
Neem ook een kijkje op onze website en social media! 
www.jongnlgrathem.nl

Lid worden?

JongNL is er voor iedereen vanaf 6 jaar. Je kunt op 
ieder moment van het jaar instromen in een 
bestaande groep. Om de twee jaar starten we met 
een nieuwe groep. De staf benadert dan de kinde-
ren in Grathem die in de geschikte leeftijdscategorie 
vallen. Maar mocht je de staf hebben gemist, kom 
je uit een ander dorp of ben je al wat ouder, aarzel 
dan niet om contact met ons op te nemen. Of kom 
gewoon eens kijken op een groepsbijeenkomst. 
Je bent altijd van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen in ons clubgebouw. Hier is ’s avonds 
en op zaterdag altijd wel iemand te vinden die je 
vragen kan beantwoorden. Wil je meteen meedoen? 
Dat kan! Je kunt 2 maanden gratis en vrijblijvend 
meedoen, zonder enige verplichtingen.

Enthousiast geworden en zin in avontuur en 
gezelligheid? Meld je dan aan bij JongNL Grathem, 
dé club waar je met je vrienden en vriendinnen 
te gekke activiteiten onderneemt! 

Neem voor meer informatie contact op met onze 
secretaris:

………………………………………………………
E-mail: secretaris@jngrathem.nl

JongNL Limburg

JongNL Grathem is onderdeel van de koepelorga-
nisatie JongNL Limburg. JongNL Limburg heeft 43 
plaatselijke afdelingen, meer dan 4500 jeugdleden en 
1600 vrijwilligers. Op een unieke en eigen wijze geeft 
JongNL Limburg vorm aan veelzijdige activiteiten op 
het gebied van sport & spel, creativiteit en natuur-
beleving. JongNL Limburg stimuleert en organiseert 
activiteiten, cursussen en workshops voor leden en 
vrijwilligers met als doel de kwaliteit van het plaatse-
lijke jeugdwerk te verbeteren. Doordat JongNL overal 
in Limburg afdelingen heeft, ontmoet je regelmatig 
kinderen uit andere dorpen tijdens de verschillende 
provinciale - en districtsactiviteiten. 

Vragen en contact

Voor overige vragen of informatie kunt u terecht bij 
onze voorzitter: 

…………………………………………………………
E-mail: voorzitter@jngrathem.nl

Het adres van 't Jeugdhoes:
Sportlaan 3a
6096 BT Grathem

Word lid!



JongNL Grathem

JongNL Grathem is al meer dan 70 jaar niet meer weg 
te denken uit de belevingswereld van de Grathemse 
jeugd. Sport en spel, creativiteit en natuurbeleving 
vormen de basis van onze club die ruim 160 leden en 
60 leiders en leidsters telt. Bijna al onze stafleden zijn 
als lid begonnen bij JongNL en weten dus als geen 
ander waar het bij deze jeugdvereniging om draait: 
samen spelen. Alle stafleden doorlopen een uitge-
breid opleidingstraject binnen de eigen afdeling om 
zich het methodisch jeugdwerk van JongNL eigen te 
maken. Daarnaast volgen we geregeld cursussen en 
workshops, waarin zaken als veiligheid of het voorko-
men van pestgedrag centraal staan. Zo zorgen we niet 
alleen iedere week voor een geslaagd programma, 
maar staan we ook garant voor een veilige en be-
trouwbare speelomgeving.

Een van de mooiste activiteiten van het jaar is zon-
der twijfel het zomerkamp, in de eerste week van de 
zomervakantie lekker een weekje weg van huis. Waar 
je met vrienden en vriendinnen kampeert in een tent 
en alleen maar gezellige, ruige en leuke programma’s 
doet.

Spelpijlers

Bij JongNL draait het om drie spelpijlers: sport & spel, 
creativiteit en natuurbeleving. De spelpijlers zijn een 
onuitputtelijke bron, waaruit iedere week weer een 
uitdagend en verassend programma wordt geput. De 
spelpijlers kunnen afzonderlijk van elkaar functione-
ren, maar kunnen ook tegelijk ingezet worden. 

Sport & spel
Bij sport en spel krijgen waarden, die bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen een kans: leren winnen en 
verliezen, samenwerken, samenspelen en ook 
anderen een kans geven. Er hoeft niet altijd een 
winnaar uit de bus te komen: als je samen speelt, is 
iedereen een winnaar!

Creativiteit
Creativiteit is het creërend bezig zijn met handen, 
muziek, woorden en/of beweging waardoor uiting 
wordt gegeven aan een gevoel of stemming. Met 
creativiteit kun je een heleboel leuke dingen doen, 
zonder dat je een kunstenaar hoeft te zijn. Iedereen 
heeft creatieve mogelijkheden, het is de kunst daar 
mee te experimenteren in de groep.

Natuurbeleving
Bij natuurbeleving verken je de wereld om je heen. Je 
leert gebruik te maken van technieken als pionieren, 
sjorren, kamperen, survival activiteiten en kompas-
schieten. De natuur kent geen geheimen voor de 
leden van JongNL.

Groepen

Je kunt bij JongNL Grathem al lid worden vanaf 6 
jaar oud en onze oudste leden zijn 17 jaar oud. Deze 
leden wonen hoofdzakelijk in Grathem, maar er zijn 
ook leden die uit andere dorpen uit de buurt komen 
(zoals Baexem, Heel en Wessem). Deze leden zijn 
verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën.

De wekelijkse groepsbijeenkomsten heb je samen 
met leeftijdsgenoten, waarbij jongens en meisjes 
meestal apart groep hebben, maar er zijn ook zeker 
gezamenlijk activiteiten. Er worden ook regelmatig 
activiteiten voor alle leeftijdsgroepen georganiseerd 
of met leeftijdsgenoten uit de regio. Een groepsjaar 
loopt parallel aan een schooljaar. We starten in 
september en gaan door tot de volgende zomer-
vakantie, met als afsluiting het zomerkamp. 

In welke groep je ingedeeld wordt is afhankelijk van 
je geboortedatum, maar natuurlijk gaat het erom 
dat je samen met je vrienden en vriendinnen naar 
de bijeenkomsten kunt komen. 

Binnen onze club hebben we de volgende groepen:

Wil je weten in welke groep jij ingedeeld wordt? 
Neem dan contact met ons op!

Minioren, 6 en 7 jaar (gemengd),
Maxioren, 7 tot 9 jaar,
Jongste Junioren, 9 tot 11 jaar,
Oudste Junioren, 11 tot 13 jaar,
Jongste Senioren, 13 tot 15 jaar,
Oudste Senioren, 15 tot 17 jaar.
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