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Uit de bestuurskamer 
Na een lange zomervakantie zijn de groepen weer begonnen. De leiding trapte traditioneel 
af met een gezellige barbecue. In een lekker nazomers zonnetje genoten ze van een hapje 
en een drankje. Er werd nagepraat over de afgelopen zomer en vooruitgeblikt op het 
komende najaar. 

De zomer bracht ons eindelijk weer een zomerkamp. Dit gebeurde weliswaar in aangepaste 
vorm, maar desondanks heeft iedereen weer met volle teugen genoten. Zonder 
noemenswaardige incidenten hebben we twee weken gebivakkeerd in Haanrade. Het weer 
werkte niet altijd even goed mee, maar dat heeft de pret niet mogen drukken. In totaal 
hebben ruim 200 leden en stafleden deelgenomen, wat ongeveer hetzelfde aantal is als bij 
een “normaal” kamp. 

Het ziet er naar uit dat de beperkingen de komende  
tijd versoepeld worden, wat betekent dat ook JongNL 
Waubach weer gaat nadenken over de organisatie 
van bekende of nieuwe evenementen. Daarover 
horen jullie de binnenkort gegarandeerd meer.  

In de tussentijd zijn de groepen alweer van start 
gegaan. Elke doordeweekse avond wordt er in en 
rond ’t Patronaat, maar ook op de verschillende 
Waubachse speelveldjes, weer gesport, gespeeld,  
gecreatiefd en buiten geleefd. Dat zijn ook de drie pijlers waar Jong Nederland al 77 jaar op 
wordt gebouwd.  

Al deze activiteiten moeten natuurlijk ook gefinancierd worden. Dat geld komt voor een 
deel uit sponsorgelden. Onder andere Plus Wetzels steunen JongNL Waubach daarin. Op 
dit moment loopt de actie “spaar je club gezond” waarmee we een leuke extra cent hopen 
binnen te halen. 

Vooruitkijkend naar het komende Jong Nederland seizoen hopen we weer als vanouds 
onze activiteiten te kunnen houden en dan vooral het zomerkamp van 2022, dat gehouden 
zal worden van 23 t/m 30 juli in Ulestraten. 

Namens het bestuur, 

Bas Gielen 

  

Sport en spel Buitenleven 

Creativiteit 

In het oude logo van JN komen de drie pijlers terug 
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RaRaRa, van wie is deze kamppost? 
Laat een reactie achter in de gele brievenbus, wij zijn nieuwsgierig.. 
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Denken jullie aan ons? 
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Kamp 2021 - Haanrade – Meisjes 6   
 
Dinsdag 3 augustus zijn wij vertrokken met de fiets naar het verre Haanrade. 6 kilometers 
lang….voor de eerste keer op de fiets naar kamp, was dit een goede oefening. Zonder 
ongelukjes zijn wij goed gearriveerd. Na het inrichten en openen van het kamp zijn wij 
vertrokken naar de Gaia Zoo. Hier mochten de meiden vrij rondlopen in groepjes en 
hebben dan ook veel dieren bewonderd. Op het einde van de middag kregen wij nog uitleg 
van Erlyn (oud-leider) en dierenverzorger in de Gaiazoo. De meiden mochten vragen 
stellen. Het begon voorzichtig maar de vragen werden steeds pikanter…. 
De 1e nacht slapen in de tent was weer spannend, hoe laat moeten we opstaan. Een lid had 
daarom haar wekker meegenomen, alleen het tijdstip van rinkelen was erg vroeg in de 
ochtend. Hierdoor ging een aantal kids vroeg op ontdekkingsreis. Dit leverde na 3x 
waarschuwen een straf op! Afwassen van alle borden, kopjes, bestek  die op kamp 
aanwezig waren en dat om 6 uur in de ochtend.   
De 2e dag zijn wij begonnen met een jarige, Danysha. Voor 
haar heeft het hele kamp gezongen. Na het ontbijt en 
inspectie zijn wij op pad gegaan naar Kasteel Hoensbroek, 
waar wij een speurtocht door het kasteel hebben gedaan. 
Aan het einde konden meiden zich een voorstelling maken 
hoe een Jonkvrouw vroeger geleefd had. Daarna weer vlug 
op pad naar het Blote voetenpad in Brunssum. Eerst een 
gezellige lunch. Daarna zijn wij op pad gegaan en heeft 
menigeen een natte broek en zwarte tenen en benen. 
Terug op het kamp was een douche noodzakelijk, en wat 
kunnen die meiden zingen onder de douche….  In de 
donkere avonduren zijn wij met het hele kamp op pad 
geweest naar het bos op zoek naar de dierengeluiden. Het was voor sommigen toch wel 
erg spannend… 
De 3 dag hebben wij gerelaxt op de kampwei. Het brievenbussenspel gespeeld, gevoetbald, 
knutselen van armbandjes, schilderijtjes, tassen enz.  De 4e dag zijn de meiden na het 
opruimen en inpakken vertrokken naar het  zwembad, waar ze heerlijk geplonsd hebben. 
Bij terugkomst moesten ze nog op de fiets terug naar huis. Dat kostte heel veel energie om 
die bergen op te komen. Maar wat was er in Waubach een mooi onthaal van alle ouders, 
die blij waren om hun meiden weer mee naar huis te nemen.  

