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Bivak senioren en junioren 8
Verslag door Luc en Arjan.
In het weekend van 8-9-10 april bivakkeerden 18
junioren-senioren in en om de eigen blokhut.I.v.m. de
weersomstandigheden was het niet verstandig om
richting de maasplassen in Roermond te trekken voor
hun bivak. Het weekend stond bol van activiteiten. Zo
hebben ze o.a. gezwommen en outdooractiviteiten beleefd bij Break-Out. Daar hebben ze een paar uur lekker
geklommen en vervolgens zijn ze doorgefietst naar de
Roerdomp om daar te gaan zwemmen. Eenmaal terug
bij de blokhut hebben ze kip gebraden op het kampvuur
en op aanraden van de leiding op tijd onder de wol
gegaan. De junioren 8 en senioren 1 werden zaterdagnacht om 1 uur weer uit hun slaapzakken gehaald om
gedropt te worden bij de Duitse grens in Swalmen. En
probeer dan de weg maar eens terug te vinden in het
maanlicht. Superspannend.... vonden de reeën en
vossen ook trouwens die we zagen wegschieten. De
oudste senioren hadden een lekkere chillavond en
kropen voldaan de slaapzak in voor de nachtrust..... dat
dachten ze...... Hun kampmaatjes Jeroen en Ron,
aangevuld met Cedric en Sharon trommelden de
mannen eveneens om 01.00 uur uit de slaapzak en
'ontvoerden' hen voor een nachtelijke avonturentocht
in en rondom Horn.... toen de senioren om 04.00 uur
weer in hun nestje lagen waren ze snel 'vertrokken'.

Zondag werd men wakker gemaakt met een lekker
muziekje en hebben ze een overheerlijk ontbijt met
spek en gebakken eitjes genuttigd. Daarna werd rustig
opgeruimd en om 12.00 uur mocht iedereen moe maar
voldaan het eigen bedje thuis op gaan zoeken. Jong NL
bedankt elke leider voor de inzet tijdens de voorbereidingen en het weekend. Het was een super sjiek bivak.

Belangrijke data in 2022:
25 april t/m 8 mei Meivakantie.
Voorjaarsbivak maxioren 4,5,
jun. 6,7 24,25,26 juni. O.v.b.
Zomerkamp 31 juli-6 augustus
23 juli t/m 4 september Zomervakantie.
Fancy Fair.

Eindelijk hebben we de jaarlijkse Fancy Fair
weer kunnen houden in onze blokhut.
Deze gezellige en goed bezochte middag
werd opgevolgd door het Blockhaus
Bierfest, waarbij tot in de late uurtjes
onder genot van goede muziek, een natje
en/of droogje en gezellige spellen werd
gefeest. Wij danken ieder die er aan mee
geholpen heeft met de organisatie en/of
voorbereiding, de dag zelf of na afloop met
opruimen. Ook bedanken we alle sponsoren die ons ook dit jaar weer ondersteund
hebben en ook alle bezoekers. Bedankt en
tot volgend jaar!

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 gaat plaatsvinden.

Site:www.jnbeesel.nl

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

Wanneer men in de prijzen is gevallen
graag eerst contact opnemen met Bart v/d
Broek b.broek13@gmail.com of telefonisch
op 06-48539177
Zomerkamp Geijsteren.
Kids en leiding, komt bij jullie ook al het
kampgevoel een beetje boven drijven.
Over zowat 3 maandjes gaan we op weg
naar Geysteren voor ons jaarlijkse
zomerkamp. Binnenkort meer informatie.

