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De zomer is hier! En daar... en daar ook...

       Agenda voorjaar 2021

     foto’s van het Zomerweekend           

   Maak kennis met Jacqueline

 Interview met Indy en Milou



Ze zijn er in allerlei vormen en maten... kriebels ! Lentekriebels, vakantiekriebels, terrasjeskriebels, hooikoortskriebels, 
kriebels in je buik én uiteraard (nieuw!) corona-kriebels. Eigenlijk is het best een vreemd woord als je het zo leest...
kriebels. En dan is het ook nog eens héél moeilijk om te omschrijven wat het precies is of hoe het voelt... die kriebels.

Maar goed: ik had zaterdag 1 mei weer een échte “kriebel” beleving. Het was eigenlijk een 
mix van verschillende kriebels bij elkaar. En nee: géén kriebels in de buik, alhoewel ik die 

ook heb (al een behoorlijk tijdje). Laten we die mix van kriebels 
van mij omschrijven als “Jong Nederland Maasbree Kriebels” 

ofwel; JNMK’s !

De JNMK’s kwamen door een kort maar krachtige opruimactie door 
een handje vol vrijwilligers op het (kamp-)terrein van onze eigen 

Blokhut. De actie bestond uit (grote) takken ruimen, troep uit de 
kampvuurplaats halen, kuilen dichten, harken, vegen en stookhout kloven.  

Behalve het feit dat de kettingzaag niet wilde starten, was het een heerlijke ochtend 
waarin de JNMK’s in volle teugen bij mij opleefden. Lekker in de buitenlucht actief bezig zijn, samenwerken met 
vrolijke en gemotiveerde mensen, goed gereedschappen (ok, ok...behalve die kettingzaag dan), blikje frisdrank én een 
mooi opgeruimd resultaat na 2½ uur aanpoten. Dat zijn -voor mij- dé ingrediënten voor het ontstaan van veel JNMK’s!

Ik hoop van harte dat ook jij de afgelopen weken bedolven bent onder  veel JNMK’s. Zoals tijdens de groepsbijeenkomsten 
en het afgelopen zomerweekend. Laten we hopen dat er nog  véél meer JNMK’s mogen volgen. Zéker nu we 
langzamerhand weer wat meer vrijheid terug krijgen na bijna 1,5 jaar corona-kriebels. De leiding en alle andere 
vrijwilligers van Jong Nerderland Maasbree doen in ieder geval hun uiterste best om voor veel JNMK’s te zorgen. En ik 
hoop dat deze uitgave van het Signaal dat ook zal doen. Met dank aan de redactie, dus veel leesplezier! 

De kriebels van,

PS: Even nog over die zaag... voordat de materialenman of ervaren houthakkers de kriebels krijgen. Ik vermoed dat het starten van de zaag 
niet aan de zaag heeft gelegen.
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“Laten we die mix 
van kriebels van 

mij omschrijven als 
- Jong Nederland 

Maasbree Kriebels - 
ofwel; JNMK’s !”

Voorwoord door Coen Peeters (Voorzitter Stichtingsbestuur JongNL Maasbree)
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Coen!
ADVIES: IN HET GEVAL VAN ZOMERKRIEBELS, BLIJF VOORAL NIET BINNEN!



In iedere editie van het Signaal zetten we 
twee leden in het zonnetje. Dit keer is het 
de beurt aan Milou en Indy. We spraken 
met deze gezellige Jong Nederlanders 
uit de groep Gaas d’r op.  

Wat is je leukste herinnering aan JongNL?
Milou: De kampen en dan vooral de gezamenlijke dag. 
Iedereen doet die dag mee aan hetzelfde programma.
Indy: De winterweekenden, want dan zit je gezellig met 
je eigen groep in De Blokhut. Vorig jaar hadden we een 
gala thema. We kwamen binnen via een rode loper waar 
foto’s werden gemaakt. Daarna zijn we onze eigen film 
gaan bekijken.

