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Jeugdcarnaval.
Jeugdprins Rein I ( Rein Peeters)
en adjudant (Loek Simons). Beide lid van de senioren 3
van Jong Nederland.

Belangrijke data in 2022:
Jantje Beton—7 t/m 31 maart.
12 en 13 maart—Moonwalk.
Bivak jun. 8 en sen. 1: 8,9,10 april.
FANCY FAIR met BLOCKHAUSBIERFEST.
Zaterdag 23 april.
Voorjaarsbivak maxioren 4,5 en jun.
6,7 24,25,26 juni. O.v.b.
Moonwalk.

Winterbuitenspel.
Heej Jong Nederlanders!
Het jaarlijkse Winterbuitenspel kon in december helaas
niet doorgaan. Daarom bij deze poging twee en wel op
zaterdag 5 maart 2022. We verzamelen om 9.30 uur aan
de Blokhut en zullen dan lekker met z’n allen de hele dag
buiten ravotten, hutten bouwen, bosspellen doen enz.
Tussen de middag maken we kerboet en eitjes op het
kampvuur. Lekker met warme chocomel erbij….smullen!
Om 15.30 uur sluiten we de dag samen af aan de Blokhut.

Alle voorbereidingen in Grathem zijn
getroffen; routes zijn nagelopen; toffe
posten zijn bedacht en uitgewerkt voor
deze hike. Deelnemers veel plezier.

Janje Beton.

Rookvrije ruimte.
Zoals eerder afgesproken in de
vergadering van de leidersraad zal de
Blokhut en omgeving, vanaf 1 Januari j.l.
geheel rookvrij zijn. Dus de rookplaats
achter de Blokhut vervalt dan ook.

Ook dit jaar zal Jong Nederland Beesel in de maand maart
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 wordt opgehaald wordt door ons
besteed aan activiteiten voor onze jeugd o.a.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.
Kavelschouw.
Volg je de Facebookpagina van het Younglandsfestival, of
zoals dit jaar de titel luidt: KAVELSCHOUW 2022 nog niet?
Doe dit dan gauw, want Jong Nederland Neer gaat je
vanaf vandaag op de hoogte houden van alles rondom de
Kavelschouw voor de leiding die dit jaar op 17 en 18
september EINDELIJK gaat plaatsvinden
Site:www.jnbeesel.nl

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

Bivak.
In het weekend van 8-9-10 april a.s. organiseren we voor
onze groepen junioren 8 en senioren 1 een bivak. Dit
bivak vindt plaats in Swalmen. Noteer alvast dit weekend
‘op jullie kalender’

Basis-cursus.
Aan de basis-cursus (de vroegere introductiecursus) van Jong Nederland
Limburg die gehouden wordt in ReuverOffenbeek nemen op 10, 17 en 31 maart
Tijl, Florentijn en Pien deel. Succes.

