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Constructie en verkoop van staal, RvS en aluminium 

Visserstaal is uw staalpartner voor eenvoudige bouwwerken alsook voor complexe projecten. 

In de regio Parkstad Limburg (Landgraaf, Heerlen, Kerkrade, Brunssum) is Visserstaal een 

toonaangevend bedrijf als het gaat om constructies in staal, RvS en aluminium. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWva_67rTLAhWkK5oKHXdLD3MQjRwIBw&url=http://www.visserstaal.nl/&psig=AFQjCNFL81kIkxpOHnxLR2icwGW51O93rg&ust=1457656255618522
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Uw specialist in: - Huidverbetering /Anti-aging/ Lifestyle coaching 
 

- Acné behandelingen (vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk) 
 

- Gezichtsbehandelingen / Workshops  / Visagie  
 

Aangesloten bij voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist. 
 
 

Schoonheidssalon Ivanka | Praktijk voor huidverbetering & healthy aging 
 

Salesianenstraat 20 | 6374 TZ | LANDGRAAF | info@schoonheidssalon-ivanka.nl 
045 5324445 | www.anti-aginglandgraaf.nl 

 

http://www.anti-aginglandgraaf.nl/
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We naderen het einde van weer een geweldig Jong Nederland jaar. In september namen 

circa 100 leden deel aan het wadloopweekend. Wat een geweldige beelden kwamen via de 

app en facebook binnen. Voor de een was het een uitputtingsslag, voor de ander nog niet 

genoeg en werd nog een buikschuifactie door het slib gemaakt. In elk geval een activiteit die 

voor herhaling vatbaar is in de toekomst.  

 

De maand december staat in het teken van Sinterklaas en de kerst. De kleintjes krijgen de 

Sint op bezoek. Anderen zijn druk bezig met surprise of het dobbelspel. Er wordt geknutseld 

en lekker gesnoept. Al met al een feestmaand en dan moet het grote feestjaar nog 

beginnen. 

 

We zullen medio december de nieuwe keuken in gebruik nemen. Met deels eigen werk door 

leiding en deels werk uitbesteed aan derden realiseren we een ruimte waar in 

groepsverband veilig gekokkereld en gebakken kan worden. Neem gerust eens een kijkje. 

Zoals al eerder aangekondigd is 2019 een jubileumjaar voor Jong Nederland Waubach. In 
november 1944,  werd onder aanvoering van kapelaan Gulickers het St. Jozefgilde opgericht 
als katholieke jeugdbeweging voor mannelijke jeugd onder 17 jaar. Vanaf 1970 werd de 
vereniging uitgebreid met meisjesgroepen. Volgend jaar bestaat Jong Nederland 75 jaar en 
dit vieren we met een uitgebreid programma. Zie het overzicht van het programma verderop 
in dit Patropraatje. 
 
Voor het jubileumjaar wordt een Jong Nederland  verjaardagskalender uitgebracht met 
foto’s van 75 jaar Jong Nederland. Deze kan voor 5 euro besteld worden. De leden zullen de 
komende weken een briefje hierover ontvangen.  
 

Tot slot zullen we ook aan de carnaval extra cachet geven. In de optocht willen we laten zien 
dat we een bloeiende vereniging zijn die een jubileum te vieren heeft. Leden kunnen een 
pakje inclusief hoed bestellen via de briefjes die daarvoor uitgereikt zijn. De pakjes kunnen 
tijdens groepsavonden gepast worden voor de juiste maat.  Uiteraard hopen we dat zoveel 
mogelijk leden meelopen zodat we een prachtige groep vormen.  
 
Voor nu wens ik ieder fijne feestdagen, alvast een goeie roetsj in het nieuwe jaar en wellicht 

tot bij een van onze  jubileumactiviteiten. 

 

Patricia Smeets 

Voorzitter Jong Nederland Waubach 
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Nieuwe  

!!!!! KEUKEN !!!!!! 

in ’t Patronaat 

 

De verbouwing van de keuken is bijna klaar. We streven ernaar om alles klaar te hebben voordat het 

feestjaar van Jong Nederland Waubach van start gaat. We bestaan namelijk volgend jaar 75 jaar en 

dat gaan we groots vieren. 

De verbouwing hebben we deels zelf gedaan. We kunnen zelf veel maar niet alles. Daarom hebben 

we hulp van buitenaf erbij gehaald. En voor die hulp willen we de volgende mensen / bedrijven 

bedanken. 

