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DrakeDensParty.
Voor en tijdens de carnaval was het bij de vastelaovesdisco en de DrakeDensParty weer gezellig druk in de
blokhut. Met jeugdprins Guus I en raad voorop werd er
flink gehost en gedanst op deze avonden. Dank aan allen
die hier hun medewerking aan hebben verleend.

Jantje Beton.

Workshop.
Afgelopen week heeft er voor onze leiding een training
plaats gevonden genoemd “Hoe sta ik voor de groep”.
Deze training werd gegeven door Jong Nederland
Limburg en had als doel onze leiding bewust te maken
hoe ze voor de groep staan. O.a. kwam aan bod welk
effect je eigen gedrag heeft op de groep, bewustwording
van je eigen sterke en minder sterke punten en hoe
belangrijk het is een spel goed te “brengen”. Want is het
spel nog zo geweldig, als het niet op de juiste manier
uitgelegd wordt is het lastig kinderen geënthousiasmeerd
te krijgen. Er werd verteld hoe je kunt leren van je medeleiding en hoe je elkaar kunt aanspreken op punten waar
je het niet mee eens bent. Het doel van de training is de
kwaliteit van de groepsavonden en samenwerking met
medeleiding te verbeteren. Gezien de positieve reacties
van de elf deelnemers kan geconcludeerd dat de training
een groot succes was.

In de week van 5 t/m 10 maart verzorgt
Jong Nederland in Beesel alweer voor de
39ste keer de landelijke actie van
Jantje Beton. Deze week (9) zal huis aan
huis het collectezakje in de bus vallen.
Opgehaald zullen deze weer gaan worden
op woensdag 7 en donderdag 8 maart.
Dit zal op beide avonden gebeuren vanaf
19.00 uur door de seniorengroepen en
leiding. De leiding die toegezegd heeft
mee te helpen verzoeken we om uiterlijk
kwart voor zeven aan de blokhut te zijn.
Ook verwachten we op dat tijdstip de
senioren die op die avond groep hebben.
Alvast bedankt.

Fancy Fair.

Fancy Fair met aansluitend Blockhaus Bierfest.

Oud papier.
Vanaf de maand mei t/m december haalt
Jong Nederland weer het oud papier op
in Beesel. Iedereen die zich opgegeven
heeft om een handje mee te helpen onze
hartelijke dank hiervoor.

Moonwalk.
De Moonwalk, een ruige activiteit voor
de oudste senioren. Dit jaar trekken ze in
de nachtelijke uren rond in de omgeving
van Gennep en wel op 10 en 11 maart.
Aan de Moonwalk doen meer dan 80

Traditiegetrouw organiseert Jong Nederland Beesel
jaarlijks een Fancy Fair. Ook dit jaar zal dit gezellige en
druk bezochte familie-evenement weer plaatsvinden in
de blokhut van Jong Nederland. De Fancy Fair is een gezellige middag voor jong en oud. De kinderen kunnen er
voor een klein bedrag (nieuwe) spelletjes spelen en hiermee prijzen winnen. Voor de volwassenen is er o.a. ‘t
Raad’, een rad van Avontuur waarbij iedere ronde mooie
prijzen te winnen zijn. Daarnaast zijn er wederom de 3
grote rondes met speciale prijzen! Natuurlijk ontbreekt
een tap en eethoek niet! Aansluitend aan de Fancy Fair
begint het avondprogramma, met als thema Blockhaus
Bierfest. De blokhut is omgetoverd in Duits sferen, we
draaien goede muziek en er is een Duitse eethoek….
Kortom alle ingrediënten voor een perfect feestje op
zaterdag 21 april a.s. Aanvang: 16.00 uur Fancy Fair en
vanaf 21.00 uur het Blockhaus Bierfest.
Locatie: Blokhut Jong Nederland – Bakheide 2 Beesel.
Noteer maar vast in jullie agenda!!
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. Aan
deze dag nemen 22 leiding deel. Binnenkort krijgen deze
meer informatie.
Rabobank Clubkas Campagne.
Een van onze belangrijkste sponsoren, Rabobank Venlo
e.o., heeft aangegeven hun sponsorbeleid aan te passen
en te starten met de Rabobank Clubkas Campagne.
Inmiddels hebben ouders en leden van onze vereniging
over deze campagne van ons een mail ontvangen. Lid
worden kan tot 1 april (ipv 1 maart). We danken U allen
dan ook voor Uw deelname hieraan.

Website: www.jnbeesel.nl

Te huur.

Kalender
Maart:
7 en 8----------------Actie Jantje Beton.
10 en 11-------------Moonwalk.
23---------------------Jaarvergadering.
24 en 25-------------Leiding activiteitendag.
31---------------------Doedag. (o.v.b.)
April:
3 en 4--------------Verhuur blokhut.
6---------------------Rondgang fancy fair.
6 en 7--------------Verhuur blokhut.
13,14 en 15---------Bivak senioren 1.
16,17 en 18---------Lotenverkoop fancy fair.
21----------------------FANCY FAIR.

Aanhangwagen met opdruk sponsoren.

groepjes uit heel Limburg mee. Wat erop
neer komt dat er zo’n 300 jongeren deze
uitdaging aangaan. Van onze afdeling
nemen 3 groepjes, totaal 9 senioren, hier
aan deel. Als begeleiding gaan Ferd
Strous, Jean-Paul van Leipsig en Max
Litjens mee. We wensen hun alvast een
leuke, gezellige Moonwalk.

Bijzonder verlof leiding.
Bij Jong Nederland Limburg kunnen degene die voor het zomerkamp extra
verlof willen aanvragen bij hun werkgever
een formulier verkrijgen. Dat tijdig ingevuld naar JNL moet worden terug
gestuurd. Zij sturen dan een brief met het
verzoek naar de werkgever. Degene die
heeft aangevraagd ontvangt dan een
kopie van deze brief.
Belangrijke data in 2018.
Actie Jantje Beton—7 en 8 maart.
Jaarvergadering ----vrijdag 23 maart.
Fancy fair---------- zaterdag 21 april.
Outdoor Experience—zaterdag 30 juni.
Zomerkamp in Hegelsom 14 t/m 21 juli.

Volg JNBeesel
ook op Facebook, Twitter en Instagram.
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