
Beste kinderen/jongeren en ouders/verzorgers. Voor jullie ligt 
de nieuwe nieuwsbrief van Jong Nederland. Deze komt eerder uit 
dan gepland, maar de huidige situatie rondom de Coronacrisis 
vraagt om extra uitleg over het wel en wee van jullie club.

Onze Blokhut is al bijna een maand leeg. Er komen geen kinderen 
meer en geen collega-verenigingen die in de weekend gebruik 
maken van de Blokhut. De verwarming is uit, de buitenverlichting is 
nog het enige licht dat ’s avonds brand. Bijna onwerkelijk. De Blokhut 
van Maasbree moet normaal een bruisend gebouw zijn. Bruisend 
van energie door het spelen, ravotten en lachen. Nu is het stil. 

Maar tijdens deze stilte zit de leiding en het bestuur van Jong 
Nederland niet stil. Thuis zit de leiding na te denken welke mooie 
activiteiten ze kunnen gaan doen als de Blokhut weer open 
gaat. Het bestuur is zich aan het bedenken hoe we zonder de 
huurinkomsten het jaar 2020 rond komen. Eigenlijk net als bij ieder 
bedrijf is financiën ook bij Jong Nederland een ‘punthoofddossier’.

Maar we denken ook verder. Het zomerweekend waar iedereen 
zo’n zin in had gaat niet door. Deze was gepland in mei en dat 
is de periode dat Nederland nog op slot zit. Hoe gaan we dit 
compenseren. Hoe gaan we om met het kamp in “de Mortel” 
komende zomer. Maar ook hoe vangen we het verlies van onze 
Doree op. Een zeer actieve leidster die we heel hard gaan missen.

Dit alles en nog meer willen we in deze nieuwsbrief bespreken.

Contributie. Rond maart vragen wij 
aan de ouders om de contributie te 
betalen. Dit doen we altijd zo laat 
om niet mede de last te zijn van de 
dure december/januari maanden. 
Echter nu we stil liggen hebben 
we nog eens extra nagedacht over 
deze contributie. De Contributie 
van 2020 was vastgesteld op €89,00 
per jaar. Echter nu we door de crisis 
geen bijeenkomsten draaien en het 
zomerweekendkamp niet door kan 
gaan, heeft het bestuur besloten 
om deze éénmalig te verlagen naar 
€70,00 per jaar. De oudste groepen 
die na de zomervakantie afzwaaien 
betalen €40,00. Hiervoor krijgen zij 
buiten de groepsbijeenkomsten, 
een winterweekend en een verlaat 
finaleweekend. (ergens in september). 

Onze penningmeester gaat deze 
maand aan de slag om de contributie 
(via automatische incasso) te 
innen. Zijn er vragen neem dan 
contact op met penningmeester@
j o n g n e d e r l a n d m a a s b r e e . n l
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Een speciale quarantaine editie van het Signaal omdat we jullie missen.

We zitten even stil, 
maar er gebeurt heel veel 



Een arretjescake bakken kan helemaal niet.

Vervelen nu je thuis zit? Wij als Jong Nederland zitten behoorlijk in de maag 
met het feit dat kinderen thuis zitten en niet meer kunnen ravotten en vrij 
kunnen spelen. Daar kunnen we geen verandering in aanbrengen. Echter 
willen we iedereen er op wijzen dat op het kampterrein van Jong Nederland, 
achter het terrein van de Blokhut een spellenbos is. Hier is het nooit druk. 
Soms zien we gezinnen die een wandeling maken over de Breukerheide en 
dan pas ontdekken dat er 15 spellen zijn uitgezet in dit bos. Iedereen van 
jong tot oud kan deze spellen spelen. Voor de spellen heb je geen materialen 
nodig. Alleen dingen die al in het bos aanwezig zijn. Bij de volgende wandeling 
is het misschien een mooi idee omdat te gaan doen. Daarbij beschikt Jong 
Nederland bij haar eigen Blokhut over een klein speeltuintje. Ook hier kunnen 
gezinnen rustig neerstrijken om te picknicken of te spelen. Er zijn banken 
en er is een prullenbak. Let op ! Maak het niet te druk, houdt afstand van 
elkaar en maak niets kapot. (de camera staan gericht op het speelterrein). 
Het grasveld is nog aan het herstellen van de natte wintermaanden. Zolang 
daar nog een rood-wit lint omheen staat, mag je deze niet betreden. 
Dus rechtstreeks over het veld van het kampterrein naar de speelplaats 
van de Blokhut lopen kan nog niet. Daar moet je even voor omlopen.

