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Ik blijf (niet) thuisIk blijf (niet) thuis

Wanneer ik dit schrijf (donderdag 27-augustus) zijn we binnen een handvol dagen van 34°C naar 20°C gegaan. ’s 
Avonds is het eerder donker én de scholen zijn weer gestart. Het voelt al bijna als herfst. Dat is een héle grote omslag.

Corona (officieel: COVID-19) heeft ook voor een grote omslag gezorgd, maar dat is oud nieuws. Dat was in het voorjaar, 
maar Corona suddert nog steeds onder ons. Ook tijdens de afgelopen vakantiemaanden. De één is desondanks 
afgereisd voor een vakantie in het buitenland. De ander is in Nederland op pad gegaan en wéér anderen bleven veilig 
rondom huis.

Dat laatste geldt ook voor Jong Nederland Maasbree: wij zijn fijn thuisgebleven. Het Ik-
Slaap-Thuis-Kamp bij onze Blokhut was een groot succes. Dit jaar géén kamp buiten de 
deur, maar aangepaste dagactiviteiten bij onze eigen blokhut. Een beetje (te) warm was 
het wel. Gelukkig konden wij dankbaar gebruik maken van geleende zwembaden (KVW 
Maasbree: bedankt!!), een ingehuurde waterstormbaan, extra schaduwplekken én ijsjes.

Wij mogen -vind ik- trots zijn! Op onze kampleiding, de kamp- en kookstaf, alle andere 
vrijwilligers, alle leden en dus ook op... jezelf (ook als je niet op kamp bent geweest). Fijn 
dat het allemaal goed is gegaan; geen zieken of gewonden, geen (Corona-)klachten, geen 
ruzies. Veel water, veel spellen, veel plezier. Een onvergetelijk kamp in alle opzichten.

Maar we gaan ook gewoon door en kijken vooruit: de herfst staat immers al bijna voor de deur...

Komende maanden zullen er nog veel onzekerheden zijn met betrekking tot Corona(-maatregelen). Maar één ding 
is zeker: de groepsavonden starten weer! Uiteraard met aanpassingen volgens de richtlijnen, zodat we veilig blijven. 
Wat ook zéker is dat JN Maasbree een nieuwe groep start (woensdagavonden 18.30-19.30u). Deze groep is voor alle 
jongens en meisjes van groep-4 van de basisschool. Kom gerust naar de Blokhut voor een kijkje; neem je ouder(s) en 
klasgenootjes mee! Als laatste een oproep aan je ouder(s): stem vanaf 5-oktober op Jong Nederland Maasbree bij de 
ClubSupport actie van de Rabobank. Een kleine moeite voor extra financiële 
steun voor onze mooie club! www.rabo-clubsupport.nl.

Tot zover, tot snel.

Groeten van de voorzitter van het Stichtingsbestuur,

Coen Peeters
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29 augustus - 3 september 2021

*I.v.m.  Covid-19 kunnen data en activiteiten kort van 
tevoren aanpast worden.
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‘‘Dit jaar géén 
kamp buiten 
de deur, maar 
aangepaste 
dagactiviteiten 
bij onze eigen 
blokhut’’

Voorwoord door Coen Peeters (Voorzitter Stichtingsbestuur JongNL Maasbree)
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In iedere editie van het Signaal zetten we twee leden in het zonnetje. Dit keer is het de 
beurt aan Siets en Bas. We spraken met de fanatieke Jong Nederlanders uit de groep Toei.  

Siets
Leeftijd: 13 jaarJong Nedelander vanaf: September 2015
Friet of pizza?: PizzaFavoriete vakantiebestemming ?: Londen
Cola of Fanta?: ColaFavorite emoticon:

Bas
Leeftijd: 13 jaar

Jong Nedelander vanaf: Januari 2019

Friet of pizza?: Pizza

Favoriete vakantiebestemming?: Noorwegen

Cola of Fanta?: Cola

Favorite emoticon:

eventjes voorstellen...eventjes voorstellen...

Wat is je leukste herinnering aan JongNL?                                           
Siets: Jachtseizoen was erg leuk en de zomerkampen.

Bas: Netflix & chill en de avonden op kamp.

Wat zijn je hobby’s?
Siets: BMX, daar dan truckjes op doen zoals een halve 

draai. Ook vind ik trampoline springen erg leuk.
Bas: Flimpjes kijken op Youtube, trampoline springen en 

handbal.

