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Groepsavond maxioren.
De maxioren en junioren hebben alvast geoefend met
sjorren, tent opzetten en zingen. Nu zijn ze er helemaal
klaar voor om mee op kamp te gaan!

Groepsavond senioren.

Kratstapelen jongste senioren tijdens hun
groepsavond. Met een record van 35
kratten (~8meter) een heel mooie
prestatie!!

Einde groepsseizoen.
Het groepsseizoen van JongNL Beesel zit er weer op. Een
groepsseizoen waarin de leiding, ondanks de vele aanpassingen en afgelastingen door Corona, toch weer klaar
heeft gestaan voor de kinderen en ze zoveel als mogelijk
was 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
Tungelroy een onvergetelijke week en voor iedereen een
heerlijke zomervakantie.
.Sponsoractie PLUS.
Na een jaar vol beperkingen organiseert PLUS-Reuver dit
najaar wederom een unieke sponsoractie , spaar je club
gezond , waarmee het verenigingsleven in de gemeente
Beesel een steuntje in de rug wordt gegeven. Van zondag
5 september tot zaterdag 13 november 2021 kunnen
klanten van PLUS Savelkoul Reuver euro’s sparen voor
hun club of vereniging. Hoe werkt de actie?
Looptijd spaaractie: zondag 5 september t/m zaterdag 13
november (week 36 t/m 45). De klant ontvangt bij elke
€ 10,- aan boodschappen en wekelijkse actieproducten
een voucher met unieke code. De klant wijst actiecode(s)

Seizoensafsluiting.
Op zaterdagavond, 10 juli, sluit de leiding
met z’n allen, gezellig nakeuvelend, het
groepsseizoen af. Alle hartelijk dank. Een
groot deel van hun neemt nog deel aan
het kamp en dan beginnen ook zij aan
een welverdiende vakantie.
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,
schoeisel, luchtbed, 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.
Vanaf zaterdag 3 juli zijn de mannen van
TOO weer in de weer om voor het naderende zomerkamp in Tungelroy alle benodigde materialen weer op orde te krijgen.

toe aan de club of vereniging van zijn keuze op een
speciale website. Na de actieperiode wordt het totale
sponsorbedrag verdeeld over alle deelnemende clubs en
verenigingen.
Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking.
Zomerkamp.
De kampweek vindt voor alle deelnemers dit jaar plaats
van maandag 2 augustus t/m vrijdag 6 augustus in
Tungelroy. Er gaan in totaal 35 kinderen mee op dit
zomerkamp. Dit aantal is vergelijkbaar met voorgaande
jaren en ondanks de Coronamaatregelen, en de
beperkingen welke deze met zich meebrengen, zijn wij
heel blij dat we met dit aantal kinderen op kamp
kunnen/mogen gaan! We zitten als leiding dan ook druk
in de voorbereidingen om er voor de kids een leuke week
van te maken, en dat gaat zeker lukken. We hebben er zin
in!! Het zal organisatorisch, en ook qua programma,
anders zijn dan andere jaren, maar we gaan op kamp met
een gedegen groep leiding dus dat gaat zeker lukken.
Voor het geval dat u zich afvraagt “hoe nu verder?”....
Twee weken voor het kamp ontvangt u van ons de
kampblokpers met daarin alle algemene infor-matie
betreffende het zomerkamp. Vervolgens ontvangt u in de
week vóór het kamp nog de "laatste weetjes-mail" met
daarin alle last-minutes details. Er is tevens een mail
rondgegaan naar alle ouders voor een aantal zaken waarbij we hulp van hun nodig hebben. Denk hierbij aan
vervoer van en naar het kamp, nachtwacht draaien, etc.
Alvast bedankt voor de medewerking hierin en alle
deelnemers een fijn zomerkamp toegewenst.

Belangrijke data in 2021(ovb):

Zomerkamp Tungelroy:
31 juli t/m 7 augustus.

Fancy Fair & Blockhaus Bierfest
zaterdag 16 oktober.

Site:www.jnbeesel.nl

Te huur.
Aanhangwagen met
opdruk sponsoren.
Bevragen bij:
Paul Ickenroth
(paul.ickenroth@home.nl)

Waarschijnlijk ten overvloede willen we
nog even vermelden dat de grote zaal en
lokaal 1 vanaf zaterdag 3 juli niet meer
beschikbaar zijn voor activiteiten omdat
vanaf deze dag hier aan de kampeermaterialen gewerkt wordt.

Jong Nederland
Jong Nederland Beesel is een jeugdclub,
die jonge mensen de ruimte geeft die ze
nodig hebben. Vanaf groep 4 van de
basisschool kan iedereen hier terecht en
omdat iedereen het lk vindt om met
leeftijdgenoten te spelen, zijn de groepsavonden ingedeeld in verschillende
leeftijdsgroepen. De doelstelling van Jong
Nederland Beesel is kinderen een
gevarieerd aanbod te doen in spel en in
ontspanning en daarvoor is enthousiaste
leiding van harte welkom. Op onze
website (www.jnbeesel.nl) vindt je o.a.
het laatste nieuws over onze vereniging,
foto’s van activiteiten en kampen, en
alles wat u verder wilt weten over Jong
Nederland.