Zomerkamp. Dit jaar hebben wij 
misschien net geluk. Of niet. Wie kan 
dat in de omstandigheden waarin we 
nu leven, weten? Ons zomerkamp is in 
de laatste week van de schoolvakantie 
van 16 t/m 21 augustus. Dat is nog 
ver weg. We zijn al een heel stuk 
met de voorbereiding van dit kamp. 
Alleen de laatste puntjes moet nog 
op de ‘i’ gezet worden. Maar ook Jong 
Nederland moet er rekening mee 
houden dat het zomerkamp dit  jaar 
niet door kan gaan. In 1954 is dit ook 
gebeurd vanwege de polio-epidemie. 
We hopen dat dit niet zo is, maar ook 
wij kunnen net als iedereen niet in de 
toekomst kijken. Begin juni krijgen de 
ouders een bericht met de vraag wie er 
wel of niet mee wil gaan. Na aanleiding 
hiervan beslissen wij of het kamp 
doorgaat. Nogmaals eind augustus 
kan de wereld er heel anders uitzien. 
En zie dit met een rooskleurige blik. 
Hebben jullie extra vragen over het 
zomerkamp mail dan met kampstaf@
j o n g n e d e r l a n d m a a s b r e e . n l

Zomer- en winterweekend. Zoals we al schreven gaat het 
zomerkampweekend dat gepland stond op 15, 16 en 17 mei, niet 
door. Erg jammer. Het programma  was al af. De uitnodigingen 
waren al de deur uit en velen hadden al vriendjes of vriendinnetjes 
uitgenodigd. Maar geen getreur. Wat in het vat zit, verzuurt 
niet. In 2021 gaan we dit gezamenlijke zomerkampweekend 
gewoon opnieuw organiseren. (28, 29 en 30 mei 2021).

Om dit gemiste weekend te compenseren organiseert iedere 
groep in de winter een tweedaagse (in plaats van een ééndaagse) 
winterweekend in onze eigen Blokhut. De datum hiervan krijgen 
jullie te horen via jullie eigen groep. In dit weekend is er ruimte 
voor een extra activiteit. Wat deze gaat worden is nog een 
verrassing. Voor vragen kunnen jullie terecht op het e-mailadres 
van jullie eigen groep (groepsnaam)@jongnederlandmaasbree.
nl of groepsbestuur@jongnederlandmaasbree.nl

Alles wordt gewoon ingehaald

JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN VOOR BEREN WANNER JE CAMPEERT IN JE ACHTERTUIN.



Ik kan  op 3 manieren een papier vliegtuigje te vouwen. Hoeveel kan jij er?

Website. Onze website is volgens 
deskundigen gehackt. Welke idioot 
heeft hier plezier aan. Wij zullen het 
waarschijnlijk nooit te weten komen. 
Misschien hebben jullie dat al ontdekt. 
Er is niks meer terug te vinden. Veel last 
als leden heb je daar niet van. De meeste 
informatie word verstrekt via de ouderapp/
groepsapp en facebook of Instagram. 
Echter voor het verhuur van de Blokhut 
is dit wel een probleempje. We zijn niet 
meer zichtbaar voor de buitenwereld dus 
ook moeilijker te vinden. Jong Nederland 
is samen met onze deskundigen en 
Libelnet hard aan het werk een nieuwe 
website te bouwen. We hopen weer snel 
in de lucht te zijn.  Zijn er vragen over 
de blokhut, stuur dan een mailtje naar 
blokhut@jongnederlandmaasbree.nl

Een hopman die de tent moet sluiten is nooit grappig.

een geslaagde carnaval

Boorebroelof. Menige carnavalist 
heeft het Boorebroelof lied van 
Jong Nederland meermaals door de 
geluidsboxen horen galmen. “Jông 
Nederland, dut de boorebroeloft 
dit jaor”. Wat hebben we met 
elkaar een feest gehad. Dat feest 
begon al bij de bekend making 
van het ‘booregezelschap’. Op 4 
januari hadden we meer dan 250 
bezoekers in onze Blokhut. Leiding, 
bestuurders, de carnavalsvereniging, 
de APK, buren, vrienden, familieleden 
en noem maar op. Iedereen was 
nieuwsgierig wie welke rol ging 
spelen in de ‘boorebroelof’. Één 
voor één kwamen ze op. Eerst de 
ceremoniemeester die bekend werd 
gemaakt door een mysterieuze stem 
uit de muziekboxen van ‘Big Fun disco 
show’. Onze eigen Mart Thijssen, 
die na de diefstal van zijn spullen in 
oktober van afgelopen jaar de draad 
weer oppakte, en ons een geweldige 
avond bezorgde in de Blokhut.

