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Corona-bericht JNL.
Dag beste JongNL’ers,
Jullie zijn het onderhand gewend om na een persconferentie een mail van JongNL Limburg te ontvangen. Een
aantal speerpunten van 25 januari:
 Blokhutten (JongNL-gebouwen en terreinen) kunnen
weer open zonder eindtijd. Wij adviseren echter rond
22.00 uur te sluiten.
 Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar bij verplaatsing’.
Als iemand op een vaste plaats zit (bijvoorbeeld bij
een’vergadering of een knutselactiviteit) of bij spel- en
sportactiviteiten mag het mondkapje af.
 Bijeenkomsten met uitsluitend vrijwilligers,vergaderingen en workshops op groepsniveau zijn mogelijk. Het
mondkapje en 1,5 meter afstand is verplicht bij inactieve
bijeenkomsten binnen. Het mondkapje mag af op de
zitplaats. Om groep te draaien is het CTB niet verplicht
voor vrijwilligers.
 Bijeenkomsten, workshops en trainingen op districts- of
provinciaal niveau zijn mogelijk. Het CTB, mondkapje en
1,5 meter afstand houden zijn verplicht bij inactieve
bijeenkomsten binnen. Het mondkapje mag af op de
zitplaats.
 De grootte van de ruimte bepaalt het aantal deelnemers, omdat je 1,5 meter moet kunnen handhaven.
 Voor wat betreft kamperen en overnachtingen
adviseren we om dat nog even uit te stellen tot het aantal
besmettingen is afgenomen. Zodra meer mogelijk is, voor
het kamperen en overnachten, melden we ons.
 Als iemand een vrijwilligersfunctie uitvoert bij de
JongNL-afdeling hoeft diegene geen CTB te tonen. Als
iemand deelnemer is of ‘voor zijn plezier’ aanwezig is
moet dit wel.
Groepsavonden.
Ook de maxioren en hun leiding zijn blij dat de groepsavonden weer zijn begonnen. De leiding organiseerde
voor hun maxioren een kienavond met leuke prijsjes en
tussendoor gezellige spelletjes.

Belangrijke data in 2022:
Jantje Beton—7 t/m 12 maart.
12 en 13 maart—Moonwalk.
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
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.

Janje Beton.
Ook dit jaar zal Jong Nederland Beesel weer collecteren
voor Jantje Beton. De opbrengst van deze collecte gaat
voor 50% naar Jantje Beton. De overige 50% komt ten
goede van onze eigen vereniging. Het bedrag wat
hiermee word opgehaald word door ons besteed aan
activiteiten voor onze jeugd tijdens het zomerkamp.
Net als vorig jaar hebben we besloten om deze collecte
uitsluitend digitaal te doen. Dit doen we natuurlijk om
geen onnodige risico's te nemen.
Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Site:www.jnbeesel.nl

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

Boerebroedspaar
'"Hie zitte we den. In November waerde we allebei
gebeld mit de groeëte vraog: wilt geur 't
boerebroedspaar van dit jaor zin? Mer natuurlijk wille we
det! Of toch neet..... Nao d'r efkes euver nao gedach te
hûbbe waar de keus sjnel gemaak. Det wille we toch ech!
Allein kwaam dao den weer det vervaelende nuujts. Weer
unne lockdown. Gen jong Nederland..... en genne
vastelaovend. Det is bale. Motte we t toch nog un jaor
sjtil haaje. Mer det wilt waal zegge det t volgend jaor un
nog groeëter fieës waerd. Veur gaon in de tussetiëd
rustig verder en zulle nog regelmaotig in de blokhut te
vinje zin.
Veur laote uch nog get langer in sjpanning en veur zeen
os volgend jaor!
’T Broedspaar.

Introductieavond.
De introductiecursussen van Jong
Nederland Limburg gaan weer beginnen.
Op 4 februari is er een introductieavond
in America voor eventuele deelnemers.
Vijf personen uit ons leiderskorps gaan
naar deze introductieavond toe en zullen,
waarschijnlijk, daarna de introductiecursus gaan volgen.

