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In deze editie blikken we terug op een top zomer.

welk lid wil later welk lid wil later 
youtuber worden?youtuber worden?
welk kind tegenwoordig ook niet he?welk kind tegenwoordig ook niet he?

oud lid bram oud lid bram 
zit nu in het zit nu in het 
bestuurbestuur
Houd deze man in de gaten!Houd deze man in de gaten!

de kookstaf de kookstaf 
heeft jouw heeft jouw 
hulp nodig!hulp nodig!
maar waarmee?maar waarmee?

wij zoeken wij zoeken 
nieuwe nieuwe 
aspirant- aspirant- 
ledenleden

september
2021



terug naar het primitieve kamp? terug naar het primitieve kamp? 
Voorwoord namens de kampstaf en het bestuur JongNL Maasbree.

KAMPSTAF, KOOKSTAF EN TOVERSTAF - WIE VAN DE DRIE HOORT ER NIET BIJ?

Namens de Kampstraf en bestuur 
schrijven we dit jaar het voorwoord 
voor het signaal. We zitten hier één 
dag voordat het kamp begint bij de 
kampleider thuis, genietend van het 
weer en een drankje. We kijken uit 
naar het zomerkamp wat plaats gaat 
vinden in Wellerlooi. Een primitief 
terrein met alleen een waterpomp. 
Voor stroom moeten we zelf zorgen 
dus dit jaar zal het voor de leiding 
even wennen zijn dat ze niet continu 
de telefoon kunnen opladen. Toen 
ik voor het eerst op kamp ging 
hadden we natuurlijk geen stroom 
en geen mobiele telefoon. Ik praat 
dan over het jaar 1998 toen we in 
Brachelen (D) op kamp zijn 
geweest. Pas jaren 
later is de 

kampstaf van toen gaan kijken voor 
terreinen met een stroom aansluiting. 
Nu willen we als huidige kampstaf 
weer een beetje terug naar het 
primitieve kamp, maar we zullen niet 
helemaal primitief op kamp gaan. 
We zullen altijd zorgen voor water en 
een goed toilet. Vroeger hadden we 
een tentje waar een wc-pot op een 
houten plank boven een gat stond, 
en daar konden we onze behoefte 
in doen, dit noemde we toen de 
HUDO (Houd U Darmen Open). Deze 
toiletten waren wel heel 
hygiënisch. 

De komende jaren zal het voor de 
leden en leiding dus een beetje 
aanpassen zijn. Vooral voor de 
leden die komend jaar bij de nieuwe 
groep gaan aansluiten. Zij hebben 
namelijk nog geen ervaring met een 
zomerkamp of weekend. Deze groep 
gaat starten op de maandagavond 
van 18:30 uur tot 19:30 uur. We 
hopen deze avond veel kinderen 
te ontvangen De leiding heeft een 
heel leuk en speels programma 
voorbereid. Zij gaan de kinderen 
natuurlijk wegwijs maken in de 
Jong Nederland activiteiten. zoals 
de weekenden, zomerkampen en 

natuurlijk onze 
s p e l p i j l e r s 

S p ort-Spel-
Creativiteit 

v.a. 4 oktober
17 oktober én 24 oktober
23 oktober tot 31 oktober

12 maart tot 13 maart
25 december tot 9 januari

27 augustus tot 3 september
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** LEIDING FIETS NIET MEER MEE (BASISSCHOOL GROEPEN) ......................................

OUTDOORDAGEN .................................................................................
HERFSTVAKANTIE (GEEN BIJEENKOMSTEN)..........................................
MOONWALK ..............................................................................................
KERSTVAKANTIE (GEEN BIJEENKOMSTEN) ...........................................
ZOMERKAMP 2022  .........................................................................

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



In iedere editie van het Signaal zetten 
we enkele leden in het zonnetje. Dit keer 
praten we met Tren, Kayla en Daan. We 
spraken met deze Jong Nederlanders uit 
de kersverse groep Wheelies.  

Tren (8 jaar) 
Tren (8 jaar) Favoriete game: Brawl Stars

Favoriete game: Brawl Stars

Levelingskleur: Blauw

Levelingskleur: Blauw
Ice Tea of Cola: Ice Tea

Ice Tea of Cola: Ice Tea
Favoriete vakantieland: Duitsland

Favoriete vakantieland: Duitsland

Gamen of snoepen: Snoepen

Gamen of snoepen: Snoepen

Kayla (8 jaar)
Kayla (8 jaar)

Favoriete game: Roblox

Favoriete game: Roblox

Levelingskleur: Roze

Levelingskleur: Roze

Ice Tea of Cola: Cola

Ice Tea of Cola: Cola

Favoriete vakantieland: Nederland aan zee

Favoriete vakantieland: Nederland aan zee

Gamen of snoepen: Gamen

Gamen of snoepen: Gamen

Daan (8 jaar)
Daan (8 jaar)

