
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA JONGENS JUNIOREN 
Seizoen 2019 – 2020 Nummer 1 

 
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. 
 
Vrijdag 6-09-19. 
Eerste groepsavond van het nieuwe seizoen. We gaan het bos in vanavond! 
 
Vrijdag 13-09-19. 
Samen met de senioren zullen we vanavond een bosspel doen, trek onopvallende kleding aan. 
Let op, de groepsavond heeft andere tijden: van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
 
Vrijdag 20-09-19. 
Geen groep, morgenvroeg hebben we de bloembollenactie! 
 
Zaterdag 21-09-19. 
Bloembollenactie, om 10.00 uur starten we vanaf het kerkplein en om 14.00 uur zijn we klaar. 
 
Vrijdag 27-09-19. 
Geen groep, zondag hebben we de opendag. 
 
Zondag 29-09-19. 
Opendag, hierover krijgen jullie nog informatie! 
 
Vrijdag 4-10-19. 
Bakken en braden, we gaan iets lekkers maken op vuur. 
Tevens hebben we vanavond vriendenavond, neem je beste vrienden mee om te laten zien hoe gaaf 
onze groep is! Vrienden mogen altijd 2x komen kijken! 
 
Vrijdag 11-10-19. 
Geen groep. 
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Vrijdag 18-10-19. 
Speurtocht!!! 
 
Vrijdag 25-10-19. 
Verrassing, laat je verrassen want we zeggen lekker niet wat we gaan doen. 
 
Vrijdag 1-11-19. 
Geen groep. 
 
Vrijdag 8-11-19. 
Halloween, jullie krijgen nog bericht over wat er precies gaat gebeuren. 
 
Vrijdag 15-11-19. 
Filmavond met overnachting. We gaan tot laat een filmmarathon houden en slapen misschien een 
beetje. Morgenochtend kunnen jullie weer om 09.00 uur worden opgehaald. 
We beginnen om 20.30 uur! 
 
Vrijdag 22-11-19. 
Zaalspelen, vanavond blijven we binnen en gaan allemaal spelletjes doen in de zaal. 
Vanavond zullen we ook lootjes trekken voor vrijdag 6 december. 
 
Vrijdag 29-11-19. 
De schietbaan is weer geopend, we gaan de windbuks weer eens testen. 
 
Vrijdag 6-12-19. 
Surpriseavond, we hebben lootjes getrokken en een mooie surprise gemaakt! 
 
Vrijdag 13-12-19. 
Schaatsen met z’n allen, jullie krijgen hier nog info over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiding: 
Niek Dohmen  0623901205 
Bram Bremmers 0652454555 
Robin Dominikus 0620310583 
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