 

Gorissen bedrijfskeukens 

Peer Heiligers renovatie bouw 

Gobouw betonboringen 

Helmut Elsbergen 

Bovitec Bouwchemie 

Rajko Pagen 

& 

 natuurlijk iedereen die zijn steentje eraan heeft bijgedragen. 

 

Willen jullie het resultaat zien, dan loop eens 

binnen tijdens een van de groepsavonden. 

Of bij een van de activiteiten die volgend jaar op 

de planning staan. 

 

’t Bouw comité 
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22 februari   Carnavalsavond 

3 maart    Optocht Waubach met aansluitend het optochtbal 

4 maart    Optocht Kerkrade 

5 maart    Optocht Landgraaf 

April    Jubileumjaar loterij 

24, 25 & 26 mei   Weekend voor de jongste groepen: M6 t/m M8, J6 & J7 

25 mei    Trekking jubileumjaar loterij 

6 t/m 13 juli   Zomerkamp Bokrijk 

23, 24 & 25 augustus  Feestweekend 

27, 28 & 29 september  Weekend voor de oudste groepen M1 t/m M5, J1 t/m J6 

27 oktober   Hap en Stap wandeling 

9 november   Receptie 
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Bij Jong Nederland sinds 2007 
Leider vanaf 2016 
Leukste feestdag Carnaval  
Fijnste kleidingstuk Vest  
Mooiste kleur Zwart  
Leukste boek Me before you  
Mooiste film The age of adaline 
Leukste serie KLEM (momenteel) 
Mijn liefste huisdier De hond van mijn vriend  
Mijn hobby Geen hobby’s momenteel  
Mijn idool Beyoncé  
Beste popgroep Garth brooks  
Beste zanger / zangeres Marco Borsato  
Mooiste liedje Heb meerdere liedjes die ik mooi vind  
Mijn wens Mijn grootouders kunnen mij zien trouwen  
Mooiste gebeurtenis Ik heb geen specifieke gebeurtenis die mij bij is gebleven. Ik 

geniet van alle momenten.  
Leukste herinnering aan Jong 
Nederland 

Een hele mooie vriendschap aan overgehouden, ook met 
leiding.  

Een wijze les van jou Herinner je gisteren, droom van morgen en leef vandaag  
Van wie zou je door deze rubriek 
meer te weten willen komen? 

Bente  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://verandergedrag.nu/wp-content/uploads/2014/09/Fotolia_64314050_XS-gesprek.jpg&imgrefurl=http://verandergedrag.nu/start-up-gesprek/&h=346&w=346&tbnid=gMhNje1ll8e25M:&docid=dT72q8D-zFuOMM&ei=HtjYVojtO4b0O6Sxv6AD&tbm=isch&ved=0ahUKEwiI9Pq95KXLAhUG-g4KHaTYDzQQMwiJAShMMEw
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Hoi allemaal,  
Mijn naam is Jennifer Paulus (Jenny)  en ben 26 jaar oud.  Dankzij Richard heb ik kennis 
mogen maken met deze geweldige vereniging en werd ik al snel gevraagd of ik niet wilde 
komen helpen. Sinds september draai ik dan ook trots mee als leidster bij de meisjes 7.  
Zoals jullie wellicht weten vind ik het super leuk om een feestje te vieren en gezellig op stap 
te gaan. Daarom verheug ik me dan ook op alle nieuwe dingen en nieuwe mensen die ik bij 
jong Nederland mag leren kennen!  
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Kerst is in het land en het is bijna 2019! Dat betekent dat het ook weer snel carnaval is! Dus 

willen we je ook via het Patropraatje informeren over de carnaval 2019 bij JongNL Waubach.  

Carnavalsavond vrijdag 22 februari, 18:33 uur 

Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer een carnavalsavond 

voor alle leden, maar ook voor de papa’s, mama’s, ooms, tantes, neven, 

nichten en ga zo maar door….. De carnavalsavond zal dit jaar 

plaatsvinden op vrijdag 22 februari om 18:33 uur én zal voor de oudere 

leden en leiding langer doorgaan dan normaal; we zullen na middernacht 

sluiten. Noteer deze datum en tijd dus goed in je agenda (of telefoon…) 

zodat je er bij kunt zijn en ook kunt genieten van o.a. een optreden van 

onze eigen BuksusBumkus 2.0!  

