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Corona.
Beste leden, ouders en leiding,
Inmiddels is duidelijk geworden dat door de maatregelen
van de avondlockdown het niet mogelijk is de groepsavonden door te laten gaan. Helaas zijn alle groepsactiviteiten stopgezet. Zou gauw als het kan en mag
starten we alle groepsavonden natuurlijk weer op. De
organisatie van het Winter Buiten Spel van 28 december
gaat voorlopig gewoon door. Heeft U vragen over
bovenstaand, mail of bel dan gerust met: Luc Geraets
geraetsluc@gmail.com 06-10024762
Sinterklaasbivak.
Vrijdag 26 en zaterdag 27 november vond het jaarlijkse
Sinterklaasbivak plaats voor de jongste leden van JongNL
Beesel. Helaas zonder overnachting dit keer, maar de pret
was er niet minder om. 's middags bracht Sint met maar
liefst vier Pieten een bezoek aan de blokhut en werd hij
getrakteerd op een aantal mooie voordrachten van de
maxioren. Door twee verdwaalde toeristen, Koen en Sil,
werd de JongNL kennis van Sint en Pieten op de proef
gesteld en mochten ze een puptentjes opbouwen,
sjorringen maken en werden ze flink ondervraagd... Sint is
deze middag met glans geslaagd en werd hiervoor
beloond met een echte JongNL medaille. Sint kon dit wel
waarderen en trakteerde de kids vervolgens op een mooi
cadeau en lekkers…

Winterbuitenspel.
De organisatie van het winterbuitenspel is opgestart.
Op dinsdag 28 december a.s. gaan we hopelijk de buiten-

Belangrijke data in 2021/22:
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.
Finale Rabo Club Support
Ook dit jaar hebben wij als Jong Nederland Beesel weer deelgenomen aan de
Rabo Club Support campagne. Inmiddels
is de uitslag van de Rabo Club Supportcampagne bekend gemaakt. Het bedrag
voor Jong Nederland Beesel is maar liefst
690,17 euro. Wij danken jullie van harte
voor jullie stem! Het doet ons goed om
zoveel steun te mogen ontvangen uit de
Beeselse gemeenschap. Natuurlijk gaan
wij er weer voor zorgen dat dit geld goed
besteed zal worden aan leuke activiteiten
voor onze Jeugd.
Adreswijziging secretariaat.
Het secretariaat is overgenomen door:
Sanne Peters, Godsweerderstraat 229,
6041 GH Roermond.
Mail: secretariaatjnbeesel@gmail.com
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

lucht in en verkennen we de Aoleberg of de Walsberg.
Omdat de afgelopen anderhalf jaar heel weinig activiteiten voor kinderen zijn doorgegaan hebben we besloten
om dit jaar alle Beeselse kinderen uit te nodigen voor
deze activiteit. Dus nog meer eieren en kerboet in de
pan... We starten om 9.30 uur en zijn om 15.00 uur weer
terug aan de blokhut. Helaas kan de afsluitende
Hanebatsepartie dit jaar niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen die op dit moment gelden.

.Sponsoractie PLUS.
Na een jaar vol beperkingen organiseerde PLUS-Reuver
dit najaar wederom een unieke sponsoractie ,waarmee
het verenigingsleven in de gemeente Beesel een steuntje
in de rug werd gegeven. De punten zijn geteld en de
einduitslag van de sponsoractie is inmiddels bekend.Voor
Jong Nederland Beesel bracht dit het mooie bedrag op
van €319,= Bedankt voor Uw bijdrage.
Fietsverlichting!!
Nu het ’s avonds vroeg donker is vinden we het zeer
verstandig om thuis de fietsverlichting na te kijken zodat
onze leden, als het weer mag, veilig naar de blokhut en
weer naar huis kunnen fietsen. Nu constateren we dat er
regelmatig kinderen komen en/of wegfietsen zonder een
deugdelijke verlichting.

Site:www.jnbeesel.nl

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

Kalender.
December:
4-------------------Doedag. (o.v.b.)
28-------------------Winterbuitenspel. (o.v.b.)
25 december t/m 9 januari-------KERSTVAKANTIE.
Januari:
7-------------------Bestuursvergadering AB+GB.

en met onze jeugd! Tot nu toe verloopt
deze actie voor onze vereniging succesvol. Sparen jullie verder met ons mee?
Verlichting.

Er is nieuwe ledverlichting geïnstalleerd
op het grasveld achter de blokhut, dit
met dank aan Houwers Dakwerken & Zn.
We hebben nog wel bijna een hele
maand te gaan, maar omdat dit de
laatste nieuwsbrief van 2021 is,
wensen we nu, ondanks deze voor
vele onder ons moeilijke tijd, alvast
iedereen Fijne Kerstdagen

en een Goeie Jaarwisseling.