Wat deed je eens, maar nooit meer?
Milou: Lopen over een evenwicht touw. Ik viel er toen 
vanaf en heb twee dagen voor KVW mijn arm gebroken.
Indy: Rijden op een Space Scooter! Verschrikkelijk, 
mijn moeder was aan het lopen en ik stond op de Space 
Scooter. Ineens viel ik voorover. Ik had mijn hele knie 
kapot en een schram op mijn hoofd waar ik nog steeds 
een litteken van heb.

Waar zou je naartoe gaan als je in de tijd kon 
reizen?
Milou: De toekomst. Als mij dan iets niet bevalt kan ik 
er nu nog iets aan doen. Ik zou ook een minuut willen 
kijken hoe de oorlog eruit zag, om te ervaren hoe het 
ging in die tijd.
Indy: Ik wil terug naar mijn peutertijd en dan vooral 
terug naar de peuterspeelzaal. Je dag bestaat uit een 
beetje verkleden, appeltjes eten en geen huiswerk.

Foto door Sandra Smits

Met wie zou je een dag willen ruilen?
Milou: Ik wil wel een dag met mijn moeder ruilen. Ze 
werkt en doet veel in huis en ik wil wel een dagje ervaren 
hoe dat is.
Indy: Met mijn hond. De hele dag lekker liggen en een 
beetje eten. Of ja, eigenlijk doen we dat in deze tijd ook al 
wat meer haha.

Wat lijkt je leuk aan volwassen zijn?
Milou: Om mijn eigen vrijheid te hebben. Ik kan dan doen 
wat ik zelf wil.
Indy: Met vriendinnen op vakantie gaan en op mijzelf 
wonen.

Welk talent zou je willen hebben?
Milou: Goed kunnen dansen.
Indy: Ik zou wel willen kunstschaatsen op hoog niveau.

Als jij jezelf met een karakter moet vergelijken, 
wie zou dat dan zijn?
Milou: Ik denk Spongebob, want ik ben vaak druk en ik 
lach veel.
Indy: Ik zou het echt niet weten. Wat vinden jullie?
Milou: Piertje haha, van Moffel en Piertje.
Indy: Nee haha!

Welk dier zou je willen zijn?
Milou: Een hond. Je wordt uitgelaten en dat hoef je 
allemaal niet zelf te regelen. Of een leeuw of een koala, 
iets wat in de natuur leeft. Om te kijken wat zij de hele dag 
doen.
Indy: Ik zou wel een aapje willen zijn! Dan kun je lekker 
overal tussendoor slingeren.

MilouMilou
Leeftijd: 13 jaar
Leeftijd: 13 jaarJong Nederlander vanaf: September 2016

Jong Nederlander vanaf: September 2016Friet of pizza: Pizza
Friet of pizza: PizzaFavoriete drinken: Wicky

Favoriete drinken: WickyZomer of winterweekend: Zomerweekend

Zomer of winterweekend: ZomerweekendFavoriete emoji: 
Favoriete emoji: 

IndyIndy

Leeftijd: 13 jaar
Leeftijd: 13 jaar

Jong Nederlander vanaf: November 2016

Jong Nederlander vanaf: November 2016

Friet of pizza: Friet
Friet of pizza: Friet

Favoriete drinken : Ice Tea
Favoriete drinken : Ice Tea

Zomer of winterweekend: Winterweekend

Zomer of winterweekend: Winterweekend

Favoriete emoji: 
Favoriete emoji: 

eventjes voorstellen...eventjes voorstellen...