Wie wordt de nieuwe Prins of Prinses bij ‘de Boksebömkes?  

Helaas gaan we die avond ook weer afscheid nemen van onze heerser 

van “de Boksebömkes”: Prinses Shannon. Omdat we natuurlijk niet 

zonder prins of prinses de carnaval kunnen beginnen, is een kleine 

selectie van het carnavalscomité hard aan het werk, op zoek naar een 

opvolg(st)er! Spannend, wie wordt de nieuwe heerser van ‘de 

Boksebömkes”.  Laat je maar verrassen !!  

Meelopen in de optocht op zondag 3 maart? Meld je aan! 

Uiteraard lopen we weer mee met de optocht van Woabich. In 2019 met het thema:  

“Feest, 75 jaar JongNL” 

Ook dit jaar maken we de pakjes zelf en dus moeten we snel weten, wie van jullie mee loopt 

in de optocht! Voor het bedrag van € 12,50 (leden) kun je je tot uiterlijk vrijdag 21 

december 2018 inschrijven voor de optocht en krijg je van ons het pakje (later inschrijven 

kan niet meer i.v.m. bestellen van de stof!). Inschrijfformulieren krijg je bij de leiding. 

Vergeet niet: zondag 3 maart vanaf 15 uur Optochtbal!! 

Overigens zullen we net als voorgaande jaren weer een optochtbal organiseren in ’t 

Patronaat. Dus zondag 3 maart vanaf 15:00 uur ben je van harte welkom! 
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Verhaal van oud lid Paul Smeets:  

Kapucijners. 

Aan het Jong Nederland van de eind zestiger jaren heb ik veel mooie 

herinneringen. De wekelijkse ‘Troep’ zoals we de bijeenkomsten op 

vrijdagavond noemden was voor mij en veel van mijn leeftijdgenoten 

het hoogtepunt van de week. We verheugden ons de hele week om op 

deze clubavond te kunnen volleyballen of in twee zestallen te kunnen 

springvoetballen. Volleybal werd er fanatiek en op soms wel hoog 

niveau gespeeld. Leiders, zoals Pierre Bellemakers waren fanatieke 

beoefenaars van deze sport. Springvoetbal was iets vrijblijvender, maar kon in het heetst van de 

strijd wel een aantal blauwe plekken opleveren.  

Het ludieke leiderschap van Jo Linssen, met de fraaie bijnaam  “Bolletje,” en Huub Dautzenberg 

leverde menig spannend zoekspel op in de vele donkere uithoeken van de Rimburgerbossen. Op de 

sportwei achter het Patronaat konden we hoog- en verspringen, sprinten en soms mochten we er 

een echt kampvuur ontsteken. De overeenkomsten tussen de verkennerij en Jong Nederland 

vervaagde in de eind zestiger jaren snel. Verkenners bleven spoorzoeken en touwtjes knopen en Jong 

Nederland ging met zijn tijd mee. Eind jaren zestig werd het Patronaat dan ook opengesteld voor de 

eerste meisjes groepen. Voor die tijd een gewaagde stap en nu, anno 2018,  is het ondenkbaar dat er 

enige discussie over gevoerd werd. De door onszelf georganiseerde dansavonden op de zolder, op 

zaterdagavond, maakten de gezelligheid en betrokkenheid alleen maar groter.  

Gilde-leider Ed VanderBroeck en zijn onafscheidelijk vriend Co Wennekes 

waren gedreven aanvoerders van de steeds groter groeiende vereniging. 

Beiden, fanatieke knutselaars, waren altijd bezig met het opknappen en 

uitbouwen van het verenigingsgebouw. Ze leken onvermoeibaar.  

Ook kan ik mij niet herinneren dat er ooit ruzie of onmin is geweest. Dat 

liet de Jong Nederland wet ook niet toe. ‘Een Jong Nederlander is een 

goed kameraad, bereid om anderen te helpen.’ Zo begon de wet en met 

het opzeggen van deze wet werd elke Troep avond geopend. Toch waren 

er soms grote problemen. De expansiedrift van de Boerenleenbank 

bijvoorbeeld leidde er toe dat er op de markt in Waubach nieuwbouw 

gepleegd moest worden. Men was eenvoudigweg uit het mooie maar veel 

te kleine bankgebouw aldaar gegroeid. Jong Nederland werd benaderd zodat het Patronaat voor een 

