PROGRAMMA JONGENS JUNIOREN
Seizoen 2019 – 2020 Nummer 2
Dit programma is gemaakt voor de leden en de ouders van de ‘Jongens Junioren’ van Jong Nederland
Melick. Jong Nederland Melick is aangesloten bij Jong Nederland Limburg.
Groepstijden
De groepsbijeenkomst van de Jongens Junioren is wekelijks op vrijdagavond van 18.30 uur tot en met
20.00 uur. Mochten we een keer van deze groepstijd afwijken, dan zal dit van tevoren worden
aangegeven. Mocht uw kind een keer niet kunnen komen, dan zouden wij het fijn vinden als we dit
van tevoren weten. Zo kunnen wij hier rekening mee houden tijdens het voorbereiden van het
programma. U kunt uw kind via de mail of telefoon afmelden, de adressen staan onderaan dit
programma vermeld.
Graag verzoeken wij jullie als ouders om regelmatig de mail te bekijken! Belangrijke informatie en
eventuele wijzigingen in het programma sturen wij via de mail en eventueel via WhatsApp.
Vrijdag 17-1-20.
Vanavond gaan we het bos in, trek oude en onopvallende kleding aan! Ook een zaklamp mag mee.
Vrijdag 24-1-20.
Het is weer tijd voor leuke teamspelen. Eens kijken of jullie goed kunnen samenwerken.
Vrijdag 31-1-20.
Vanavond zullen we zien, wie van jullie het slimste is. Doormiddel van een Quiz testen we jullie
kennis.
Vrijdag 7-2-20.
Stoken & koken, op jullie zelf gemaakte houtvuur moet er iets gekookt worden wat jullie lekker
vinden.
Zaterdag 8-2-20.
Sinds dit jaar zullen alle acties gezamenlijk worden gehouden, hierdoor kunnen we meer verkopen en
is het mogelijk om leuk spelmateriaal aan te schaffen.
We vertrekken om 10.30 uur vanaf het kerkplein in Melick, vanuit hier gaan we in groepen zakken
met Nonnevotten verkopen aan de deur.
Vrijdag 14-2-20.
Vanavond vindt onze jaarlijkse Carnavalsparty plaats, kom allemaal verkleed naar deze leuke kinjer
Vastelaoves aovend! Kom met de beste outfit en het leukste geschminkte gezicht. We beginnen om
19.00 uur en eindigen om 21.30 uur.
Vrijdag 21-2-20.
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Vandaag zijn we te vinden in de kinderoptocht in Melick, kom kijken of loop mee!
Vanavond is er dan ook geen groep.
Vrijdag 28-2-20.
Geen groep i.v.m. Carnavalsvakantie.
Vrijdag 6-3-20.
Proefjesavond. Eens kijken of we op allerlei leuke manieren gekke dingen kunnen laten gebeuren. Pas
op dat je haren niet rechtop komen te staan!!!
Vrijdag 13-3-20.
Er staat een pizzaoven klaar die we warm moeten stoken. Hierin bakken we jullie zelfgemaakte
pizza’s net zoals een echte pizzabakker.
Vrijdag 20-3-20.
Potgrondactie!
Vanavond lopen we langs de deuren om zakken potgrond te verkopen. Vraag aan familie en vrienden
of zij alvast potgrond willen kopen! Jullie krijgen hier nog informatie over.
Vrijdag 27-3-20.
Bink 2020. Jullie gaan laten zien we de sterkste, slimste en snelste is. Wie wint is de Bink van 2020!
Vrijdag 3, zaterdag 4 & zondag 5 april.
Weekendkamp in Swalmen.
We gaan weer met z’n allen op weekendkamp, wat natuurlijk altijd geweldig en gezellig is.
Jullie krijgen hierover nog bericht, maar houdt de datum alvast gereserveerd.

Leiding:
Niek Dohmen
Bram Bremmers
Robin Dominikus

06 23901205
06 52454555
06 20310583

Clubhuis Kanijnsheide
Kastanjelaan 10, 6074 NC Melick
0475-533584
www.jongnlmelick.nl
Jong Nederland Melick
NL89 RABO 0341 1108 84

Email:
jongensjunioren@jongnlmelick.nl
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