Activiteitenblaadje springers
Zaterdag 12 september:
Vandaag vliegen we het werkjaar in met een grote ontmoetingsdag. De springers worden
verwacht in de Zandberg vanaf 13u30 en mogen weer worden opgehaald om 17u.
Zaterdag 19 september:
Circusdirecteur Alberto is in Brugge en is dringend op zoek naar circusartiesten. Kom jij ook
auditie doen? Je bent welkom in het trapveld van 14u-17u. Break a leg!
Zaterdag 26 september:
Nu dat alle artiesten bekend zijn, heeft circusdirecteur Alberto geld nodig om zijn tent,
tribune en circustrein te betalen. Kom jij hem helpen? Hij heeft jullie hulp nodig in het
trapveld van 14u-17u.
Zaterdag 3 oktober:
De circusartiesten hebben een zware repetitieweek achter de rug en zijn erg vermoeid.
Circusdirecteur Alberto geeft alle artiesten en medewerkers een weekje vrijaf. Daarom is er
geen repetitie deze week en mogen alle springers deze zaterdag thuisblijven.
Zaterdag 10 oktober: (Diabalo)
Vandaag bestaat het circus exact 100 jaar! De artiesten geven een groot eetfestijn en zetten
elkaar en de bezoekers extra in de bloemetjes. Jullie zijn welkom op ons jaarlijkse
DIABALO. Meer informatie volgt nog.
Zaterdag 17 oktober: (Vriendinnetjesdag)
Onze trapezist is gevallen van zijn trapeze. De goochelaar heeft tijdens het oefenen een
kegel op zijn hoofd laten vallen en ligt in het ziekenhuis. Kortom, er is extra mankracht nodig!
Neem al je vriendinnetjes mee want vandaag is het vriendinnetjesdag. Jullie zijn welkom
van 14u-17u in het trapveld.
Vrijdag 23 oktober:
Nee, vandaag is er geen activiteit, maar is het DVDJ. Trek je t-shirt van de ksa aan, je
sjaaltje om je nek, je kousen tot over je knieën en ga zo naar school. De leiding doet alvast
mee, jullie ook?

Zaterdag 24 oktober:
Vandaag kreeg circusdirecteur Alberto bijna een hartaanval. Zijn grootste nachtmerrie is
uitgekomen. De olifanten zijn gestolen door de rovers. Dit is één grote ramp. Iedereen helpt
zoeken, doen jullie ook mee? De zoektocht gaat door van 14u tot 17u in het trapveld.
Zaterdag 31 oktober:
Vuurspuwster Katarina was wat oververmoeid door alle zware repetities en was de laatste
repetitie wat onvoorzichtig. Hierdoor is de volledige circustent van ‘Cirque du Jumpers’
afgebrand. Circusdirecteur Alberto en zijn circusartiesten blijven niet bij de pakken zitten en
zijn al volop gestart met het herstellen van de tent. Alle hulp is welkom! Jullie worden
verwacht van 14u-17u in het trapveld.
Zaterdag 7 november:
Dankzij al jullie geldinzamelacties, kan de tent nu volledig hersteld worden. Dit gaat
natuurlijk niet vanzelf en zal een weekje duren. Hierdoor zijn alle repetities een weekje
gestaakt. Er is dus geen repetitie/activiteit deze week.
Zaterdag 14 november:
De circusartiesten zien de nieuwe week weer helemaal zitten. Alleen is er één groot
probleem… clown Bassie is ziek! Trek je gekste outfit aan, kleur je neus rood want vandaag
nemen jullie de taak als clown over. Jullie zijn welkom van 14u-17u in het trapveld.

Zaterdag 21 november:
Vannacht is er iets verschrikkelijks gebeurd… Circusdirecteur Alberto is vermoord. Gelukkig
neemt zijn onderdirecteur Bambini het nu over, maar voordat de repetities verder gaan,
wordt er gezocht naar de moordenaar. Jullie zijn welkom om samen met circusdirecteur
Bambini op zoek te gaan naar de moordenaar. De zoektocht wordt gestart in het Trapveld
van 14u-17u. Hierna zijn jullie allemaal welkom om de Schemertocht te wandelen. Verdere
info volgt hier nog over.
Zaterdag 28 november:
Elke dag maakt chef Gaston heerlijk eten klaar voor alle circusartiesten. Maar deze week
niet, want hij is even op bezoek bij zijn mama in Parijs. De circusartiesten moeten nu zelf
koken, maar ze maken er een potje van… Trek jullie schort maar aan en was goed jullie
handen, want jullie worden voor een dagje chef kok van ‘Cirque du jumpers’. Jullie zijn
welkom van 14u-17u in het Trapveld.

