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Sinterklaasbivak.

Binnenkort staat er weer een leuke activiteit op het
programma voor de maxioren en junioren 6. Zoals
velen van jullie al weten brengt Sinterklaas met zijn
Pieten een bezoek aan Jong Nederland. Dit bivak
vindt plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 november
in de blokhut en in het centrum van Beesel. Op
vrijdagavond start het bivak om 19.00 uur in de
blokhut. Het bivak duurt tot zaterdag rond 15.30 uur
nadat Sint en Zijn Pieten de blokhut hebben
verlaten. Deze middag zijn de ouders vanaf 14.00
uur van harte welkom om een kijkje te komen
nemen. Het bivak wordt gevuld met heel veel leuke
activiteiten, o.a. gezellige spellen, tochten, verhalen
en natuurlijk een nachtje ‘slapen’ in de blokhut!
Uiteraard hebben jullie heel veel zin om mee te
doen met dit bivak. Ruim een week voor het bivak
krijgen degene die zich opgegeven hebben nog een
mail met hierin de laatste weetjes.

Belangrijke data in 2021/22:
SinterklaasBivak 26 en 27 november
Winter Buitenspel 28 december
Bivak jun. 8 en sen. 1: 8,9,10 april. O.v.b.
FANCY FAIR met BLOCKHAUSBIERFEST.
Zaterdag 23 april.
Voorjaarsbivak maxioren 4,5 en jun.
6,7 24,25,26 juni. O.v.b.
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.

Foto 2017.
.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

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

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.
Zomerkamp Tungelroy 2021.
Foto van het afgelopen zomerkamp in Tungelroy. Voor
meer foto’s zie onze website:www.jnbeesel.nl

Kalender.
November:
12 t/m 14-----------Verhuur.
26/27----------------Sinterklaas Bivak.

December:
10-------------------Bestuursvergadering AB+GB.
28-------------------Winterbuitenspel.
25 december t/m 9 januari-------KERSTVAKANTIE.

Site:www.jnbeesel.nl

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

Herfst.
Ook aan de blokhut vallen de bladeren.

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.