Als je een superkracht mocht kiezen, wat zou je 
kiezen en waar om?
Siets: Teleporteren! Dat is handig met vakantie.           
Je hoeft maar te teleporteren. Al lijkt vliegen me ook 
leuk
Bas: Teleporteren, zodat ik lekker snel ergens ben en 
niet hoef te reizen.

Welk dier zou je voor een dag willen zijn?
Siets: Een Tijger. Een beetje rond rennen en lekker 
jagen.
Bas: Een panda, lekker de hele dag luieren en bamboe 
eten.

Wat lijkt jouw het leukste aan volwassenen zijn?
Siets: Chips chappen

Bas: Ik wil dan een dik lange baard laten staan.

Waar wordt je chagrijnig van?
Siets: Als ik vroeg opsta en anderen mensen gaan dan 
veel aan mij vragen.
Bas: Als mensen van een klein probleem een drama 
gaan maken.

Waar zou je naartoe gaan als je in de tijd kon reizen?
Siets: De dinosaurussen. Dan kan ik daar op jagen.

Bas: Naar de toekomst gaan zodat ik school kan overslaan 
en gelijk aan het werk kan.

Tegen wie kijk je op en waarom?
Siets: Anthony Panza. Een goede biker.
Bas: Boaz een professionele trampoline springer. 
En Arjan Robben, omdat hij zo enorm goed kan 
voetballen.

Wat wil je later worden?
Siets :Een goede biker of automonteur. Ik vindt het leuk 

om met techniek te werken
Bas: Een automonteur of dierenarts.

Foto door Sandra Smits



zeg, wat 
hebben 
jullie 

gedaan 
zonder 

ons?

Elai (9 jaar) - In de periode heb ik 
naast het schoolhuiswerk TikTok 
filmpjes gemaakt. Ik heb lekker 
gezwommen en met vrienden 
afgesproken. Door de vrije tijd 
verveelde ik me soms ook, dus 
ik was blij dat ik uiteindeijk weer 
naar school en JongNL mocht.

Loïs 7 jaar - Ik heb in de periode 
de schoolopdrachten gemaakt 
en gespeeld met vrienden. 
Ik heb hutten gebouwd in de 
woonkamer met de stoelen. 
Samen met mijn broer Cas 
hebben we mooie dingen van 
Lego gemaakt. Bijvoorbeeld een 
restaurant. Ik heb een lego set 
met keukenspulletjes, die heb ik 
daar ook bij gebruikt. En ik heb 
samen met mama een hele grote 
knuffel panda gekocht.

Quin (8 Jaar) - Ik heb bij opa en 
oma gezwommen, ik heb een 
grote knikkerbaan gebouwd. 
Het burea van mijn kamer staat 
helemaal vol! In de zomer zijn 
we op vakantie geweest en we 
hebben nog lekker g-BBQ’d. Dat 
was heel leuk, want daar hadden 
ze een buikschuifbaan gebouwd.

Daan (8 Jaar) - Wij hebben 
met de familie leuke spelletjes 
gespeeld, zoals bingo en jeu de 
boule. Ik moest ook huiswerk 
maken. Dat was soms wel 
moeilijk om thuis te doen. Dus ik 
was ook wel blij toen we weer
naar school mochten.

Avy (10 Jaar) - Ik ben net voor 
alles begon met mijn moeder 
naar Aruba gegaan. We zaten 
in noord in een huisje bij een 
vriendin van ons, Ludwina een 
hele aardige mevrouw. Daar 
mochten wij een appartementje
huren. Ik heb een hele leuke tijd 
gehad in Aruba. De bevolking 
daar is echt super vriendelijk. 
Ik heb daar natuurlijk heel 
veel gezwommen. Er waren 
daar wel golven van 1,5 meter 
hoog. We zijn elke dag gaan 
snorkelen, met schildpadden 
die we bijna konden aanraken! 
Verder zijn wij met een jeep 
door het woeste gedeelte door 
het eiland gereden, dat was 
kei ruig! In het begin hoefde 
ik nog niet naar school. Na de 
Nederlandse vakantie mocht ik 
de Arubaanse erbij pakken. Toen 
ik 2 weken naar privé school De 
Schakel ben geweest en ik net 
begon te wennen, moesten we 
helaas weg vanwege corona. Dat 
was best een angstige omslag. 
Op dat moment leek het of de 
luchthaven dicht ging en wij
misschien niet terug naar 
Nederland konden komen. 
Het was heel jammer dat ons 
avontuur 5 weken duurden in 
plaats van 3 maanden. Maar het 
was een hele leuke ervaring die ik 
nooit zal vergeten!