Wij bedanken de keukenstaf voor het lekkere 
eten, macaroni met appelmoes, bbq, 
wentelteefjes en tosti’s , frites met snack en een 
lekker ijsje van Marie’s ijsboerderij.  Ook 
bedanken wij de hulpleidsters Mylonne en Jinte, 
zij hebben ons samen met onze eigen leiding een 
super leuk kamp bezorgd.  
De Meisjes 6  en hun leidsters - Debby, Elisa, 
Bente, Mylonne, Jinte en Annita - vonden het 
heel erg leuk en kijken uit naar het volgende 
kamp… 
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Tekeningen van de Meisjes 6 
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Interview in de VIA Landgraaf 
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’t Haander Bledje  
Wist je dat… 

van de J4, J5 en M4, M5, M6  
 
Dinsdag 3 augustus 

• Wij zijn gestart met regen… 
• Huub van de Jongens 5 de streep net niet heeft gehaald 
• Oud-leider Erlyn de meisjes 6 een show bi j de giraffen heeft gegeven 
• De Meisjes 6 alleen maar pikante vragen hadden voor Erlyn  
• Nathan van de Jongens 4 in Landgraaf al een lekke band had 
• De Jongens 4 zijn gaan klimmen in het tropisch regenwoud 
• De Jongens 4 op de terugweg een gratis douche kregen 
• De Jongens 5 het nog niet nodig vonden om te douchen 
• Het zo hard geregend heeft dat 2 tenten zijn veranderd in een jacuzzi 
• De meisjes 6 het geluk hadden dat de leiding met de auto wilde 
• De Meisjes 6 een libelle hebben gevangen, hij/zij/het was wel dood 
• De moeder van Sem Q. van de jongens 4 pletskeskook heeft gemaakt 
• De Meisjes 4/5 een drie gangen lunch hebben gemaakt 
• Wim, de kok al een week lang macaroni eet 
• Wij ook macaroni gegeten hebben 
• Een Zebra zwart met witte strepen is in plaats van andersom (bron: Erlyn van de Gaia zoo) 
• De Jongens 4 met de zaklampen en lange sokken over de broek naar de bioscoop zijn 

gegaan 
• Isabella van de Meisjes 5 jarig is, zij 12 is geworden. Hoera!! 
• Britt het bergje is afgegleden. Zij hierdoor een vieze kont had 
• De Jongens 5 een dropping hadden, zij dachten dat ze binnen 5 minuten in België waren 
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Woensdag 4 augustus 
• Er 5 meiden (Meisjes 6) vanochtend om 5 uur hebben afgewassen voor straf 
• Danisha vandaag jarig is, zij 12 is geworden. Hoera!! 
• De Jongens 5 zelf hun lunch bij elkaar moesten ruilen. Dit resulteerde in een zeer 

gevarieerde lunch 
• Er enkele jongens (J4) zijn gestart met een snelcursus dobbelen 
• De Jongens 5 een zeepbaan hebben gemaakt 
• De J4 en 5 hiervan gebruik hebben gemaakt 
• De Jongens 4 en Meisjes 6 met elkaar aan het flirten zijn 
• De Meisjes 4/5 de overlevingstocht vonden meevallen 
• Dit ook erg cool klinkt 
• De Meisjes 4/5 karaoke hebben gehad. Hier het kamp van heeft meegenoten 
• De Meisjes 4 hierna een welverdiende welness middag hadden 
• Mark en Manon op date gingen. Zij het vrijdag met elkaar uitmaken 
• Er leiding is die minder dan 7x per week doucht 
• De jacuzzi’s al zijn afgebroken 
• De Meisjes 6 en de Jongens 4 hebben ingemaakt met voetbal. En hard!! 
• Het 6-5 voor de meiden is geworden 
• Max van de jongens 4 de sterspeler van de ‘schwalbes’ is 
• Wesley van de jongens 4 het hier niet mee eens is 
• De meisjes 6 zich Jonkvrouwen voelden in het Kasteel Hoensbroek 
• De Meisjes 6 hierna hun voeten hebben geshowd aan het blotevoetenpad 
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Wist je dat………van de Jongens 9 
• De Jongens 9 op kamp zijn geweest in Haanrade 
• De Jongens 9 met 6 jongens waren, namelijk Koen, Sam, Mika, Dean, Lukas en 

