
De Franciscusbende gaat los! 
 
Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan we los met de 
Franciscusbende. Eens in de zoveel tijd organiseren we een 
activiteit voor kinderen en/of ouders. We gaan voor 
gezelligheid en plezier, elkaar beter leren kennen, een lijntje 
houden met kerk en geloof. 
 
Als jij je laat opnemen in de groepsapp houden we jou op de 
hoogte van de activiteiten, die eraan komen. Je kunt op de 
app wel ontvangen, niet zenden. Je kunt ook zelf met ideeën 
komen voor activiteiten. Stuur die dan per mail in: 
FranciscusBende@franciscusparochie.nl . 

 
Groetjes van de kerngroep Franciscusbende 
Marije Brouwer, Jurgen ter Huurne, Marcel Leferink, pastor Frank de Heus (06 300 988 33) 
 

 
Het programma voor de komende maanden: 
 
Zaterdag 2 oktober, 14.00 tot 17.00 uur: Rondleiding en bezoek boerderij M.T.S. Smelt – 
Luttikhedde (voor kinderen) 

We verzamelen om 13.45 uur aan de Braamweg 11 (bij Jurgen 
ter Huurne) te Buurse. Te voet gaan we naar de Braamweg 12 
(overkant straat). Om 14.00 uur starten we met een kort filmpje. 
Daarna volgt een korte rondleiding over de boerderij. Na een 
drinkpauze is er een puzzeltocht met opdrachten op de 
boerderij in groepjes van vijf of zes kinderen met telkens één 
ouder als begeleider. Het gehele programma duurt ongeveer 
2.5 uur. 
Het geheel kan al doorgaan bij minimale deelname van 10 
kinderen en maximaal 30 kinderen. Kosten: € 3,-- ter plekke te 
voldoen bij Jurgen. Alle geïnteresseerde kinderen van groep 5 
t/m 8 zijn welkom. Vrienden en vriendinnen mogen mee. 

Opgave liefst vóór 27 september bij FranciscusBende@franciscusparochie.nl . 
 
 
Zondag 14 november, 9.00 tot 10.30 uur: Ontbijt en toren beklimmen in de Bonifatiuskerk 
(voor kinderen en ouders) 
 

 Om 9.00 uur ontbijten we gezamenlijk in de parochiezaal van de pastorie. 
Daarna beklimmen we in ieder geval de toren samen met Jos Westendorp. 
Afhankelijk van de grootte van de groep zullen we ook het orgel goed 
bekijken, de ‘schatten’ in de sacristie en de kerk. Om 10.30 uur gaan we 
weer uit elkaar. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via 
FranciscusBende@franciscusparochie.nl . 
 

 
 
Vrijdag 10 december, tussen 18.30 en 20.30 uur: Vossenjacht in centrum Haaksbergen (voor 
kinderen en ouders) 
 

 Je start op je eigen tijd in of bij de Pancratiuskerk en gaat op jacht naar vossen uit 
het Kerstverhaal: Maria, Jozef, kindje Jezus, koningen, herders, de vroedvrouw, de 
evangelist en wat al niet meer? Een leuke activiteit tussen het winkelend publiek voor 
ouders en kinderen. Kosten € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via 
FranciscusBende@franciscusparochie.nl . 
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