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Einde groepsseizoen.
Het groepsseizoen van JongNL Beesel zit er weer op. Een
groepsseizoen waarin de leiding een heel jaar klaar heeft
gestaan voor de kinderen en ze elke week weer een
leuke groepsavond heeft bezorgd. Hiervoor namens de
beide JongNL besturen hartelijk dank. We wensen de
leiding en kids die mee gaan op zomerkamp in Hegelsom
een onvergetelijke week en voor iedereen een heerlijke
zomervakantie.
Introductiecursus.
Afgelopen dinsdag, 3 juli, hebben Arjan Bongers, Bart v/d
Broek, Fieke Luttels, Koen Claessen, Max Litjens en
Svenja Geraets de introductiecursus, na vijf intensieve
cursusavonden, afgesloten. Door deel te nemen aan de
introductiecursus krijg je een goed beeld van wat je
allemaal kunt verwachten als vrijwilliger. Programmeren
van activiteiten voor een groep, een spel begeleiden,
alles over leeftijdgroepen, pesten, kinderen met speciale
behoeften en de spelpijlers; sport en spel, creativiteit en
natuurbeleving zijn de vaste onderdelen van de cursus.
De cursus leidt op tot erkend leid(st)er.
Arjan, Bart, Fieke Koen, Max en Svenja, van harte
gefeliciteerd.
Outdoor Experience Dag
Zaterdag 30 juni werd in het kader van het 70 jarig
jubileum van JNB een Outdoor dag gehouden. Onder zeer
zonnige en warme omstandigheden namen 55 kinderen
deel aan de tocht die in en rond Beesel was uitgezet. In
de route waren een groot aantal (outdoor)posten
verwerkt waaronder de kabelbaan over de Mortel, een
oversteek met een roeiboot over de “Dooje Erm” in Rijkel
en een touwbrug op het voormalige bivakterrein in
Beesel. Daarnaast werd er ook met de buks geschoten en
werden de senioren uitgedaagd in het oplossen van een
QR-code en het bouwen van een eigen vuur om via het
doorbranden van een touw met een code toegang te
krijgen tot een kluis. Het werd een prachtige dag waarin
alle deelnemers genoten van alle (in)spannende opdrachten.

Plunjebalen.
Bij ons zijn plunjebalen te koop. Deze
kosten € 24,50 per stuk. Deze plunjebalen
zijn heel handig bij het verpakken
van de bagage (o.a. slaapzak, kussen,
luchtbed, schoeisel, etc.) als je op kamp
of bivak gaat. Want wij vragen geen
bagage in plastic (vuilnis)zakken te gaan
verpakken in verband met het scheuren
hiervan. Mocht je er een willen kopen,
neem dan contact op met Hans Stevens
tel: 06-46047037.
TOO.

Team Onderhoud en Ondersteuning is
volop aan de slag met het klaarmaken en
nakijken van alle spullen die mee gaan op
het komende zomerkamp.
Briefing leiding kamp.
Woensdag 11 juli vindt om 19.30 uur een
briefing plaats in de Blokhut voor leiding
welke mee gaan op het zomerkamp in
Hegelsom. Tijdens deze avond zullen we
diverse zaken met betrekking tot het
kamp nog nader bespreken.
Rabobank Clubkas Campagne.
Jong Nederland Beesel mocht in de
gemeente Beesel de op 2 na hoogste
cheque uit de Rabobank Clubkas in ontvangst nemen van Rabobank Venlo e.o..
Wij bedanken iedereen die op ons heeft
gestemd of ons onder aandacht heeft
gebracht bij een lid van de Rabobank

Venlo e.o.. Hopelijk mogen wij bij een
volgende Rabobank Clubkas campagne
ook weer een beroep op u doen en op uw
steun en/of die van uw familie, vrienden
en/of kennis rekenen. Bedankt.

Tussen 4 en 5 uur was iedereen weer terug aan de
blokhut en werd onder het genot van een ijsje met veel
plezier terug gekeken op een dag die voor herhaling
vatbaar is.
‘s Avonds werd de dag afgesloten met een feestavond
voor alle (buitengewone) leiding, vrienden en sponsoren.
Het was gezellig druk buiten aan de blokhut en het feest
liep door tot in de kleine uurtjes.

Statiegeldactie COOP Beesel.
Vanaf 1 juli t/m 1 oktober wordt bij de
COOP Beesel weer een flessenactie
gehouden. U kunt Uw statiegeld ten
goede laten komen aan onze vereniging.
De COOP verdubbeld dan het bedrag.
Alvast hartelijk dank.
Vergadering leidersraad.
Op vrijdag 7 september a.s. zal er een
vergadering van de leidersraad gehouden worden. Aanvang 20.45 uur in de
blokhut. Leiding reserveer deze datum
alvast in jullie (digitale) agenda.

Zomerkamp Hegelsom.

Binnen iets minder dan een week gaan we met ongeveer
40 kids vertrekken richting Hegelsom voor het jaarlijkse
zomerkamp. Het is voor het eerst dat we dit prachtige
kampterrein bezoeken. De kampstaf treft nog de allerlaatste voorbereidingen om er met z’n allen een geweldig
kamp van te maken. Allen die deelnemen krijgen voor
het kamp nog de nodige, laatste, informatie.

Website:www.jnbeesel.nl

Te huur.

Kalender
Juli:
6---------------------Ophalen oud papier.
11---------------------Briefing zomerkamp.
14 t/m 21 juli------Zomerkamp Hegelsom.
Augustus:
3----------------------Ophalen oud papier.

Aanhangwagen met opdruk sponsoren.
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