NLDOET. Tijdens het gezamenlijk zomerweekend 
waren er in heel Nederland vrijwilligers aan de slag voor 
NLdoet. Dit is een initiatief van het Oranje Fonds. Ook 
Jong Nederland Maasbree heeft dit jaar meegedaan aan 
deze actie, alleen zijn we eerder aan de slag gegaan dan 
anders. Het onderhoudsteam nieuwe stopcontacten 
aangelegd in de grote zaal en de staf. (Wie had in 1979 
gedacht dat je ooit in een gebouw zoveel stopcontacten 
nodig had.) Was het eerst de gewoonte dat iedereen 
zittend op de grond hun luchtbed met de mond opblies. 
Tegenwoordig hebben veel kinderen een klein elektrisch 
pompje mee om dat te doen en daar heb je stroom voor 
nodig. Ook was er vroeger maar één telefoon. Of die bij 
de buren en later in de Blokhut zelf. Dat noemde ze een 
“vaste” telefoon die geen stroom nodig had. Je kon de 
hoorn van de haak afnemen en een nummer draaien. Of 
als je een geluid hoorde die klonk als een bel, dan werd 
je zelf gebeld. (kijk, daar komt nou “bellen vandaan, of ik 
bel je even”). Maar tegenwoordig heeft bijna iedereen een 
zgn. “global system for mobile communications” oftewel 
een GSM bij zich. Ook hier heb je extra stopcontacten 
voor nodig. Of nog liever een “Universal serial bus”. Een 
USB aansluiting dus. Daar hebben we ook rekening mee 
gehouden, dus in de grote zaal zitten nu 7 stopcontacten 
i.p.v. 2 stopcontacten.

Ook als je in de stafruimte komt van de Blokhut is er veel 
veranderd in die 40 jaar. Pen en papier zijn vervangen 
door laptops of tablets met ook de nodige kabels en 
adapters. Als je, vanuit de staf, door wilde lopen naar de 
keuken voor een lekker bakkie koffie, moest je soms een 
circusartiest zijn. Als je dan weer terug liep met de volle 
beker koffie en je had niet geknoeid: dan had je de ‘grand 
finale’ gehaald en had je een applaus verdiend. Dit is nu 
nog steeds het geval, alleen moet je een als circusartiest 
voorbij alle adapterkabels. Ook in de stafruimte zijn 
hiervoor dus drie stopcontacten bijgekomen met ieder 
twee USB-aansluitingen. Zo gaat ook Jong Nederland met 
haar Blokhut mee in de tijd. Dit alles door ons geweldig 
onderhoudsteam en de ondersteuning van NLdoet.

prikbordprikbord
& agenda& agenda**

Zomervakantie

Zomerkamp 2021 

Eerste nieuwe bijeenkomst

24 juli t/m
5 september

29 augustus t/m
3 september

13 september t/m 
16 september

WIE ‘S MORGENS IEDEREEN WAKKER KRAAIT ALS UN HAANTJE, WINT LATER HET VAANTJE

Jantje Beton 2021. Jong Nederland Maasbree is al vanaf haar prille begin 
(1968) partner van Jantje Beton (voorheen, het Nationaal Jeugdfonds). 
Ieder jaar gaan we met onze leden op pad, deur aan deur, om een bijdrage 
te vragen voor Jantje Beton. De helft mag Jong Nederland zelf houden en 
de andere helft gaat naar het fonds. Al vele projecten in Maasbree zijn mede 
gefinancierd door Jantje Beton. Denk hierbij aan de “buurtspeeltuintjes”. Ook 
wij hebben in het verleden meerdere keren met succes aangeklopt bij Jantje 
Beton. De blokhut is gebouwd, en is daarna nog enkele keren verbouwd 
met medewerking van Jantje Beton. Dit is mede een van de redenen dat we 
trouwe partners zijn gebleven en zullen blijven. Natuurlijk staan we met Jong 
Nederland Maasbree ook achter het (goede) doel van Jantje Beton: “laat de 
kinderen spelen en ravotte”. 