jaar als noodgebouw kon dienen. Dat betekende dat we een jaar lang geen gebruik konden maken 

van de zaal en dus ook geen volleybal of springvoetbal meer konden spelen. Wat overbleef was 

knutselen op zolder. Dat kwam voor velen hard aan. Wij als jongeren, bezorgd over die onbezonnen 

streken van de ouderen, droegen onze vereniging symbolisch ten grave. Na een jaar improviseren 

was het leed gelukkig geleden.  Voor Ed en Co waren het echter gouden tijden. De mooie 

huurpenningen die de Rabobank in dat jaar betaalde kwamen goed van pas. De aanschaf van 

prachtige blauwe tenten voor de zomerkampen en een nieuwe houten vloer in het Patronaat waren 

Paul Smeets 

 

Gilde-leiders  

Ed en Co 
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noodzakelijk en konden eindelijk gerealiseerd worden. Ook was er geld voor zelfgebouwde houten 

eettafels en twee grote legertenten.  

De traditionele zomerkampen die de vereniging organiseerde  werden er alleen maar professioneler 

van. Een andere investering die Ed en Co zich dankzij de Rabobank konden veroorloven was de 

aanschaf van een grote hoeveelheid ‘tweedehands’ legervoeding. Hoe ze er aan gekomen zijn weet ik 

niet meer, maar plotseling hadden we misschien wel duizend blikken met alle soorten groenten. De 

groene blikken hadden vreemd genoeg geen etiket en het was dan ook een dagelijkse verrassing wat 

er uitkwam. Het noodlot sloeg hard toe. Vooral kapucijnenbonen bleek er in de blikken te zitten. ‘Dat 

gaat wel tien jaar mee,’ vertelden Ed en Co trots. U mag weten, met mijn kookkunsten was het als 

tiener even droevig gesteld als nu als zestiger. Lekker eten is mijn grootste hobby, maar zelf koken is 

er niet bij. Ik krijg het geschuif met pannen niet onder de knie. Mijn eerste zomerkampen waren wat 

dat betreft een kwelling. Thuis kookte moederlief. Als kind werd er van je verwacht dat je op tijd aan 

tafel zat en je bord leeg at. Meer niet.  Geen mens die mij ooit geleerd had hoe je een ei moest 

bakken.  

 

Op mijn eerste kamp in het Noord-

Limburgse Bergen moest ik tot mijn 

ontsteltenis aardappelen schillen en 

bonen koken. Dat had niemand mij van 

te voren verteld. Gelukkig werden de 

dagelijkse gehaktballen vanuit de 

centrale legertent aangevoerd en was 

er tenminste nog iets dat op eten leek. 

Op de kampen in Arcen en 

Hochscheidt-Dick in Luxemburg 

werden de verse groenten dus 

vervangen door wat er in de 

legerblikken van Ed en Co zat.  De 

dagelijkse verrassing die uit de groene 

legerblikken kwamen, de genoemde 

kapucijnenbonen, waren echter een 

kwelling. Vooral de darmen liepen 

enorme schade op en ‘s nachts in de slaaptent was het noodzakelijk dat de ritssluitingen open 

bleven. Liever een dozijn stekende muggen in de tent, dan de aroma van vijf dampende tieners. Aan 

Jong Nederland heb ik prachtige herinneringen. Maar de rest van mijn leven kon ik geen 

kapucijnenboon meer zien. 

Oktober 2018. 

Paul Smeets.  

 

 

Groeps foto kamp Bergen 1967:  

Jo Lens, Jo Donders, Jos van Loo, Jan Herzig, Theo 

Verhappen en Paul Smeets 
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De afgelopen weken zijn onze leden druk bezig geweest met het verkopen van zo veel mogelijk 

speculaas.  

De Speculaas actie was dit jaar een geweldig succes.  En voornamelijk bij de jongste groepen. En dan 

ook nog bij de meisjes. Het was een nek aan nek race de laatste week wie de meeste speculaas had 

verkocht. 

Dit jaar hebben onze leden maar liefst 1855 pakken (oftewel 70.000 speculaasjes!!) speculaas 

verkocht, een absoluut record! Iedereen is dan ook beloond met een lekkere chocolade letter. 

 

Per persoon bestaat de top 3 uit 79, 95 & 100 pakken speculaas. De winnares met de meest 

verkochte speculaas is Audrey Vreuls van de meisjes 2. Zij heeft een bioscoopbon gewonnen. 

