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Zomerkamp Tungelroy.
Het zomerkamp zit er helaas voor dit jaar alweer op. Ongeveer 35 kids, hebben samen met ongeveer 20 leidsters
en leiders, een prachtig kamp beleefd in Tungelroy op de
Tungelerwallen. Het coronaprotocol was zeker geen
belemmering. Groot verschil met andere jaren was dat
de hele groep op het kampterrein is gebleven Een grote
bubbel dus, maar wel met elke leeftijdsgroep een eigen
programma met meer vrije tijd die door de kids naar hun
eigen inzicht kon worden ingevuld. Buiten de kampgangers zijn ons nog een aantal leiding en ouders een
handje mee komen helpen om dit kamp te doen slagen.
Waarvoor onze hartelijke dank. Ook TOO bedankt voor
het verzorgen van de kampmaterialen.

TOO.
Het kamp hebben we inmddels weer
achter de rug, ook team TOO. De materialen zijn weer netjes opgeruimd, de
blokhut is weer leeg en schoon. Klaar om
gebruikt te gaan worden voor de groepsavonden. We willen dan ook graag
iedereen bedanken die meegeholpen
heeft met het klaren van deze klus.
Transport materiaal kamp.
Al jaar en dag wordt dit veilig vervoert
door Ton Goertz. Dit met dank aan de fa.
de Vlieger uit Reuver.

Alternatieve Moonwalk.
Op 17 en 18 september organiseert JNL
de Code Ebusch! Een alternatieve
Moonwalk, voor leden vanaf klas 2 VO,
die vanaf de eigen blokhut gelopen kan
worden. Aan de hand van een podcast en
dossier nemen we jullie allen mee in de
geheimzinnige wereld en het verhaal
achter de cold case. Zie voor meer info
de website van JNL (www.jongnl.nl)

Start nieuw seizoen.
De zomervakantie is alweer ten einde. Iedereen zit weer
vol nieuwe energie, het JN-seizoen kan weer beginnen.
Kids en leiding, van harte welkom terug in de blokhut. De
indeling van de groepsavonden is gereed. (zie hieronder)
Dit met dank aan de leiding die deze indeling weer voor
mekaar heeft gekregen. Vanaf dinsdag 7 september kan
de jeugd voor deze wekelijkse groepsavonden weer
terecht in de blokhut.

.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)
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.

Site:www.jnbeesel.nl

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

Kalender.
September:
10 t/m 12----------Verhuur.
17………………………Jaarvergadering.
17/18…………………Alternatieve Moonwalk JNL.
Oktober:
16………………………Besturendag JNL.
17/24…………………Outdoordagen JNL.
22………………………Bestuursvergadering AB.
30/31----------------Verhuur.

MEGA CLUBACTIE DAGWINKEL

En hier doen wij vanuit Jong Nederland
Beesel natuurlijk heel graag aan mee.
Vanaf 30-08-2021 spaar je bij Dagwinkel
Beesel munten. 1 Munt per 10,00 euro
boodschappen om precies te zijn. 1 Munt
heeft ‘n waarde van 0,50 cent en deze
kun je in de spaarpot van een vereniging
naar keuze doen. Wij hopen natuurlijk
dat jullie zoveel mogelijk deze munten
voor Jong Nederland willen inzetten om
met het eind bedrag weer schitterende
activiteiten te kunnen organiseren voor
onze jeugd! Spaar jij met ons mee?
Jubileum.
Afgelopen zomerkamp was het voor Erik
ste
de Vlieger de 40 keer dat hij hieraan
deelnam. Erik van harte proficiat.

Belangrijke data in 2021(ovb):

Start groepsavonden:
vanaf dinsdag 7 september a.s.
Jaarvergadering:
vrijdag 17 september.

