Aan alle Inwoners van Kessel-Eik
en speciaal voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
kessel-eIK
Jong Nederland (voorheen Scouting) is al ruim 65 jaar
een begrip in ons dorp. De club heeft top jaren achter
zich liggen. Jammer genoeg (en mede door Corona)
loopt de vereniging de laatste jaren minder goed en
willen we zoeken naar een nieuwe opzet die beter
aansluit bij de vrije-tijdsinvulling van de kinderen van
Kessel-Eik in 2022 en de toekomst.

We zoeken naar een structuur die onze
vereniging nieuw leven kan inblazen.
Er zijn allerlei mogelijkheden te bedenken hoe we
onze club er weer bovenop krijgen.
Wij vragen ons af waar behoefte aan is.
• Wekelijks , tweewekelijks of maandelijkse
clubavonden?
• Clubavond door de week of in het weekend?
• Is er meer behoefte aan vergelijkbare activiteiten
met de KEKZ jeugdactiviteiten? Deze worden in de
zomervakantie alweer voor het derde seizoen,
samen met Kesselse verenigingen georganiseerd.
Vrijdag 12 augustus organiseren wij de spectaculaire
obstakel/mud-run aan onze blokhut.

Een nieuwe vorm bedenken, een doorstart maken,
kunnen we niet alléén. Hiervoor hebben we de input
vanuit de inwoners van Kessel-Eik nodig en vooral van
de gezinnen met kinderen op de basisschool.
Wilt U, samen met bestuur en leiding van de
huidige club meedenken over een doorstart van de
Kessel-Eikse jeugdvereniging? Kom dan op woensdag
15 juni om 19:00 uur naar de blokhut op de Hei.
U bent welkom! Koffie en thee staat klaar.
Iedereen die Jong Nederland en de jeugd van ons
dorp een warm hart toedraagt is van harte welkom.
We hopen, misschien samen met een paar nieuwe
mensen, een nieuwe weg in te kunnen slaan. En dan
blijven we graag wat we willen zijn: Een vereniging
voor de kinderen van Kessel-Eik.
Ben je verhinderd en heb je toch een mening of
voorstel over een nieuwe opzet van onze club, deel
dit dan met Eugène van der Linden 06 28580377
Lanterdweg 1
eugene.vdlinden@gmail.com
We hopen op een grote opkomst omdat we een club
voor kinderen in Kessel-Eik belangrijk vinden.
Jullie toch ook?
Bestuur en leiding JongNL Kessel-Eik.