Favoriete game: Brawl Stars 

Favoriete game: Brawl Stars 

Levelingskleur: Rood
Levelingskleur: Rood

Ice Tea of Cola: Ice Tea

Ice Tea of Cola: Ice Tea

Favoriete vakantieland: Italië

Favoriete vakantieland: Italië

Gamen of snoepen: Gamen

Gamen of snoepen: Gamen

Wat is je leukste herinnering aan JongNL?
Tren: De waterspellen. We gingen toen met flessen elkaar 
nat gooien. Ik heb ook de leiding geraakt.
Kayla: Ik vond het gezamenlijke zomerweekend super 
leuk. Toen kon ik lekker lang bij JongNL blijven.
Daan: Met het water spelen!

Wat deed je eens maar nooit meer?
Tren: Ik ben een keertje van mijn fiets gevallen en toen 
had ik mijn hele been en hand vol bloed.
Maar erna heb ik nog gewoon gefietst.
Kayla: Salto’s maken in het zwembad! Ik viel een keer 
hard op mijn buik en val vaak mis.
Daan: Toen ik erg snel aan het skeeleren was ben ik hard 
gevallen. Ik viel op mijn pink en mijn nagel
was toen kapot. Daarna heb ik mijn skeelers niet meer 
aangeraakt.

Welk dier zou je voor een dag willen zijn?
Tren: Ik heb een hond als huisdier. Ik zou hem dan wel 
een dagje willen zijn.
Kayla: Een hond of een paard. Dan krijg ik lekker de hele 
dag aandacht.
Daan: Een cheetah! Die kunnen super snel rennen.

Welk talent zou je willen hebben wat je niet 
hebt?
Tren: Ik ben niet goed in Starwars zwaarden maken. Daar 
wil ik wel goed in zijn.
Kayla: Ik wil graag de split en spagaat leren.
Daan: Heel hoog kunnen klimmen en springen. Net als 
Spiderman.

Welke leuke grap wil je nog een keer uithalen?

Tren: Ik wil iemand blij maken met een neppe Pokémon 
kaart die ik zelf gemaakt heb.
Kayla: Zeep op de deurklink. Of plakband onder de kraan 
plakken.
Daan: Een emmer met water op de deur zetten. Dan valt 
het water op degene die de deur open
maakt haha!

Wat wil je later worden?
Tren: Youtuber. Dan wil ik filmpjes maken van games 
zoals Brawl Stars en vlogs maken bij
bijvoorbeeld Disneyland
Kayla: Juffrouw. Het lijkt me leuk om van alles voor de 
klas te regelen.
Daan: Phoe, dat weet ik nu nog niet.

Welk tijdperk lijkt je leuk om in de leven?
Tren: De dinotijd! Dan ga ik ze temmen en er mee 
knuffelen.
Kayla: Een dagje een prinses op een kasteel, en ik wil 
kapitein zijn op een schip.
Daan: Ook de dinotijd. Ik zou wel op een Dino willen 
zitten.

Welke superkracht wil je graag hebben?
Tren: Vuurspugen.
Kayla: Ik zou alle krachten willen hebben!
Daan: Heel sterk zijn. Iemand met een pinkie omver 
kunnen duwen.

Wat lijkt je leuk aan volwassen zijn?
Tren: Kan je niet vragen welke leuke grap we nog willen 
uithalen?
Bobby: Oke...

eventjes voorstellen...eventjes voorstellen...



Tren (8 jaar) 
Tren (8 jaar) Favoriete game: Brawl Stars

Favoriete game: Brawl Stars

Levelingskleur: Blauw

Levelingskleur: Blauw
Ice Tea of Cola: Ice Tea

Ice Tea of Cola: Ice Tea
Favoriete vakantieland: Duitsland

Favoriete vakantieland: Duitsland

Gamen of snoepen: Snoepen

Gamen of snoepen: Snoepen

Daan (8 jaar)
Daan (8 jaar)

