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Jaarvergadering.

Op 17 sept. j.l. werd de uitgestelde jaarvergadering
gehouden. Bart v/d Broek, Conrad Peeters(AB) en
Andy Peeters, Betty v/d Heuvel, Sanne Peeters (GB)
werden allen herkozen als bestuurslid. Tevens werd
Svenja Geraets in het groepsbestuur gekozen. Frits
Hendrix (AB) is niet herkiesbaar. In zijn plaats wordt
Sanne Peeters in het algemeen bestuur gekozen. Zij
wordt door de leidersraad benoemd als secretaris.
Hulde voor de jubilarissen: Michelle Fiddelers 25
jarig lid en Toon Stevens 70 jaar lid. Proficiat!

Nieuwelingen.
De nieuwelingen (maxioren 4) hebben hun eerste geheel
(vrijblijvende) groepsbijeenkomsten achter de rug. Er zijn
tot nu toe 9 nieuwelingen komen kijken/ meedoen. Of ze
allemaal lid worden, dat weten we nog niet. Sommige
kinderen zijn pas 1 of 2 x gekomen. Kinderen mogen 3x
meedoen voordat ze een opgave formulier mee krijgen.
Neem ook eens jullie vriendje of vriendinnetje mee naar
de blokhut op de vrijdagavond om zo kennis te maken
met Jong Nederland. Vrijdag 22 oktober om 19.30 uur is
er een informatieavond over Jong Nederland in de
blokhut voor de ouders van deze kinderen. Ook iedereen
die meer wil weten over Jong Nederland is welkom.
.Sponsoractie PLUS.
Na een jaar vol beperkingen organiseert PLUS-Reuver dit
najaar wederom een unieke sponsoractie , spaar je club

Alternatieve Moonwalk.
Verslag van een begeleidende leider.
Vrijdag 17 september gingen de senioren
de Code van Ebusch oplossen. Een alternatieve Moonwalk. Ze hebben een lange
tocht in het donker gelopen. Van tevoren
hebben ze een 15 minuten lange podcast
beluisterd. Die beschreef een zeer oud
mysterie dat moest worden opgelost.
Aan de hand van deze podcast kon de
route met 8 opdrachten gelopen worden.
De eerste opdracht was moeilijk voor de
senioren omdat de topografische kennis
moest worden toegepast. Na het lopen
van de route van 12 kilometer was er een
eindopdracht, waar men vrij weinig tot
niks van snapte. Evengoed is het toch tot
een goed eind gebracht en is de code van
Ebusch gekraakt. Het was een erg pittige
maar leuke tocht.

Belangrijke data in 2021/22:
Sinterklaas Bivak 26 en 27 november
Winter Buitenspel 28 december
Bivak jun. 8 en sen. 1: 8,9,10 april. O.v.b.
Voorjaarsbivak maxioren 4,5 en jun.
6,7 24,25,26 juni. O.v.b.

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.

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?

Fietsverlichting!!
Nu het 's avonds eerder donker is vinden we het zeer
verstandig om thuis de fietsverlichting na te kijken zodat
onze leden veilig naar de blokhut en weer naar huis
kunnen fietsen. Nu constateren we dat er regelmatig
kinderen wegfietsen zonder deugdelijke verlichting.
Kampevaluatie.
Alle leiding die deelgenomen hebben aan het afgelopen
zomerkamp nodigen we uit voor de kampevaluatie op
vrijdag 15 oktober a.s. om 20.45 uur in de blokhut.
De overige leiding is eveneens welkom.
Herfstvakantie

Secretariaat.
Het secretariaat is overgenomen door:
Sanne Peters, Sjpiekershof 11,
5954 CZ BEESEL.
Mail: secretariaatjnbeesel@gmail.com

De herfstvakantie is dit jaar van 23 t/m 31 oktober. In
deze week komen de groepsavonden te vervallen.
Kalender.

Site:www.jnbeesel.nl

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

Oktober:
8 t/m 10------------Verhuur,
15---------------------Kampevaluatie.
16---------------------Besturendag JNL.
17/24----------------Outdoordagen JNL.
22---------------------Info-avond nieuwelingen.
22---------------------Bestuursvergadering AB.
23 t/m 31-----------Herfstvakantie.
30/31----------------Verhuur.
November:
26/27----------------Sinterklaas Bivak.
12 t/m 14-----------Verhuur.

Frits wordt bij zijn afscheid als secretaris
in het zonnetje gezet door oud-voorzitter
van het eerste uur Bert Ottenheim.