Bij de groepen ging het om de meisjes 6, 7 & 8. Uiteindelijk hebben de meisjes 8 gewonnen met 

gemiddeld 24,875 pakken speculaas. Zij gaan binnenkort met de groep bowlen. Dat wordt een 

gezellige avond. De meisjes waren dolblij toen ze hoorden dat ze hadden gewonnen. Dat is duidelijk 

te zien op de foto. 

Met de opbrengsten kunnen wij weer leuke activiteiten voor onze leden organiseren.  

 

Namens het comité willen wij alle leden die speculaas verkocht hebben bedanken voor hun 

deelname om dit record te bereiken  

 

Op naar volgend jaar! 

 

Laat de speculaasjes smaken. 
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De jongens van J8 hebben Sinterklaas ontmoet. Na een korte reis naar Kerkrade mochten zij 

meedoen aan de Pieten-vossenjacht. 

Het provinciaal bureau van JongNL 

organiseerde in het Continium een 

actieve middag vol met speurwerk. Bij 

verschillende pieten konden 

opdrachten gedaan worden. Bij 

muziekpiet kon je liedjes zingen en 

dansen, bij de kluspiet kon je een 

button maken en bij de fotopiet kon je 

op de foto.  

 

 

En er waren nog veel meer pieten naar Kerkrade gekomen. Ook Sinterklaas kwam even langs 

tijdens een echte sinterklaasshow. Alle kinderen mochten Sinterklaas een handje geven. 

Verder kon er met lego gespeeld worden. Damian, Roel, Sem, Quinn, Luuk, Joep, Quinten, 

Seb, Jasper, Sem, Bas en Chris hebben een hele leuke middag gehad en toen ze naar huis 

gingen, kregen ze ook nog een klein kadootje. 
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Hier vind je een foto van een leider en/of leidster van Jong Nederland. 

Doe mee en raad wie die baby is en wie weet win jij een leuke prijs!!! 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwijzingen zijn:  

 Broer en zus zijn bij de leiding.  

 Hij bij een jongensgroep en zij bij een meisjesgroep. 

 Vader was in zijn jongere jaren ook leider. 

Als jij weet wie het is, schrijf de oplossing op een briefje. Vergeet niet  je  

naam en groepsnummer erbij te zetten.  

 Deponeer dit briefje in de gele brievenbuis op de gang bovenaan de trap in  

het Patronaat. Of mail naar: patropraatje@jongnederlandwaubach.nl   

 

Babyrubriek 
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Naam: ………………………………………………………………………… 

Groep (van Jong Nederland): meisjes / jongens ………………………….... 

Gooi deze kleurplaat nu in de gele brievenbus op de gang van ’t patronaat. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=potloden&start=187&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1366&bih=648&tbm=isch&tbnid=r0v0c0EShcWe7M:&imgrefurl=http://lisaco2f.wordpress.com/2011/12/06/inspiratie-bron/4729339-items-voor-tekenen-en-kunst-aquarel-verf-penselen-gekleurde-potloden/&docid=tT7lqv30ZPDIkM&imgurl=http://lisaco2f.files.wordpress.com/2011/12/4729339-items-voor-tekenen-en-kunst-aquarel-verf-penselen-gekleurde-potloden.jpg?w%3D848&w=848&h=566&ei=pT8rUZ_YDabU4QSXhYHoCg&zoom=1&ved=1t:3588,i:37&iact=rc&dur=1647&sig=107742672698949336620&page=9&tbnh=178&tbnw=267&ndsp=26&tx=95&ty=65
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Onze keuken in het Patronaat is bijna klaar en dan kunnen we eindelijk weer kokerellen met 

de groep. Of misschien doe je het gewoon thuis… 

In ieder geval; weer wat lekkere recepten om te bereiden! Veel plezier en eet smakelijk! 

 

Ingrediënten 
175 gr bloem + beetje om te bestuiven 
Snufje bakpoeder 
75 gr suiker 
½ zakje vanillesuiker 
1 eetl koud water  
75 gr boter  
40 gr amandelen, fijngemalen  
½ losgeklopt ei 
Snufje kaneel 
Snufje zout  
  
Bereiding 
Meng de bloem, gemalen amandelen, vanillesuiker, suiker, snufje bakpoeder, kaneel en zout 
in een kom. Snijd de boter in stukjes en voeg samen met het koude water en het halve ei 
toe. Kneed het deeg met een mixer met deeghaken goed door. Kneed het daarna nog kort 
met je handen door tot egaal deeg en zet daarna afgedekt een half uur in de koelkast. 

