaar stoppen als secretaris. Allebei wilden ze graag
meer tijd hebben voor de leuke dingen op club: de club zelf draaien, activiteiten organiseren,
klusjes bij het clubhuis en natuurlijk op kamp. En laten we eerlijk zijn, ze hebben ook wel
heel lang heel veel voor het CJV gedaan. Dan mag iemand anders dat ook wel een keer gaan
doen. Gelukkig blijven ze wel bij het CJV. Ik heb ze dit al wel gezegd, maar ik wil ze ook hier
graag bedanken voor al die jaren.
Nu zullen jullie denken als er 5 mensen in het bestuur zitten en er gaan er 2 weg, dan hebben
we een probleem. Gelukkig niet. Het bestuur heeft alle leiding gevraagd of ze in het bestuur
willen. Gelukkig zeiden zowel Chris als Sonja daarop ja. Misschien is het jullie opgevallen dat
Sonja nu de mailtjes van het CJV stuurt, zij doet dat als de nieuwe secretaris. Wat het bestuur
nog meer doet zal ik een andere keer uitleggen.
Een nieuw bestuur dus, met een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Gaat er dan veel
veranderen? Als het aan mij ligt niet, want volgens mij vindt iedereen het leuk op club. Als
dat niet zo is of je hebt een goed idee, dan zou ik het fijn vinden als je me dat komt vertellen!

Belangrijke data
Zomervakantie
Zomerkamp
Herfstvakantie
Kerstvakantie

17 juli t/m 3 september
26 augustus t/m 31 augustus
21 t/m 29 oktober
23 december t/m 7 januari
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Belangrijke adressen
Clubgebouw:

Secretaresse:

De Driehoek,

Sonja Gierveld

Piepersveldweg 5

Beerninksweg 63

7623 AP Borne,  074-2670632
(alleen tijdens clubtijden te
bereiken)

7621 XS Borne,  06-30195960

Voorzitter:

Penningmeester:

Frank Starke

Jonny de Vrieze

Pinksterbloem 13

Veluwestraat 80

7623 CM Borne, 

7559 LH Hengelo
Rek. Nr. NL15SNSB0935187073
SNS Borne

Verhuur clubgebouw en spelen:
Robert Mekenkamp
info@cjvborne.nl

 074-2663138

Bekijk ook onze vernieuwde website:
www.cjvborne.nl
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.
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DATA VAN DE CREA-CLUB
De crea-club is een gezellige groep die eens in de maand op maandag
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 komend seizoen:
2017
4 september
2 oktober
6 november
11 december

2018
8 januari
12 februari
19 maart
9 april

7 mei
4 juni

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

LEIDINGWISSELS
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DB
Afgelopen ledenvergadering is Robert Mekenkamp afgetreden als voorzitter en zijn plek zal de
komende jaren worden vervuld door Frank Starke. Robert blijft wel aan als leiding bij de Sioux.
In diezelfde ledenvergadering is Kirsten Smid afgetreden als secretaresse en deze plek zal de komende
jaren worden vervuld door Sonja Gierveld. Kirsten blijft leiding bij de Sioux.
Om het DB te versterken is Chris Grootjans toegetreden.
Leiding
Mihaila Gast heeft afscheid genomen bij de Bijenkorf. We hebben gelukkig een prima vervanger voor
haar kunnen vinden. Kim Grundlehner zal komend seizoen beginnen bij de Bijenkorf.
Miranda gaat van de Bijenkorf weer terug naar de Zonnestraal.
De stage van Amy Strikker is voorbij. Ze heeft het zo leuk gehad dat ze besloten heeft om te blijven. Ze
gaat helpen bij de Klimop.
Bij de Klimop gaat Maureen Zonnebeld met zwangerschapsverlof. We wensen haar een mooie tijd toe.
Wij wensen iedereen veel plezier bij hun nieuwe uitdaging.

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

De Triangel, Juli 2017
pagina 5

De rubriek van oud-leden in het kader van het 115-jarig
bestaan.
Mijn naam is Elles Grootjans – Mekenkamp. Ja, de moeder van Chris en Lex en het “zussie” van
Robert.
Vanaf mijn 9e werd ik door buurmeisjes meegenomen naar het CJV, de
Zonnestraal. Ik heb leuke herinneringen aan die tijd. Amerikaans verkopen
was een favoriet en verstoppertje in het donker vond ik altijd heel spannend!
Minder leuk vond ik het verplicht schrijven in het logboek. Doen jullie dat nog
steeds?? Het is grappig om te zien; na de Bijenkorf ben ik redactielid
geworden bij de clubkrant, net als Chris nu.
Ook ben ik leiding geweest bij de Zonnestraal, Bijenkorf en het Kompas. De
leukste herinneringen heb ik aan het organiseren van de startdag, de
familieavond, volleybaltoernooien en natuurlijk het jaarlijkse kamp.
Jeetje, wat heb ik toen veel broden gesmeerd.
De spooktocht was altijd een hele uitdaging om
te overleven zonder kleerscheuren. Ook lukte
het niet altijd om de juiste weg terug te vinden
naar de kampeerboerderij (Jeroen Kwast!).
In 1984 heb ik Henk, de vader van Chris en Lex,
leren kennen bij de ZAK. Je kunt wel zeggen
dat het CJV de basis is geweest van ons gezin,
niet alleen omdat ik getrouwd ben met een
CJV-er, maar ook omdat wij de meeste
vrienden kennen van het CJV.