Richently 
• Zij in een tent hebben geslapen 
• Zij allerlei lekkere dingen gegeten hebben, zoals macaroni, pannenkoeken, frieten, 

bbq en natuurlijk heel veel snoepjes 
• Zij op maandag naar de speeltuin zijn geweest 
• Zij op dinsdag een beestachtige speurtocht in de Gaiazoo hadden 
• Zij op woensdag vieze voeten hebben gekregen bij het blotevoetenpad 
• Zij op donderdag naar de bioscoop zijn geweest.  

Zij hier de film Boss baby hebben gezien 
• De Jongens 9 ook elke ochtend hun tent mooi  

hadden opgeruimd. Zij hier 2x een kampvlag  
voor hebben gewonnen 

• Zij elke ochtend meededen aan de ochtendgym in de pyama 
• De Jongens 9 elke avond voor het slapen gaan werden voorgelezen uit Dolfje 

Weerwolfje 
• De Jongens 9 een ontzettend leuk kamp hadden, waardoor zij volgend jaar weer 

meegaan. 
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Wij danken de sponsoren van het Patropraatje 
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Kamppost van de J8  

 
Wie durft de uitdaging aan? 

Laat je leiding een foto sturen! 
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’t Haander Bledje  
Wist je dat… 

van de J1, J2, J3 en M1, M2,  
 
 
Vrijdag 30 juli 

• De Meisjes 2 hun fietsen     zijn vergeten  
• De Meisjes 1 een gifkikker gezien hebben 
• Benthe met haar middel in het water stond 
• Dit niet kwam door de waterstand, maar de lengte van Benthe 
• De Jongens 1 erg luidruchtig waren vannacht 
• Calvin met alles heeft verloren bij het kegelen en het laser gamen 
• Dees, 250 punten had bij het laser gamen 
• Jo en Paul hebben verloren met dobbelen 
• De cocktails van de Meisjes 1 zo lekker waren dat de Jongens 1 er om kwamen vragen 
• Seven de helft van haar spullen was vergeten 
• Floor al voor het kamp begon, een lek luchtbed had 

Zaterdag 31 juli 
• Benthe kratjes nodig had om bij het geweer te komen 
• Dit haar naar de overwinning heeft geholpen 
• Een paaltje Calvin niet heeft gemist    
• Hij hierdoor 3 hechtingen had 
• Dit op de heenweg gebeurde zonder druppel alcohol 
• De Jongens 3 Lotte hebben geholpen met verhuizen 
• Jeroen van een bruggetje af is gevallen 
• Jeroen een vieze mup is, hij een natte handdoek in de waszak had 
• Calvin niet zo ver had hoeven te gaan om de pechvogel te krijgen 
• De Meisjes 1 kip als ontbijt kregen, dit ook door sommigen als masker werd gebruikt 

Zondag 1 augustus 
• Ruben van de Jongens 1 liever liefmans drinkt dan Jup(iler) 
• Evan van de Meisjes 1 toch geen vieze mup is 
• Benthe van de Meisjes 1 trots is op haar schietmedaille 
• Jongens 1 en 2 nog heel veel ruimte voor verbetering hebben qua poetsen en tassen 

opruimen 
• Jongens 1 samen veilig hard zijn gegaan in Wabili 
• Meisjes 2 voor de derde dag op rij ontdekken dat badmintonnen met wind geen succes is 
• Er vanavond een feestje is georganiseerd door de Meisjes 1…verdere info volgt 
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Maandag 2 augustus (zondag 23:17 uur)  
• De Jongens 1 elkaar begaaien met feesthoedjes? 
• Ruben van de Jongens 1 moeite heeft met het schrijven van de letter S 
• Sander van de Jongens 1 de grote winnaar van de zondag is 
• In Panheel op Funbeach dolfijnen zwemmen!!! 
• Vieux eigenlijk niet oud is? Hij is 33 jaar… 
• Op Funbeach, koikarpers zwemmen die aan dobbers zuigen 
• (bij Sander V. (de grote winnaar)) 
• Jeroen dol is op Jägermeister?? 
• Calvin nog steeds niks heeft gewonnen 
• Michael vandaag op het kamp is gearriveerd 
• Fabiënne de helft heeft gemist met bowlen 
• Sterre had een muggenbult ter grootte van haar hele bovenbeen 
• Iedereen kon zwemmen behalve Calvin en Timo 
• De Meisjes 1 de escaperoom zijn uitgekomen, 3 minuten voor de eindtijd 
• Jony en Amber kwijt zijn geraakt met het fietsen 
• Dat de Meisjes 1 vanuit het restaurant hebben gekeken hoe de Jongens 2 in de regen 

hebben gefietst 
• Benthe even groot is als Beppie Kraft (namelijk 1,50m) 