Jordi Burhenne kwam naar voren. 
Hij was de ceremoniemeester en 
mocht iedereen bekend gaan maken. 

Getuigen, de bruidsmeisjes, vader-
moeder, oom-tante en dan het 
bruidspaar zelf. De meest bijzondere 
oude (echte) familienamen kwamen 
naar voren. Eerst de bruidegom 
Martijn Jacobs, onze kampleider. 
Martijn van Franka van Sjraar van 
Til van Toeter Gradus ziene Danjel. 
en van An Elbers. En van Thei van 
Nel van Smeets Theike en Jeu van 
Klerken Jaer. Wat een naam, knap 
dat ze dat vroeger allemaal konden 
onthouden. Daarna kwam de bruid 
op het podium. Josje Nijssen, 
secretaris van het groepsbestuur. 
Josje van John van Roet ziene Niëssen 

Sjang en Luus van Til van Toeter 
Gradus ziene Danjel. En van Ans 
van Joep Kerkhof en Theunis Leen.

Met dit bruidspaar en het gezelschap 
heeft Jong Nederland een bijzondere 
carnaval achter de rug. Van een zeer 
geslaagd ‘Booremoosbal’ aflopende 
naar alle carnavals gebeurtenissen 
tot aan de huwelijksvoltrekking op 
het WoZoCo-plein bij de Kerk. Ook 
de receptie in de feesttent bij café 
de Pool was heel druk bezocht. Al 
met al een bijzondere en mooie 
‘vestelaovend’. Die we op allerlei 
manieren niet snel zullen vergeten.



‘Quarantaine’ is een geweldig woord voor galgje.

In de volgende editie van het Signaal zijn we gewoon weer terug met leden-interviews, prijsvragen, activiteit-verslagen, de 
JNM Agenda en nog heel veel meer.

Redactie | John Grutters & Bobby Trepels Opmaak | Luca Huys

Doree  Linders.  Hierboven schijven we een: “Bijzonder en 
mooie ‘vestelaovend’. Die we op allerlei manieren niet snel 
zullen vergeten”. Dat klopt helemaal. Samen hebben we op 
carnavalsdinsdagmiddag een kroegentocht gehouden om 
zo langzaam naar de boerenbruiloft te trekken. Iedereen 
was er. Ook onze Doree. Doree liep vol trots mee en is nog 
mee op de groepsfoto gegaan. Daarna ging ze met vrienden 
op vakantie. Woensdagochtend werden we gewekt met het 
bericht dat Doree die nacht op 34 jarige leeftijd was overleden. 
Dit ging bij heel Jong Nederland door merg en been.

Ineens was het stil...

Doree kwam als Aspirantlid in 1996 bij Jong Nederland 
binnen in de groep Scooby Doo’s. Op het zomerkamp in het 
Belgische Zutendaal was ze vendelleidster. Dit gaf toen al 
aan dat Doree verantwoordelijkheid wilde nemen. In 2003 
Op het kamp in Tungelroy was Doree voor het eerst mee als 
leidster bij de groep ‘The Dragons’. Daarna is Doree altijd mee 
op kamp gegaan met verschillende groepen. Veel kinderen 
hebben haar, voornamelijk in de Aspirantengroepen gekend 
als een lieve, rustige leidster die niet veel zei, maar rust en 
geborgenheid uitstraalde. Doree is altijd leidster gebleven. 
Tot dit jaar nog, bij de groep BGA. Ook had Doree zitting in 
het groepsbestuur van Jong Nederland. Daarin vervulden 
ze op het laatst de functie van ‘Seniorencoördinator’. Doree 
heeft veel betekend voor Jong Nederland. Haar inbreng 
werd altijd gewaardeerd. Ook voor de punten waar zij voor 

stond. Jong Nederland Maasbree zal haar heel 
erg gaan missen. In de Blokhut hangt nu een Foto 
van Doree met een vlinder daarboven. Een vlinder 
vliegt van bloem naar bloem, zoals Doree door heel 
Jong Nederland is gevlogen van Groep naar groep. 
Van lid naar leidster. Van leidster naar Bestuurslid. 

Een oud Jong Nederland gezegde luidt. 
“Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, 
maar ook de sporen die je achterlaat”.  
Wij zullen de sporen van Doree nog lang koesteren.

De sporen die je achterlaat


