
Opgericht in 1945 als Jong Nederland

en in 1993 als zelfstandige koepel verder

gegaan als JongNL Limburg.

zaterdag 15 september 2018

Gemeenschapshuis In Kepèl 

Kerkstraat 27, 5981 CD Panningen

uitnodiging
jubileumfestival

25 JAAR 
JONGNL LIMBURG

congres • receptie • feest
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Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers 

activiteiten van kinderen in hun vrije tijd.

Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig 

voelen vormen de basis voor samenspelen, plezier,

creativiteit en natuurbeleving.

Zo levert JongNL een bijdrage aan een gezonde 

en leefbare samenleving waarin mensen zich 

met elkaar verbinden.

Om haar doelstelling te kunnen realiseren 

en verantwoord jeugd- en jongerenwerk te kunnen 

aanbieden, beschikt JongNL over de koepelorganisatie

JongNL Limburg, met een expertise-, opleidings- en 

activiteitencentrum.
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14.00 - 18.30 uur

thema                                      

De JongNL-methode
25 Jaar Actief Preventief

Hoe de JongNL-methode een actieve

bijdrage levert aan een gezonde en

leefbare samenleving.

met
Mr. Bob van Brink, voormalig 

voorzitter JongNL Limburg, als

dagvoorzitter.

Ludiek welkom met kinderen 

in de hoofdrol.

Ton Custers en Leon Hoenen ver-

tellen het verhaal over de methode

JongNL. Over de activiteiten van

de kinderen onder begeleiding van

de opgeleide vrijwilligers: hoe sa-

menwerken, respect, vertrouwen

en je veilig voelen de basis vormen

voor samenspel, plezier beleven,

creativiteit ontwikkelen en natuur-

beleving.

Lezing door mr. dr. Goos Cardol,

lector in het opvoeden in het 

publieke domein. Over het belang

van een sterk publiek domein en

de veranderingen in het sociaal

domein/wetgeving om ouders

en kinderen te ondersteunen en

een pedagogische bijdrage te 

leveren aan de opvoeding. Het is

aan gemeenten, maar eveneens

aan de samenleving als geheel,

om aandacht te hebben voor 

de actoren in het publieke 

domein en activiteiten die daar-

aan bijdragen te stimuleren en te

ondersteunen.

congres
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Reflectie op het verhaal en 

de lezing, door Peter Boonen,

senior-beleidsmedewerker 

Sociale Agenda 2025 en een

vertegenwoordiger van het

College van Burgemeester en

Wethouders van de Gemeente

Peel en Maas.

Interview met jonge vrijwilligers

die actief zijn in een plaatselijke

afdeling.

Ludieke rondleiding door JongNL

met diverse mini-workshops en

presentaties waaraan ter plekke

kan worden meegedaan, zoals

outdoorcooking, hoe sta je 

als vrijwilliger voor de groep, 

handige handen in beweging, 

natuureducatie, samenspelen,

buddyrace, sneltekenen, PION

(ledenregistratiesysteem),  spel-

len en nog veel meer.

Afsluiting met een drankje, een

hapje en de mogelijkheid tot

feliciteren.

voor
JongNL-bestuurders, bestuurders

en beroepskrachten Maatschap-

pelijke Organisaties, gemeente-

besturen, ambtenaren welzijn,

jeugd en onderwijs van ge-

meenten en provincie, leden

Provinciale Staten en overige

geïnteresseerden.

opgeven
Mail naar info@jongnl.nl.

kosten
Deelname is gratis.

locatie
Gemeenschapshuis In Kepèl,

Kerkstraat 27, Panningen.

Heb je geen persoonlijke uitnodi-

ging ontvangen? Voel je welkom

en meld je aan!
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19.00 - 20.30 uur

thema                                      

25 jaar JongNL Limburg 

en 25 jaar Leon Hoenen 

als coördinator.

met
JongNL Limburg in beeld, Vinyl-

DJ, Photobooth, entertainment;

dit alles onder het genot van een

hapje en een drankje, mogelijk-

heid tot feliciteren.

voor
JongNL’ers, oud-JongNL’ers (Jong

Nederlanders). Maatschappelijke

Organisaties, vrienden, bekenden

en overige geïnteresseerden.

opgeven
Mail naar info@jongnl.nl.

kosten
Deelname is geheel gratis.

receptie
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20.30 - 01.00 uur

thema                                      

25 jaar JongNL Limburg.

met
Feest met DJ-STAR, nostalgie met

de Vinyl-DJ, Photobooth, JongNL

Limburg in beeld, JongNL-kennis-

quiz en meer!

voor
JongNL’ers, oud-JongNL’ers (Jong

Nederlanders) en overige geïnte-

resseerden.

vervoer
JongNL’ers worden met de bus

opgehaald bij de eigen blokhut

en daar na afloop weer veilig 

teruggebracht..

opgeven
JongNL’ers via PION, overige

geïnteresseerden sturen een mail

naar info@jongnl.nl.

kosten
Deelname is gratis. Consump-

ties tegen lokale horecaprijzen.

feest
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