Zaterdag 5 december:
Vandaag is het een speciale dag, want de goedheiligman Sint-Nicolaas komt op bezoek in
‘Cirque du Jumpers’. Gedraag jullie alvast maar goed en kom hem mee verwelkomen. We
zien jullie om 14u in het Trapveld en we zwaaien hem allemaal uit om 17u.
Zaterdag 12 december:
De artiesten zijn weer volop bezig met de repetities. Ze willen steeds beter worden. Vandaag
zullen we extra trainen op het koorddansen. Kan jij goed jouw balans houden? Of ben je
iemand die er direct weer van valt? Jullie worden verwacht van 14u-17u aan het Trapveld.
Zaterdag 19 december (kerstfeestje)
Cirque de Jumpers is al bijna een half jaar aan het touren. Het nieuwe jaar staat voor de
deur. Om het fantastische circusjaar af te sluiten, komen ze allemaal nog eens samen om
gezellig kerst te vieren. Jullie worden verwacht op ons kerstfeestje van 17u30-20u in het
trapveld. Breng ook 2 euro mee.
Zaterdag 26 december (geen activiteit)
‘Cirque du Jumpers’ is volledig leeg, want alle circusartiesten zijn naar huis om kerst te
vieren met hun familie. Enkel circusdirecteur Bambini is nog in het circus om voor de dieren
te zorgen. De repetities/activiteiten liggen even stil, maar zij kijkt alvast vol spanning uit naar
het nieuwe circusjaar.
Zaterdag 2 januari (geen activiteit)
De artiesten genieten volop van hun twee weekjes vakantie. Familie bezoeken, aan de
haard zitten, onder het deken kruipen bij de ouders, genieten van al het lekkere eten. Wat
een geweldige vakantie.
Zaterdag 9 januari (filmavond)
Het nieuwe jaar is begonnen. Iedereen is nog aan het nagenieten van de heerlijke vakantie.
Op maandag 11 januari starten ze weer met de repetities. Omdat ze elkaar zo hard gemist
hebben besluiten ze om samen naar de film te gaan. Neem een dekentje of jullie slaapzak
mee, zo kunnen we het echt gezellig maken. Jullie worden verwacht in het trapveld van
16u30 tot 18u30 voor onze filmavond.
Zaterdag 16 januari (Massaspel)
Vandaag besluit Cirque de Jumpers om een teambuilding te organiseren. Iedereen komt
samen. Oude artiesten en nieuwe artiesten zijn welkom. Samen zullen allerlei spellen
spelen. We zien jullie in het trapveld van 14u-17u.

Zaterdag 23 januari (schaatsen)
Nu dat onderdirecteur Bambini de touwtjes in handen heeft, wil ze een nieuwe act beginnen.
Ze wil het groots aanpakken en wil een schaatsact. Ze organiseert audities waarin jullie jullie
mooiste schaatskunsten kunnen tonen. Trek je dikste sokken aan, je dikste handschoenen,
je warmste muts en je warmste sjaal. Vandaag is het schaatsactiviteit. Dit gaat door in het
Boudewijnpark. Jullie worden om 13u30 in Boudewijnpark verwacht en mogen worden
opgehaald om 17u. Vergeet jullie Kids Id en €4,5 niet!
Zaterdag 30 januari
Onze grote show in Brussel was een dik succes. De circusartiesten zijn heel tevreden totdat
ze buiten komen... Alle toeschouwers hebben hun blikjes en papiertjes gewoon op de grond
gegooid. Het is een puinhoop. Omdat veel handen, licht werk maken, helpen alle
circusartiesten de boel op te kuisen. De gezamenlijke opkuisactie start om 14u en eindigt om
17u in het Trapveld.

