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Vastelaovend same in Beesel.

Vastelaovesdisco.
Woensdag 7 februari in de Blokhut ook dit jaar weer de
vastelaovesdisco vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Deze disco is
voor alle kinderen van Beesel. Dus neem gerust vriendjes
of vriendinnetjes mee! Natuurlijk is deze avond verkleed
en mag het allermooiste kostuum uit de kast gehaald
worden. Bij binnenkomst krijgen de kids een consumptiebon waarvoor men drinken of chips kan kopen. Overige
consumpties kosten €0.50 . Veel plezier.
In de week van de vastelaovesdisco en in de week van
de vastelaovend zijn er geen groepsavonden!
Night of Tech en Taste.
17 kids en 4 personen leiding hebben op zaterdagavond
13 januari met veel plezier deel genomen aan de Night of
Tech en Taste. In het Connect College in Echt-Susteren.
Deze avond werd georganiseerd door Jong Nederland
Limburg.

Jantje Beton.

Zoals op de leidersraad aangegeven
kunnen de senioren hulp gebruiken bij de
jaarlijkse Jantje beton actie. Deze actie
levert ons direct geld op, maar ook kan
men als vereniging een beroep doen als
bijvoorbeeld grote uitgaven hebt zoals
een verbouwing. De actie is op 7 en 8
maart. Wil je als leiding een paar uurtjes
meelopen, laat het dan even weten aan
Roy Peeters: rmppeeters@gmail.com of
(06) 41 44 94 86.
Belangrijke data in 2018.
Actie Jantje Beton—7 en 8 maart.
Jaarvergadering ----vrijdag 23 maart.
Fancy fair---------- zaterdag 21 april.
Zomerkamp in Hegelsom 14 t/m 21 juli.
Moonwalk.

Moonwalk, een ruige nachtelijke activiteit
van Jong Nederland Limburg, voor de
oudste senioren. Dit jaar wordt die
gehouden in Gennep en omgeving op 10
en 11 maart. Een activiteit die je beslist
één keer als senior moet mee maken.
Van onze afdeling nemen 9 senioren en 3
leiding hieraan deel.

Fancy Fair.
DrakeDensParty.
Cv de Drake gaat het jeugddansen tijdens de carnaval, op
zondag-, maandag- en dinsdagavond, weer organiseren
in de blokhut. Op al deze drie avonden is onze leiding
mede aanwezig om toezicht te houden.
Oud papier.
Geachte ouders/leiding….Ook in 2018 zal Jong Nederland
weer op elke eerste vrijdag van de maanden mei tot en
met december het oud papier in Beesel ophalen.
Omdat vele handen licht werk maakt, vragen we u om
ons mee te helpen met deze financiële actie. We starten
telkens om 18.00 uur aan de blokhut en zullen hier om
circa 20.30 uur weer terug zijn. Wil je een of meerdere
keren mee doen, geef dan per mail je naam en emailadres door aan Roy Peeters – rmppeeters@gmail.com.
Daarna ontvang je een online opgavenformulier. Je kunt
via dit formulier aangeven hoe vaak je mee wilt gaan en
wanneer je niet kan. Met de planning wordt hier dan
rekening mee gehouden.
Leidingactiviteitendag.
Dit jaar weer voor de leiding van Jong Nederland Beesel
de spectaculaire "Leidingactiviteitendag" (LAD) en wel op
zaterdag 24 maart én voor de echte doorgewinterde
volhouders zondag 25 maart . Dit is een dag boordevol
activiteiten, georganiseerd door leiding vóór leiding. De
leiding heeft reeds de nodige informatie al ontvangen
via de mail.

Ook dit jaar organiseert
Jong Nederland Beesel
op zaterdag 21 april
weer de Fancy Fair. Een
gezellige middag voor
jong en oud. De kinderen
kunnen er voor een klein
bedrag spelletjes spelen en zo hiermee
prijzen winnen. Voor de volwassenen is
er o.a. ‘het Raad’, een rad van Avontuur,
waarbij iedere ronde mooie prijzen te
winnen zijn en natuurlijk zorgen we voor
een natje en een droogje… En heb je na
de Fancy Fair geen zin om naar huis te
gaan….. Dan sluit het avondprogramma
perfect aan.
Jong Nederland: iets voor jou!!
Zin in actie, avontuur en gezelligheid?
Dan zit je vanaf 7 jaar, goed bij JNB. De
club waar men iedere week, samen met
vriendjes, bijeen kan komen om samen te
spelen, te ravotten, sporten knutselen,
spannende speurtochten kan lopen, te
kamperen en nog veel meer. Ook voor
jouw Jong Nederland? Meer informatie is
te vinden op onze website:
www.jnbeesel.nl

Kalender
Februari:
7----------------------Carnavalsdisco.
10 t/m 13-----------Carnaval.
23---------------------Vergadering AB/GB.
24---------------------Doedag. (o.v.b.)
Maart:
7 en 8----------------Actie Jantje Beton.
10 en 11-------------Moonwalk.
23---------------------Jaarvergadering.
24 en 25-------------Leiding activiteitendag.
31---------------------Doedag. (o.v.b.)

Volg JNBeesel
ook op Facebook, Twitter en Instagram.

..en allemaal ‘n fijne
Vastelaovend.

Website: www.jnbeesel.nl

Te huur.
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