Kook- en 
Knuddelpagina 

Decoratie ideeën: 

Glazuur  

Paar eetl geschaafde amandelen 

Gesmolten chocolade 

Decoreerstiften  

  

Materialen 
Bakpapier 

Mixer met deeghaken 
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Verwarm de oven op 180 graden. Bestuif een werkvlak met bloem en rol het deeg uit tot 
ongeveer 4 mm dikte. Steek er vormpjes uit in verschillende vormen. Optioneel; maak een 
klein gaatje in het koekje zodat je hem kan ophangen in de kerstboom. Bekleed een bakplaat 
met bakpapier en leg de koekjes hierop.  
Bak ze in 10 minuten gaar. Haal de koekjes voorzichtig van de bakplaat en laat ze afkoelen.  
  
Voor decoratie kun je 3 eetl poedersuiker met een paar druppels water mengen en zo een 
glazuur maken. Strijk de koekjes in met het glazuur en bestrooi met wat geschaafde 
amandelen.  
  
Ook zijn er decoratiestiften verkrijgbaar waarmee je bijvoorbeeld met de kinderen de 
koekjes kunt versieren. Of smelt chocolade au bain marie en bestrijk de koekjes hiermee en 
bestrooi met verschillende suikerdecoratie.  
 



 

KERSTSPAGHETTI 

Ingrediënten: 
100 g spaghetti 
75 g doperwten (uit de vriezer of uit blik/pot) 
1,5 el crème fraîche 
2 grote plakken kaas 
stervormpje 
peper en zout 
 
 
 

 
Bereiding: 
1. Begin met de tomatensaus. Hak de ui en knoflook fijn. Snijd de paprika in 
kleine stukjes. 
2. Doe een scheutje olijfolie in een hoge pan. Fruit eerst de ui en knoflook 1 minuut. Fruit 
dan de paprika enkele minuten en voeg tot slot de gezeefde tomaten toe. Laat de saus op 
laag vuur 15 minuten pruttelen. Maak intussen de rest van het gerecht. 
3. Kook intussen de spaghetti en de doperwten volgens de aanwijzingen op de verpakkingen. 
Steek intussen met een stervormpje sterren uit de plakken kaas. 
4. Giet de doperwten af wanneer ze gaar zijn en pureer glad met de crème fraîche. Breng op 
smaak met peper en zout. 
5. Pureer de tomatensaus indien gewenst. Breng op smaak met peper en zout. 
6. Giet de spaghetti af. Roer de doperwtensaus erdoor en schep op. Serveer met 
tomatensaus en kerstkaassterren. 

 

 

Voor de tomatensaus: 
250 g gezeefde 
tomaten 
scheutje olijfolie 
1/2 teentje knoflook 
1/4 uitje 
1/4 rode paprika 
peper en zout 
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De voorbereidingen voor het wadloopweekend van 2018 begonnen al in augustus 2017. Ja, je leest 

het goed, het wadloopcomité had zich goed voorbereid 😊! Na diverse vergaderingen (inkoop, 

programma, communicatie en zelfs een bezoek aan Pieterburen) was het in september 2018 dan 

eigenlijk zover: we gingen wadlopen! 

Vrijdag 14 september vertrok de eerste bus om 18:00 uur richting Pieterburen. Na een lange rit stond 

daar het comité al klaar bij “groepsaccommodatie De Slikken” met de traditionele JN -frikandellen.  

Na een zéér korte nachtrust (vooral kort dankzij de luidruchtige jongens die naast de kamer van het 

comité sliepen…..BEDANKT JONGENS 1!!!) ging de wekker zaterdagochtend om 06:00 uur. Lekker 

vroeg ontbijten, lunchpakketjes maken, benen insmeren met vaseline en op pad naar het 

wadloopcentrum. Daar stonden de gidsen al klaar. Met in totaal 47 leden, leiding en leidsters gingen 

we om 07:30 uur op pad voor een tocht van ruim 10 km. Voor sommigen was het zwaar afzien, maar 

wel de moeite waard! We zagen krabbetjes en zeesterren en zakten tot onze liezen (de kleine 

mensen onder ons….) in het slik. Nooit geweten dat slik zo kan stinken! 