 
M1 zijn gaan schieten bij de schutterij in Waubach 
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Groepsbezettingen 

Onderstaand vinden jullie een overzicht van de groepen vanaf 1 september 2021 

Meisjesgroepen 

Groep Geboortejaar Groepsavond Tijd Leiding 
M1 2002/2003 vrijdag 19.45-21.15 Loes, Saskia, Marco C. 
M2 2003/2004/2005 donderdag 18.15-19.45 Hadja, Joyce, Bas E., Patricia D, Marco S 
M4 2006/2007/2008 dinsdag 19.00-20.30 Bonnie, Miriam, Sanne P., Patricia S. 
M5 2008/2009 dinsdag 18.15-19.45 Veronique, Manon W, Manou 
M6 2010/2011 vrijdag 18.15-19.45 Annita, Monica, Elissa, Bente, Debbie 
M7 2012 maandag 18.15-19.45 Jolien, Rik W., Manon v. S., Caitlin 
M8 2013/2014 maandag 18.15-19.45 Kimberley, Elainne, Jennifer, Sanne H 

 

Jongensgroepen 

Groep Geboortejaar Groepsavond Tijd Leiding 
J1 2000/2001 vrijdag 19.45-21.15 André, Sherilon, Mickey 
J2 2001/2002/2003 dinsdag 19.45-21.15 Jo, Michael, Edwin 
J3 2003/2004 donderdag 19.00-20.30 Desiree, Lotte, Dirk  
J4 2005/2006 woensdag 19.45-21.15 Dion, Jim, Michelle, Bart 
J5 2007/2008 vrijdag 18.15-19.45 Sandy, Ron, Koen 
J6 2009/2010/2011 woensdag 18.15-19.45 Janey, Tim, Hans, Sara 
J7 2011/2012/2013 donderdag 18.15-19.45 Monique, Michiel, Jinte, Roel 
J8 2013/2014 donderdag 18.15-19.45 Fred, Bas G., Richard, Annika 
J9 2015 woensdag 18.15-19.45 Lonne, Mark W., Ralf, Mylonne 

 

 
Meisjes 2 Zomerkamp 2021 

Het kamp begon al goed doordat wij niet hoefden te fietsen. Wij mochten mee in 
de partybus van familie Szalata. Nu denken jullie misschien: wat zijn die m2 toch lui?! Maar 
niets is minder waar. Wij waren namelijk héél sportief. Naast het blotenvoetenpad, hebben 
wij ook een tocht naar de Leisure Dome in Kerkrade gelopen. Hier hebben wij niet 
alleen gelasergamed, maar ook geglowgolfd en gebowld. Tevens hebben wij geleerd dat 
badmintonnen op een kampwei vol wind zware inspanning vergt. Al met al wat het een 
sportief, maar vooral een heel gezellig kamp!  

  

Sterre, Fabiënne, Maddy, Seven, Maud M & Maud J  



Patropraatje oktober 2021 

Wist je dat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jim en Elaine, beide leiders 
bij JN, op 3 september zijn 
getrouwd… Wij hun willen 

feliciteren. 

 

Roel en Maud ouders en 
Siem grote broer zijn 

geworden van hun dochter/ 
zusje Jip 

 

Oud-leider Erlyn en 
Nadja ook ouders 
zijn geworden van 
zoon Kyan. Ynola is 
daarbij een grote 

zus geworden 

Op kamp 
hebben wij 
een leider 

gehad die 2 
weken lang, 2 
keer per dag  

macaroni 
heeft gegeten 

De speculaasactie er 
binnenkort weer aankomt. 

Wij hopen weer veel te 
verkopen. 

Verschillende leiding de 
basiscursus van Jong 

Nederland Limburg gaat 
volgen, wij hun succes 

wensen. 

Richard en Jennifer, beide 
leiders bij JN, op 2 oktober 

zijn getrouwd… Wij hun 
willen feliciteren. De M8 en 

J8 een bijdrage hebben 
geleverd aan deze mooie 

dag!  

 
 

 
 