Iris (9 Jaar) - Ik heb ook een 
restaurant van lego gemaakt. 
Je kon daar natuurlijk niet echt 
eten, maar er waren wel lego 
hotdogs en macarons te koop. 
Ik heb veel gezwommen met het 
warme weer in het zwembad 
thuis. Samen met mijn broertje 
heb ik knutselwerkjes gemaakt 
voor ouderen, gestoepkrijt en ik 
heb gevliegerd. We hebben thuis 
een mooie vlieger die eruit ziet 
als een vlinder.

Echte Jong Nederlanders 
zitten nooit stil, dus we 
waren blij verrast dat 
ondanks de epedimie juliie 
veel meegemaakt hebben.  
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Maak kennis met de kampstafMaak kennis met de kampstaf

Ik ben Martijn Jacobs: 30 jaar en woon samen met Chantal Jacobs-van den Hurk. In het 
dagelijks leven werk ik bij STB-Kozijnen. Toen ik 7 jaar oud was ben ik bij JongNL begonnen 
als lid. Gevolgd door 9 jaar leiding. Ik heb 6 jaar bij het groepsbestuur gezeten, waarvan 4 
jaar als voorzitter. Vanaf 2017 ben ik kampleider, een hele nieuwe leuke ervaring!

Ik ben Jordi Burhenne: 25 jaar en ben nu 5 jaar werkzaam bij Danny Vestjens Dakwerken. Ik 
zit al verschillende jaren bij Jong Nederland. Ik ben lid geworden in 2007 en ik was leiding 
van 2014-2020. Vanaf 2017 ben ik toegetreden in de nieuwe kampstaf en sinds vorig jaar ben 
ik ook Fourage-meester van JongNL dat wil dus zeggen dat ik het fourage hok beheer en 
bijhoud.

Ik ben Paul Opstals:  25 jaar oud en ben wis-, natuur- en scheikunde docent op het Valuas 
College in Venlo. Nadat ik van 2004-2012 lid ben geweest bij JongNL ben ik daarna verder 
gegaan als leider bij de groep Kick Off. Dat heb ik tot dit voorjaar gedaan. Van 2016 tot 2018 
zat ik in het groepsbestuur als secretaris. Tot afgelopen zomer zat ik in de kampstaf. Hierin 
was ik medeverantwoordelijk voor de voorbereidingen en de kampboekjes.



Mail een foto van de oplossing naar 
info@jongnederlandmaasbree met als onderwerp 

‘Signaal’, en maak kans op een toffe prijs!

Redactie | Bobby Trepels Opmaak | Luca Huys
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PrIjzenpuzzel!PrIjzenpuzzel!

het Informatie kompashet Informatie kompas

mail ons

Volg ons

info@jongnederlandmaasbree.nl
sectariaat.groepsbestuur@jongnederlandmaasbree.nl

blokhut@jongnederlandmaasbree.nl

Verticaal
1. Welk dier wil Siets voor één dag zijn?
2. De organisatoren van het kamp
3. Het magazine dat je nu leest
4. Welk dier zie je op de voorkant van het Signaal?
5. Waar was in 2020 het kamp?
7. Op kamp slaap je in een ... ?

Horizontaal
6. De Jongste groep van JongNL
8. De locatie van JongNL Maasbree

www.JongNederlandMaasbree.nl
Instagram.com/JongNederlandMaasbree

Facebook.com/JNMaasbree

ASPIRANTEN ...........

WEEJ DON’UT! .........

REBELS ..................

CHAOS .........................

GAAS D’R OP ...............

TOEI ...........................

INCOGNITO ..................

WOENSDAG  18.30-19.30

WOENSDAG 18.30-20.00

DONDERDAG 19.00-20.30

DINSDAG 19.00-20.30

MAANDAG 19.00-20.30

MAANDAG 19.00-20.30

DINSDAG 19.00-20.30
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