Na zo’n 3 uurtjes pittig gewandeld te hebben gingen we terug richting het wadloopcentrum. Helaas 

waren de gidsen de sleutel van het huisje vergeten waardoor we ons niet konden afspoelen……..Met 

z’n allen terug naar De Slikken en daar dankbaar gebruik gemaakt van de tuinslangen. 

Na de lunch kwam tegen 15:30 uur de bus uit Waubach aan met de nieuwe lichting! Na de 

gezamenlijke BBQ (met ruim 100 personen) ging de groep van de vrijdagavond weer retour naar 

Waubach. 

’s Avonds trakteerden enkele meisjes en jongens op een optreden in De Slikken. Sommigen hebben 

verborgen talenten! Iedereen ging vroeg naar bed, vooral het comité had haar slaap nodig 😊.  

Zondagochtend begon de tocht iets later, om 08:00 uur. Voor de meesten toch een tijd waarop ze 

normaal op zondag nog in bed liggen…….. De gidsen stonden klaar en hadden er weer zin in. Helaas 

stond vandaag het water lager dan gisteren, dus we liepen een iets andere tocht. Deze keer zakten 

we niet zo diep weg, maar desondanks speelden enkele leden het toch klaar om tot aan de oksels nat 

te worden. Ook konden enkele buikschuivers het niet laten hun kunsten te vertonen. Het hoogtepunt 

van vandaag waren 2 zeehondjes die we in de verte zagen! We aten onze lunch op het wad en 

daarna liepen we weer door. Een van de gidsen zette stevig de pas erin! Na de tocht van 9,5 km 

gingen we weer terug richting De Slikken, waar we de resten van de BBQ opaten, heerlijk! 

Als afsluiting nog even met z’n allen de barakken opgeruimd en alles weer netjes opgeleverd. Nadat 

de bus was vertrokken ging ook het comité richting Waubach. Moe, maar zeer voldaan (en met héél 

veel spierpijn na 2 dagen wadlopen!!!) kunnen we zeggen dat het een zeer geslaagde 12+-activiteit 

was! 

 

Het wadloopcomité: 

Veronique, Koen, Patricia en Michael 
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Foto’s van de tocht van zaterdag: 
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Foto’s van de tocht van zondag: 
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Wadlopen Jongens 3 

 

Hoi, 

Ik ben ook mee gaan wadlopen. Ik vond het best leuk. We kwamen vrij laat aan na een lange busreis. 

Toen gingen we eerst even de slaapplekken claimen. Daarna gingen we nog gezellig naar het 

café\eetzaal. Toen was het tijd om naar de barrakken te gaan waarin we hebben geslapen. Het werd 

het toch wel laat en ging de box met muziek aan. Toen kwamen leiders Richard en Michael die toch 

maar even afpakken. Werden er een paar jongens op een andere kamer gelegd waaronder Bjorn 

Schiprowski, Stijn Kec en Giel Schroeder.  

 

De ochtend daarna was het toch wel wat minder fijn wakker worden met die paar uur slaap en 

gingen we ons klaar maken voor het waddenlopen. Eerst kregen we een korte introductie en daarna 

begonnen we met lopen. Tijdens het lopen hebben elkaar wat lastig gevallen en ook wat geleerd 

over de wadden. We hebben flink wat krabben gevonden en ook door vrij diep water gelopen. 

Opeens vond onze macho/ mafkees Calvin Verreck het leuk om een buikschuiver te maken. Even 

later hadden we het einde bereikt en gingen we terug naar de plek waar we sliepen. Om daar ons te 

douchen, want we zaten toch wel helemaal onder de modder. Toen moesten we wachten op het 

eten wat toch wel zwaar was. Alleen de  terug reis was toch wel vermoeiend met maar een paar uur 

slaap.  Al met al was het een leuke ervaring. 

Groet, 

Tom Smeets  

Jongens 3 
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Het wadlopen in Groningen was leuk. 

 

Om 11:00 uur vertrokken wij met de bus richting Groningen. Toen we daar waren gingen we lekker 

eten. Na het “slapen”|  moesten we vroeg opstaan, om 06:30 uur, om te gaan wadlopen. Tijdens het 

wadlopen hebben we zeehonden, zeesterren en krabben gezien/gevonden/gepakt. Na het “zware” 

wadlopen kregen we nog wat te eten en daarna moesten we weer naar huis. 