Favoriete game: Brawl Stars 

Favoriete game: Brawl Stars 

Levelingskleur: Rood
Levelingskleur: Rood

Ice Tea of Cola: Ice Tea

Ice Tea of Cola: Ice Tea

Favoriete vakantieland: Italië

Favoriete vakantieland: Italië

Gamen of snoepen: Gamen

Gamen of snoepen: Gamen

dit was zomerkamp wellerooidit was zomerkamp wellerooi
“Tijdens het kamp hebben we in tenten geslapen, hike gelopen, marshmellows gebakken, Ford 
Boyard overleefd, smokkeltocht, quizzen gedaan, circuis optredens bedacht en uitgevoerd, 
lekker gegeten, gechilled en niet optijd naar bed gegaan. Zomerkamp was weer geweldig!’’ 
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maak kennis met...maak kennis met...
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Hoi, ik ben Bram Nijssen, 20 jaar jong, 
en nu alweer ongeveer een half jaar 
secretaris van het stichtingsbestuur 
van Jong Nederland Maasbree. Jong 
Nederland is voor mij niet onbekend 
aangezien ik tien jaar lid ben geweest 
van de groep Boeieh. Nadat het 
laatste jaar van een groep voorbij is, 
wordt er vaak gevraagd of je actief 
wilt blijven bij Jong Nederland als 
leiding. Dit was niet direct iets voor 
mij, maar voor andere dingen zou ik 
altijd bereikbaar zijn.

Ik zit op dit moment in het vierde 
jaar van de Engelstalige opleiding 
‘Software Engineering’ op Fontys 
Venlo. Dit klinkt heel chique, 
maar het komt vooral neer op het 
programmeren van programma’s 
en apps voor op de computer en 
telefoon. Dit was bekend bij John 
Grutters, wie ook lid is van het 
stichtingsbestuur, en nadat de vorige 
website spontaan was verdwenen 

van de onlinewereld, werd mij 
gevraagd of ik een nieuwe website 
kon maken. Na een half jaar was deze 
af, en de samenwerking was zo goed 
verlopen dat mij werd gevraagd of ik 
secretaris van het stichtingsbestuur 
wilde worden. 

Als secretaris houd ik mij onder 
andere bezig met het opstellen van 
agenda’s, uitnodigingen en notulen 
van bepaalde vergaderingen, het 
ontvangen en doorsturen van post 
en e-mails, het opstellen van het 
jaarverslag en ten slotte met het 
bijhouden van het digitaal en fysiek 
archief. Naast deze administratieve 
taken houd ik mij ook bezig met 
verschillende ICT-zaken.
Naast mijn studie en Jong Nederland 
heb ik ook twee bijbaantjes. Zo sta ik 
nu al vijf jaar geregeld in de keuken 
bij ’t Raodhoes in Blerick en werk ik in 
mijn vakgebied als software engineer 
bij Libelnet in Maasbree. 

Af en toe pak ik in het weekend een 
dagje vrij om te gaan geocachen. 
Geocaching is een schatzoekspel in 
de echte wereld, waar gebruik wordt 
gemaakt van gps-coördinaten. Je 
gaat naar de coördinaten en doet dan 
een poging om de geocache te vinden 
die op die locatie is verstopt. Er zijn 
verschillende soorten geocaches, 
maar de leukste geocaches vind ik 
waarbij je eerst een creatieve en 
uitdagende puzzel op moet lossen 
voordat je toegang krijgt tot de 
coördinaten.

STUUR JE CREATIE NAAR ONS. INZENDINGEN WORDEN GEDEELD OP SOCIAL MEDIA 

Bram Nijssen

In deze editie maken we kennis met Bram Nijssen. 
(Secretaris stichtingsbestuur JongNL Maasbree)
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het Informatie kompashet Informatie kompas

mail ons

Volg ons

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

relatiebeheer@jongnederlandmaasbree.nl

www.JongNederlandMaasbree.nl
Instagram.com/JongNLMaasbree

Facebook.com/JongNederlandMaasbree

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

WHEELIES ..............

WEEJ DON’UT! .........

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

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

GAAS D’R OP ...............

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

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

MAANDAG 18.30-19.30

WOENSDAG  18.30-20.00

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

nieuwe aspiranten gezocht!nieuwe aspiranten gezocht!
Zit jij in basisschool groep 4, woon je in Maasbree en houd je van leuke en toffe dingen 
doen? Dan hebben we leuk nieuws! Jong Nederland start vanaf september 2021 
een nieuwe groep voor alle kinderen van de leeftijd uit basisschool groep 4. Maar 
wat doen we dan precies bij JongNL? Nou, héél veel verschillende activiteiten. 
Bijvoorbeeld trefbal, hutten bouwen, quizzen, koekjes bakken, raketten 
knutselen of marshmallows roosteren bij het kampvuur. Ook is er wel 
eens een excursie en gaan we ieder jaar op kamp (waarbij je in een tent 
mag slapen).

Lijkt het je leuk om een kijkje te komen nemen, dan ben je welkom op 
maandag 13 september bij de Blokhut in Maasbree (Breestraat 11). De 
bijeenkomst zal van 18.30 tot 19.30 duren. En we beloven dat de leiding 
een leuk programma heeft bedacht om samen met andere kinderen te 
doen deze avond. Tot dan!  Groetjes Josje, Shawney en Guus!


