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Het ene volgt op 
het andere. (De 

wet van Murphy)

agenda voorjaar

Zoals we al bekend maakte in de laatste 
nieuwsbrief, zijn we onze Blokhut 
onderhoud luw aan het maken.

We hoeven ons nog alleen maar 
bezig te houden met kleine 
onderhoudswerkzaamheden. Maar 
ook bij Jong Nederland komt de “wet 
van Murphy” om de hoek kijken.

Je denkt dat je bijna klaar bent, dan 
zijn er ineens problemen met het riool. 
Na een camera inspectie kwamen we 
er achter dat het riool van de Blokhut 
vol zat met wortelgroei. Er waren 
twee keuzes. Of schoonmaken, frezen 
en een zgn. kous erin. Of een nieuw 
riool. De keuze was snel gemaakt. Op 8 
november kwam Zwinkels Uitvoering 
en verhuur, TW-bestrating en het 
onderhoudsteam naar de blokhut. 
Binnen 6 uur lag er een geheel nieuw 
riool. Maar daar war onze Murphy 
niet helemaal mee tevreden. Tijdens 
een inspectie van de gemeente blijkt 
dat er verschillende bomen op het 
terrein ziek zijn. Om te voorkomen 
dat deze de ziekte overdragen aan de 
andere bomen moeten deze gekapt 
worden. Maar niet alleen op het 
terrein van de Blokhut, maar ook op 
het kampeerterrein moeten bomen 
worden gekapt. Ook weer extra werk, 
met namen het weer schoonmaken van 
het kampterrein van toppen en takken. 
Ook moeten we de omheining weer op 

een paar plaatsen herstellen. Buiten 
het stuk dat we weg hebben gehaald 
voor het aanleggen van het riool, is 
deze weer op verschillende plaatsen 
kapot geknipt. Houd het dan op. Nee, bij 
controle bleek dat de noodverlichting 
ook aan vervanging toe is. Het blijven 
bijzondere gebeurtenissen. Al met 
al heeft het onderhoudsteam nog 
genoeg te doen. Het gebouw is 41 
en 21 jaar oud. Dan beginnen de 
gebreken langzaam in te sluipen. 
Voor ons telkens weer een uitdaging.
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BOOREBROELOF JONGNL MAASBREE 
25 FEBRUARI 

JANTJE BETON 2 T/M 5 MAART

POTGRONDACTIE ZATERDAG 28 MAART

GEZAMENLIJK ZOMERWEEKEND 15-16-17 
MEI

ZOMERKAMP IN DE MORTEL. 16 T/M 21 
AUGUSTUS



agenda voorjaar

Donna
Leeftijd: 10 jaar
Friet of pizza?: Friet
Favoriete vakantieland: Turkije
Cola of Fanta: Fanta
Snoep of fruit: Fruit
Jong Nedelander vanaf: September 2017

Senna
Leeftijd: 10 jaar
Friet of pizza?: Friet
Favoriete vakantieland: Thailand
Cola of Fanta: Fanta
Snoep of fruit: Snoep
Jong Nedelander vanaf: September 2017

Wat is de leukste herinnering aan JongNL?
Senna: Het lasergamen, de activiteiten buiten
Donna: De zomerkampen

Wat zijn je hobby’s?
Senna: Afspreken met vriendinnen en JongNL
Donna: JongNL, Paardrijden, me on stage

Welk talent zou je graag willen hebben?
Senna: Schaatsen, omdat ik nu nog vaak val en graag leuke truckjes wil leren.
Donna: Zingen, ik vind zingen erg leuk, maar als ik nu ga zingen doet iedereen zijn oren dicht.

Waarvan wordt je chagrijnig van?
Senna: Als ik net lekker tv aan het kijken ben en iemand gaat onder stofzuigen.
Donna: Als iemand blijft doorpraten ov er dingen die niet waar zijn.

Wat wil je later worden?
Senna: Bekende Youtuber
Donna: Juffrouw

Wat is de laatste mop die je hebt gehoord?
Senna. Waarom moet je naar bed? Omdat het bed te lui is om naar jou toe te komen.
Donna: Wat voor dier hoort bij een dronkaard? Een kater.

Met welke bekende persoon zou je een dag willen ruilen?
Senna: Een mevrouw van een snoepwinkel. Dan mag ik al het snoep in de winkel testen.
Donna: Millie Bobby Brown. Dat is de hoofdrol speelster van Stranger Things, een serie die ik graag
kijk.

Als je een superkracht mocht kiezen. Welke zou je dan kiezen?
Senna: Mensen en dieren redden.
Donna: Teleporteren, dan hoef je niet meer ver te reizen, dan kan je alle steden ter wereld op een
dag bezoeken om te shoppen.

Eventjes voorstellen...
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‘HET WAS SUPER LEU
K!’

‘HET WAS SUPER LEU
K!’

MAAK KENNIS MET COENMAAK KENNIS MET COEN

Hoi, ik ben Coen Peeters -bouwjaar 1972- en 
ben sinds dit seizoen als nieuweling aan de 
slag gegaan bij Jong Nederland (JN) Maasbree 
als voorzitter van het Stichtingsbestuur. Sinds 
2007 woon ik met mijn vrouw Judith en 
onze kinderen Luuk (15jr) en Imke (12jr) op 
de Heierveldlaan in Maasbree, Imke is mijn 
“link” met JN; ze zit in de groep Toei.

Mijn “roots” liggen in Blerick. Daar ben ik 
geboren, opgegroeid en heb mij heel veel 
jaren ingezet voor een jeugdvereniging in 
wijk de Hazenkamp. Bij deze club ben ik 
gestart als 8-jarig kind en doorgegroeid naar 
leider en bestuurslid. Ik heb groepsavonden, 
activiteiten en kampen georganiseerd tot 2010.

