JongNL Waubach is een jeugdvereniging voor iedereen van 6 tot 18 jaar, in
1944 opgericht voor jongens, maar sinds de jaren zestig ook voor meisjes.
De groepen zijn ingedeeld naar leeftijd. Er zijn meisjesgroepen en
jongensgroepen, met maar liefst ca. 250 leden in totaal! Elke groep staat
onder leiding van 2 tot 4 volwassenen en bestaat uit ongeveer 10 tot 25
kinderen.
Wat, waar en wanneer?
Bij JongNL Waubach doen we wat jullie leuk vinden. Samen met de leiding
van je groep bepalen jullie het programma. Dat bestaat vooral uit sport en
spel (zoals trefbal, voetbal, hockey en estafettes), creativiteit (zoals
knutselen en optredens) en buitenleven (zoals speurtochten en bosspelen).
Elke groep komt een keer per week 1,5 uur samen in ’t Patronaat. De avond
is opgesplitst van 18:15 uur tot 19:45 uur (voor de jongere groepen) en
19:45 uur tot 21:15 uur (voor de oudere groepen). De groepen gaan in de
vakanties door, behalve in de zomervakantie.
En ook!
Gedurende het jaar zijn er regelmatig extra activiteiten. Enkele vaste
onderdelen zijn het zomerkamp, het weekend en carnaval. Afwisselend
wordt het programma aangevuld met activiteiten zoals een wandeling,
talentenavond, Sinterklaas en meer.

Zomerkamp
Het hoogtepunt is het jaarlijkse zomerkamp! We gaan dan een hele week
(van zaterdag tot zaterdag) met de hele vereniging op kamp. De oudere
groepen fietsen naar de kampplaats en slapen daar in tenten. De jongere
groepen gaan met de bus er naar toe en slapen in tenten of in het bivak.
Meestal gaan we naar België of naar Limburg. Je gaat een hele week leuke
activiteiten doen en bovendien mogen je ouders op woensdagmiddag een
kijkje komen nemen.
De staf
JongNL Waubach telt ca. 65 leiders en leidsters. Zij geven op vrijwillige basis
leiding aan een groep. Ook organiseren zij de jaarlijkse activiteiten.
Contributie
Kijk op onze website voor de hoogte van de contributie en de
inschrijfkosten!
Word je lid, dan betaal je eenmalige inschrijfkosten, waarvoor je dan een
origineel JongNL Waubach T-shirt krijgt.
Doe mee!
Loop een keer binnen voor een leuk gesprek en doe gerust eens mee met
een groep. Op onze website staan de groepen ingedeeld naar geboortejaar,
zodat je weet welke dag je kunt komen kijken!
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