Ik heb veel geleerd van mijn “CJV-tijd”: onder andere het organiseren, samen werken en
improviseren. Ik ben dan ook trots op Chris en Lex dat zij in onze voetsporen getreden zijn en ook als
leiding bij het CJV zijn. Het CJV is meer dan alleen vrijwilligerswerk. Het is een verbindende factor in
al zijn eenvoud.
Ik wens jullie nog veel plezier bij het
CJV!
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Vossenjacht 23 juni

Vrijdag 23 juni was het tijd voor de afsluiting van het seizoen met een gezamenlijke activiteit. Door
de leiding is een spannende vossenjacht in het centrum van Borne neergezet. Het weer zat gelukkig
mee en het was lekker warm! De leiding en leden van de TheeZAKjes hebben zich verkleed in rare,
gekke of juist minder opvallende kleding. We hebben het jullie niet gemakkelijk gemaakt!
Nadat de vossen een mooi plekje hadden uitgekozen, kon het spel
beginnen. Sommige vossen verborgen in het volle zicht en sommige
vossen goed verstopt in donkere nissen. Veel verschillende vossen
hebben het dorp onveilig gemaakt. Van toeristen met verrekijkers tot
aan een Schot inclusief Schotse rok. Zelfs een boef of een
“putjesvisser”.
Na spannende achtervolgingen en renpartijen door het dorp was het
ook nog nodig om de vossen op de juiste volgorde te vinden. Door
middel van speelkaarten werd deze volgorde aangegeven. Dit maakte
het spel een stukje moeilijker en ook een stuk spannender.
Als eerste was het de beurt aan
de Sioux en de Klimop, zij
vossen snel in de gaten. Maar
rollator bij de HEMA straal
hulp kregen deze groepen ook

hadden de meeste
liepen een omaatje met
voorbij. Met een beetje
het lijstje vol.
De Kraaiennest en
Borne in. Even later
Leeuwenhol hun
de vossen ook
grotere afstanden

Zonnestraal vlogen daarna
maakten ook de Bijenkorf en
opwachting. Nu werd het voor
moeilijker en werden er
gerend.

Door alle inspanning
plaats. Iedereen heeft
ijsje.

was een lekker ijsje wel op z’n
heerlijk gesmikkeld van het
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Sioux

Heerlijk rennen !

De Triangel, Juli 2017
pagina 8

Zonnestraal
Water softbal bij de Zonnestraal. Heel verfrissend!
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Leeuwenhol
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De Kraaiennest

Het liefst zijn wij buiten te
vinden om te stoeien, blikspuit
te spelen of hutten te bouwen.
En als het echt moet luisteren
we naar de leiding en gaan we
met z’n allen een spelletje
spelen.

Op de laatste clubavond zijn we Borne ingelopen en
hebben we een lekker ijsje gekregen. Dat was smullen!!
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De TheeZAKjes

We denken dat dit een variant van Amerikaanse verkoop is.
Wel de moeilijke variant. De leiding zit buiten en de leden zijn binnen.
We zijn erg benieuwd of dit werkt.
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KLIMOP

Zoek de verschillen!
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De Bijenkorf

Met water spelen blijft leuk!
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Kleurplaat
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Zomerkamp 2017

Van 26 tot en met 31 augustus
BEN JE VERGETEN OM JE OP TE GEVEN
VOOR KAMP?
Het kan nog, maar wees snel!
De leiding heeft er in ieder geval al weer heel veel zin in, jullie ook?
We gaan dit jaar naar de Arendhorst in Ommen.
Gaan jullie allemaal weer mee?

Wat zal dit jaar het thema zijn?
Wie gaan er dit jaar mee?
Bij wie zit ik in de groep?
Welke spelletjes zullen we gaan doen?
Waar slaap ik en naast wie?
Wie wordt de leukste leiding?
Wat zullen we gaan eten ?
Veel vragen maar één ding weten we zeker:

Op kamp hebben we veel plezier!
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