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Aan alle leden van de NBJB Nieuwsbrief, 

Voor u heeft u de laatste nieuwsbrief van de NBJB. Op de 
voorjaars AV in Veendam (15&16 mei) is de NBJB opge-
heven. De activiteiten van de NBJB zijn ondergebracht bij 
de Unie. Wij wensen u voor de laatste keer veel leesplezier. 

De opheffing van de vereniging NBJB is een feit. Als Jeugdraad zijn wij eind 2007 
begonnen met als doel het integreren van de NBJB met het Taakveld Jeugdwerk. Af-
gelopen jaar zijn wij bezig geweest om met de Unie het jeugdwerk op poten te krijgen. Hierin 
hebben wij enkele tegenslagen gehad. Wij zijn blij dat we tot integratie gekomen zijn. Er is 
besloten de bestaande activiteiten eerst aan te houden, maar aan de andere kant onderzoek 
te laten doen binnen gemeenten over hoe het Taakveld zich moet ontwikkelen en welke ac-
tiviteiten daarin waardevol kunnen zijn. Op de AV in Veendam bracht Judith namens onze 
Jeugdraad een ode aan de NBJB (zie www.NBJB.nl) en zongen we allen nog eenmaal 
het ‘Wees Paraat’.

De aanmeldingen voor de Strubbenkampen lopen binnen, maar 
er kan nog meer bij! Het belooft dit jaar een gaaf kamp te worden. 
Het thema van de kampen is: Back to Basics. De week start met 
een dienst waar de kampers met hun ouders de week beginnen. 
Maar ook jij bent welkom bij de opening van de kampweek. Wees 
erbij: De Strubben, 11 juli, 19.00 uur. 

Wil jij samen met jongeren van jouw leeftijd bezig zijn met sport, 
spel en geloof? Wil jij vriendschappen voor het leven sluiten? 
 
Geef je dan snel op via www.NBJB.nl. 

Geef je nu op voor de Strubbenkampen! 
Kijk op www.NBJB.nl

Jeugdraad Praat

 Kamp Nieuws

 Vier het Verleden!
De N BJB is bijna 85 jaar oud geworden. Dat grootse verleden verdient een afscheid.
Ter afsluiting van een tijdperk NBJB willen wij graag een weekend organiseren. Een 
weekend waarin we de herinneringen ophalen, (oude) vrienden ontmoeten en even weer 
dat NBJBgevoel kunnen krijgen. Dus zet het weekend van Hemelvaart 2010 alvast in je 
agenda. 14 t/m 16 mei op de Strubben. Je kunt komen voor het weekend, een dag of een 
dagdeel. We houden je op de hoogte!