Toen Luuk en Imke op de Violier in Maasbree 
zaten, heb ik mij aangesloten bij het 
bestuur van de Oudervereniging. Hiervan 
ben ik een aantal jaren voorzitter geweest. 
Ondertussen werd ik ook “kampleider” van 
het voetbalkamp voor de D/E-kamp;   E-jeugd 
bij MVC’19. Dit kamp organiseer ik ook in 

2020 weer. Iets organiseren voor jeugd vind 
ik leuk om te doen. Misschien dat “juf” Marjo 
van Megen mij daarom vorig jaar vroeg of 
ik iets voor Jong Nederland Maasbree wilde 
betekenen. En van het een kwam het ander.

In feite ben ik niet zo heel goed bekend met 
het wel en wee van Jong Nederland Maasbree. 
Dus mijn belangrijkste voornemen is om 
kennis te maken met iedereen en de diverse 
activiteiten. Ik zal, daar waar ik kan, mijn 
gezicht laten zien en een handje helpen. En 
ondertussen probeer ik de samenwerking 
binnen en tussen de besturen (stichtings- 
en groepsbestuur) verder vorm te geven.

In het “dagelijks leven” werk ik als inkoper 
bij Vistaprint. Vistaprint is een grote 
drukkerij en ligt op het industrieterrein 
in Venlo (richting Sevenum). Dus als 
het goed weer is ga ik met de fiets naar 
werk, maar het liefst ga ik met de  Kever.

Een beetje sleutelen aan de auto of klussen 
in en rondom huis zijn mijn hobby’s. Maar 
ik kijk ook graag TV of YouTube. En sporten: 
hmmm… er staat een mountainbike in de 
garage en er liggen voetbalschoenen in de 
kast. Eén keer per jaar ren ik de 5km Venloop. 
Dus actief sporten zou beter kunnen ;)…

Ik hoop je snel (weer) te zien.

Groetjes

Coen

PRIJSVRAAG!
Weet jij waar in de blokhut deze foto 
genomen is?  Stuur het antwoord door naar     
Signaal@jongnederlandmaasbree.nl en maak 
kans op een knabbel en babbel activiteit voor 
de hele groep!
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Beste Booren en Boorinne, 
Gaer nuüje weej uch oët 
vur de Boorebroelof van 
Jông Nederland Maasbree.
Op verstelaovesdeezig, 25 
fibberwari,Waere in ’t ônech 
verbônge: Josje van John van 
Roet ziene Niëssen SJang en 
Luus van Til van toeter Gradus 
ziene Danjel. En van Ans van 
Joop Kerhof en Theunis Leen. 
Martijn van Franka van Sjaar 
van Til van toetergradus 
ziene Danjel. En Thei van 
Nell van Smeets Theike en 
Jeu van Klerken Jaer. Geej 
ziet van Hârte welkom tiëdes 
de trouwsieremonie op ’t 
Wozocopleinöm 14;44 oor.  
Teves wille weej uch van hârte 
oetnuüdige op ôs receptie öm 
16:22 oor, beej De Pool

Toet den!

Jông Nederland Maasbree

Op zondag 13 oktober zijn wij naar 

de outdoordagen in Swalmen geweest! 

Nadat we ‘smorgens verzamelde bij het 

Kennedyplein zijn onder het genot van 

K3 muziek naar Swalmen vertrokken. Bij 

Breakout aangekomen kregen we uitleg 

over het verloop van de dag en konden we 

beginnen. We begonnen met mountainbike. 

Dat was heel leuk. Fietsen, heuveltjes, 

gekke dingen en kettingen die eraf vlogen 

:-p. Na het fietsen zijn we naar Fort Inca 

gegaan. Onder de grond in tunnels moesten 

we figuren zoeken. Daarna kwamen we bij 

de klimmuur. Bij de klimmuur was ook een 

wiebelende paal waar je op kon klimmen. 

Het klimparkour dat erna kwam, was een 

hoogteparkour boven het water. Als laatste 

hebben we nog mogen boogschieten. En we 

schoten ook nog raak!

Oke dat was het, Doei Doei !!!

Milou en Yfke

JNM duit de 
Boorebroelof

Outdoordagen 2019

‘HET WAS SUPER LEU
K!’

‘HET WAS SUPER LEU
K!’
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Alle groepen zijn bereikbaar onder ‘eerst de groepsnaam” dan
@jongnederlandmaasbree.nl

 
Zo kan iedereen ons bereiken. 

Zoals veel mensen al is opgevallen is onze website offline. Deze is vol-
gens de deskundigen gehackt. Het bestuur is zich aan het beraden hoe 

en wanneer we een nieuwe de lucht insturen.
Ondertussen kunt nu ons volgen op Facebook en Instagram.

WIJ ZIJN ONLINE, WIJ ZIJN ONLINE, 
JIJ OOK?JIJ OOK?

@JONGNLMAASBREE
@JONGNLMAASBREE

Secretariaat stichting Jong Nederland Maasbree

Secretariaat groepsbestuur          

Blokhut verhuur onderhoud  

Kampterrein verhuur en gebruik     

Vertrouwenspersoon Jong Nederland Maasbree

Kamp en kampstaf         

info@jongnederlandmaasbree.nl

secretariaat.groepsbestuur@jongnederlandmaasbree.nl

blokhut@jongnederlandmaasbree.nl

kampterrein@jongnederlandmaasbree.nl

vertrouwenspersoon@jongnederlandmaasbree.nl

kamp@jongnederlandmaasbree.nl

Redactie - Bobby Trepels Ontwerp- Luca Huys
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