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Belangrijke data in 2022:
Jantje Beton—7 t/m 12 maart.
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.
Adreswijziging secretariaat.
Het secretariaat is overgenomen door:
Sanne Peters, Godsweerderstraat 229,
6041 GH Roermond.
Mail: secretariaatjnbeesel@gmail.com
Corona.
In de persconferentie van zaterdag 18 december, werd
een strenge lockdown afgekondigd t/m 14 januari. Helaas
weer een lockdown met nog meer beperkingen. Voor
georganiseerde jeugdactiviteiten zoals JongNL zijn er
uitzonderingen gemaakt. We beseffen dat het iedere keer
lastiger wordt met steeds nieuwe regelgeving om te gaan.
Gelukkig hebben we vertrouwen in jullie flexibiliteit en
enthousiasme voor JongNL. JongNL Limburg wil, zeker in
deze fase van de coronacrisis, samen met jullie als
afdelingen, maatschappelijke verantwoordelijkheid
tonen. JongNL doet dat door mee te werken aan
maatregelen van de overheid met als doel een snelle
verspreiding van het virus af te remmen. Het is helaas de
verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd
onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en
maatregelen van het RIVM zijn er nu op gericht om de
gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te
vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling waaraan
JongNL wil meewerken.
Winterbuitenspel.
Helaas is het Winterbuitenspel door de corona-lockdown
niet door kunnen gaan. We hebben de hoop dat het
buitenspel zijn naam eer aan kan doen en toch deze
winter nog plaatsvindt. Onderstaand een foto uit de oude
doos.

MEGA CLUBACTIE DAGWINKEL
Afgelopen week hebben wij de cheque
t.w.v. €537,= van de Mega Clubactie door
Dagwinkel Beesel invangst genomen. Wij
danken iedereen die een muntje heeft
bijgedragen aan deze actie. Erick en
Wilmie, bedankt voor het mogelijk maken
van deze actie!

Financiën.
Beste leiding,
heb jij inkopen gedaan voor de groepsavonden of andere kosten die voor de
rekening van Jong Nederland Beesel zijn
geweest nog niet gedeclareerd doe dat
dan voor zaterdag 08 januari 2022. Want
na deze datum sluiten wij het boekjaar
2021. Declaraties welke na het sluiten

van het boekjaar 2021 worden ingediend
komen ten laste van de budgetten voor
2022. Mocht je je declaratie niet voor 08
januari 2022 kunnen indienen neem dan
even contact op met mij.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Conrad Peeters, penningmeester.
Rookvrije ruimte.
Zoals eerder afgesproken in de
leidersraadvergadering, zal de Blokhut en
omgeving, vanaf 1 Januari 2022 geheel
rookvrij zijn. Dus de rookplaats achter de
Blokhut vervalt dan ook.

Site:www.jnbeesel.nl

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