 

Groetjes, 

Julian Jongens 5 
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Het was leuk, het wadlopen en het rijden. Tijdens het rijden waren we aan het zingen, schreeuwen 

en andere mensen aan het bellen. Toen we er waren hadden we gevoetbald en nog meer. Tijdens 

het wadlopen hadden we schapen gezien die aan het poepen waren. En we hadden ook koeien en 

paarden gezien. Toen we aan het lopen waren, waren er honderden krabben en zeesterren en we 

hadden ook twee zeehonden gezien. 

 

Groeten van Jura Jongens 5 
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Januari 

Groep Jarig Voornaam Achternaam 

J2 1-1 Bram Szalata 

J3 2-1 Mick Smeets 

Leider 2-1 Erwin Klooster 

M5 3-1 Allyssia Schiffelers 

M3 6-1 Maddy Dohmen 

M1 7-1 Annabel Amersfoort van 

J7 10-1 Koen Lempers 

M7 10-1 Noortje Lempers 

Leidster 14-1 Bente Vaessen 

J5 14-1 Luc Smeets 

M2 15-1 Imke Hoogeboom 

J6 16-1 Siem Latour 

M8 16-1 Melua Hendrix 

J8 18-1 Roel Wintjens 

J2 25-1 Kay Veurink 

J6 25-1 Lars Wassen 

Leidster 25-1 Bonnie Hellebrekers 

M2 31-1 Annika Loo 

J3 31-1 Tom Smeets 

    

Februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Jarig Voornaam Achternaam 

J5 3-2 Quinn Latour 

M6 4-2 Rowena Groenveld 

M8 6-2 Jill Boxma 

Leider 7-2 Luc Reintjens 

M7 7-2 Suus Eleveld 

J5 9-2 Noah Tukokana 

M8 9-2 Anouk Christiani 

M7 12-2 Yeslin Gerards 

Leidster 12-2 Saskia Abel 

J5 13-2 Max Brassee 

Leidster 14-2 Patricia Smeets-Reijnen 

J5 17-2 Mitch Borjans 

M5 21-2 Renee Gielen 

M5 21-2 Nova Ernes 

J3 24-2 Merlijn Coervers 

J2 24-2 Sander Vaessen 
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    Maart 

Groep jarig Voornaam Achternaam 

Leidster 1-3 Patricia Dautzenberg 

Leidster 2-3 Monique Dautzenberg 

Leider 4-3 Michael Portz 

J4 6-3 Jeremy van Susteren 

J3 12-3 Roel Szalata 

Leidster 13-3 Joyce Szalata 

J2 16-3 Joris Coervers 

M3 27-3 Qalisha Lenzen 

J3 28-3 Tim Cranen 

J6 30-3 Lex Brassee 
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De leiding heeft de huizenmarkt 

flink bezocht.  Wij Richard en 

Jennifer , Roel  en Maud en Rick en 

Carmen van harte feliciteren met 

hun nieuwe huisje! 

Heel veel geluk! 

 

Wist je dat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel leesplezier & 

Tot de volgende keer! 

 

We binnen nu en twee weken zullen starten met de 
verkoop van onze Jong Nederland  

verjaardagskalender ter ere van ons jubileumjaar. 
Hierin zullen foto’s te zien zijn van 75 jaar Jong 

Nederland. Deze kan voor 5 euro besteld worden. De 
leden zullen de komende weken een briefje hierover 

ontvangen. 
 

Je al het nieuws rondom onze 

vereniging ook kunt volgen via 

Facebook. 

Like de fanpagina van 

JONGNLWAUBACH en blijf op de 

hoogte! 

Wij onze “oud” leidster Lianne 

Moors en haar man Ron Moors 

feliciteren als het prinsenpaar van 

CV de Pänkes. 

Een super carnavalsseizoen 

gewenst! 

 

Dirk en Wendy in blijde 

verwachting zijn en Fenne 

grote zus wordt van ????? 

Er een aantal leiders en leidsters hebben besloten op te 

stoppen als leiding van Jong Nederland Waubach. 

Wij afscheid genomen hebben van: Clint & Maud 

Schreibers, Jesse, Jordi, Roger, Ashley Traarbach en 

Mitchel. 

Wij op 1 december onze jaarlijkse 

stafavond hebben gehad. 

Wij een gezellig (oktober) feest 

gevierd hebben. 
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Hovenstraat 118 

6374 HG Landgraaf 

045-5326811 
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