Dit jaar hebben we, vanwege Corona een andere strategie moeten bepalen. 
We konden wel deur-aan-deur collecteren, echter waren we bang dat er 
mensen waren die dit signaal, midden in de derde golf, verkeerd zouden 
begrijpen. De groepen zijn evengoed op pad gegaan. Dit keer niet met een 
bus, maar met een flyer. In deze flyer riepen we de inwoners van Maasbree op 
om per QR-code een bijdrage te doen, of rechtstreeks via de bank. Daarnaast 
hadden we ook een digitale collectebus aangemaakt. Gelukkig kwamen er 
vanuit alle drie de mogelijkheden donaties binnen. Daar zijn we heel erg blij 
mee en daarvoor willen we de schenkers hartelijk bedanken. Echter hebben 
we wel gemerkt dat Maasbree nog niet helemaal klaar is voor een digitale 
betaling. De opbrengst van dit jaar lag rond de 20% van de afgelopen jaren. 
Jammer, maar het is nu eenmaal zo. Iedereen heeft in deze Coronatijd, veren 
moeten laten vallen. Zo ook Jong Nederland. Maar we geven de moed niet op 
en hopen dat we komend jaar van 7 tot en met 11 maart weer gewoon bij de 
mensen van Maasbree aan de deur mogen staan.

*I.v.m.  Covid-19 kunnen data en 
activiteiten kort van tevoren aanpast 

worden..



maak kennis met Jacqueline!maak kennis met Jacqueline!

van aspirant tot picassovan aspirant tot picasso

In deze editie maken we kennis met onze penningmeester, Jacqueline Janssen - van Megen

Jacqueline

Wat vliegt de tijd toch. Inmiddels ben ik 
al ruim een jaar penningmeester van het 
stichtingsbestuur van JongNL Maasbree. Begin 
2020 heb ik deze functie van Frank Benders 
overgenomen en het was een raar jaar om te 
beginnen als penningmeester. Echter was het 
een leuk jaar met veel uitdagingen, met zowel 
dieptepunten maar ook hoogtepunten. 

Graag wil ik me dan ook even voorstellen aan 
jullie. Mijn naam is Jacqueline Janssen - van 
Megen, 38 jaar oud en getrouwd met Charl en 
samen hebben we 2 dochters. Renske van 10 
en Lieke van 8 jaar oud. Bijna mijn hele leven 
heb ik in Maasbree gewoond. Zelf ben ik als 
kind ook nog lid geweest van JongNL Maasbree 

en nu is mijn dochter Renske lid van de groep Rebels. In mijn familie 
heb ik ook veel actieve leden binnen JongNL Maasbree, hierdoor is 
JongNL Maasbree niet geheel onbekend voor mij. 

Momenteel werk ik bij Gaston Schul, dit is een douane expediteur 
met diverse vestigingen in Nederland, België, Duitsland en in 
Groot Brittannië. Zelf werk ik op het hoofdkantoor in Blerick op het 
voormalige kazerneterrein. Mijn functie is teamleider btw en wij zijn 
verantwoordelijk voor de btw afhandelingen van vele buitenlandse 
bedrijven. Binnen Gaston Schul heb ik op meerdere afdelingen 
gewerkt. Hierdoor heb ik veel ervaring op kunnen doen, vooral op 
financieel gebied. Ik ben dan ook graag bezig met cijfers, problemen 
op te lossen en uit te puzzelen van alles wat hierbij komt kijken. 

In mijn vrij tijd lees ik graag, speel ook graag een spelletje en maak 
puzzels. Ook hou ik van een lekkere wandeling met onze hond en het 
liefste op het strand aan de Nederlandse kust. We vinden het dan 
ook heerlijk om in de zomer in Zeeland op vakantie te gaan. Ik hoop 
nog lang de functie van penningmeester binnen JongNL Maasbree 
succesvol te mogen blijven vervullen. 

Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie mij altijd bereiken via:
penningmeester@jongnederlandmaasbree.nl

Groetjes,

IK WIL WEL NAAR BUITEN, MAAR DE ZOMER STAAT VOOR DE DEUR.



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

het Informatie kompashet Informatie kompas

mail ons

Volg ons

info@jongnederlandmaasbree.nl
signaal@jongnederlandmaasbree.nl
blokhut@jongnederlandmaasbree.nl

www.JongNederlandMaasbree.nl
Instagram.com/JongNederlandMaasbree
Facebook.com/JongNederlandMaasbree

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

Help Pluumke om op het 
zomerkampterrein te 

komen.


