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De kaft laat zien, met het verhaal erbij, hoe het is nu bij Jong
Nederland Diessen.
• Ouders helpen ons op de achtergrond de leden te
motiveren. Wij zijn hier erg dankbaar voor. Om in beeld
te blijven bij de leden kunnen we doen en laten wat we
willen, als het niet doorkomt bij ze hebben we nog
niets. Wij begrijpen echter ook heel goed dat leden niet
elke week/ maand mee kunnen en willen doen. Ook zijn
ze niet te beroerd om te helpen bij een programma!
• We willen graag iets SAMEN doen en zoeken elkaar online
op.
• Het hoeft niets groots te zijn om iets moois, lekkers en
ludieks te bereiken
Officieel mogen we weer samen komen met onze leden die
jonger zijn dat 17 jaar. Officieel mogen we weer spellen spelen,
hutten bouwen en rondsjouwen in het bos bij de Bolster.
Hoe graag we ook als leiding team weer onze leden zien
hebben we besloten nog even te wachten.
Het bestuur heeft de knoop doorgehakt om de 9e maart weer
een overleg te houden.
In onze gemeente zijn er mensen die Corona hebben, ook
kinderen en jongeren. Het besef dat thuis zitten en geen
clubjes hebben ook iets doet naast het virus zelf weten we.
De scholen gaan weer open en er zijn sportclubjes weer van
start gegaan. Als Jong Nederland Diessen willen we even de
cijfers afwachten. Wat gaat dit doen met het virus? Is het echt
veilig genoeg voor onze leden EN vrijwilligers om weer fysiek
samen te komen?
Wij hopen dat iedereen gezond is en blijft, de besmettingen
niet gaan stijgen en we heel snel weer veilig en fijn kunnen
gaan groepdraaien

Carnaval opdracht
We kregen verschillende filmpjes van leuke, grappige en originele carnaval wagentjes. Alle filmpjes
hebben we achter elkaar gemonteerd, zodat er een online Carnaval optocht ontstond. Erg leuk! We
hebben ook behoorlijk wat reacties van andere afdelingen en mensen in ons dorp gekregen.
Digo bouwde niet een maar meer wagentjes en won een Snackbon!
Gefeliciteerd en Smakelijk eten Digo!
Hartelijk dank aan alle deelnemers van de Carnaval optocht!!

Kiddos en Bikkels Februari 2021
In de eerste week van februari was het tijd om een mooie carnavalswagen te maken om met heel
Jong Nederland een mooie carnavalsoptocht te kunnen maken ondanks dat carnaval niet echt
door kon gaan. Met al jullie mooie creaties is een mooie optocht gemaakt die iedereen heeft
kunnen bewonderen op facebook.
Op donderdag 11 februari hebben de Bikkels opdrachten gekregen die ze konden uitvoeren in de
sneeuw, hier kwamen mooie plaatjes uit.
18 februari hebben de Kiddos en Bikkels een bingoavond gehad die goed in de smaak is gevallen.
Iedereen kreeg in de middag een tasje aan de voordeur met wat lekkers te eten en te drinken en
de bingokaarten waar mooie prijzen mee te winnen waren. Deze mooie prijzen werden uitgereikt
door reporter Anne die heel omgeving Diessen af mocht reizen. De avond vloog voorbij en we
hebben nog leuke ideeën op mogen doen voor kamp die we zeker mee gaan nemen!
Het laatste weekend van februari brak alweer aan en daarin hebben de Kiddos en de Bikkels een
escape room spel ontvangen via de groepsapp. Wanneer ze alles goed ontrafelde kwam hier een
code uit die ze nodig hadden om hun prijs in ontvangst te nemen. Verder hadden ze ook een
adres nodig waar die prijs dan eigenlijk lag. Al met al weer gezellig onderweg geweest en
iedereen kijkt alweer uit naar de programma’s van volgende maand, waarin we elkaar misschien
ook weer bij de bolster kunnen zien!

Bosbengels Februari 2021
Helaas zitten we nog steeds in de lockdown en mogen we nog niet fysiek groep draaien bij de
Bolster.
Maar niet getreurd dat betekent niet dat er geen groepdraaien plaats vindt.
We gaan gewoon op de ongewoon groep draaien over.
En deze maand hebben we twee leuke online bijeenkomsten gehad. Een keer had Tijmen een
leuke kahoot quiz voor onze Bosbengels in elkaar gezet met als prijs een ‘s mores pakket.
Als tweede bijeenkomst hadden we een online bingo show met allerlei leuke doe pakketten die
ze de komende week op de Jong Nederland manier mogen gaan bereiden.
We hadden een knetter pakket hier moet popcorn gemaakt gaan worden, het plek pakket hier
moet ‘s mores gemaakt gaan worden en het kiek toch us aon pakket hier moet een cake
gebakken gaan worden. Koekenbakkers pakket hier moeten pannenkoeken gebakken gaan
worden. Of ge worst lust pakket hier mogen afbakbroodjes worden afgebakken en de worstjes
warm gemaakt worden.
Dus dit is meteen de opdracht voor de volgende keer.
Bedankt weer voor jullie enthousiaste inzet tot de volgende keer.
.

Minioren Februari 2021
Het versje waar bij we weer verschillende opdrachten hadden bedacht;
Zakdoek was een beetje sip
Hij zei zachtjes tegen de sokken in dezelfde la
Ik ben niet cool, ik ben niet hip
Jullie stappen elke dag gezellig rond en gaan op pad aan de voeten
Ik verdwijn in een broekzak en zie alleen maar vieze snoeten
Was ik maar een mooie tent dan kon ik fijn mee gaan kamperen
Of vlieger, dan zou ik vliegen leren!
Was ik maar zo sterk als de boodschappentas, die elke week mee naar de winkel mag
Of een pop met mooie oogjes en een lieve lach!
De sokken lachten zachtjes, wat een rare dromen en wensen.
Wie gaat dat voor hem regelen dan? Bestaan er zulke mensen?
Zakdoek zei met een glimlach “laat mij er dan maar fijn over dromen
en wie weet, laat een Minioor mijn dromen nog eens uitkomen”.
De opdrachten verstuurden we via de groep app naar alle Minioren. Niemand was verplicht om
mee te doen natuurlijk!

Mijn naam is
Frederique
Hoelang zit je bij Jong Nederland?
Ongeveer 2,5 jaar
Wie is jou leiding?
Kim en Madelon
Wat vind jij zo leuk aan Jong Nederland?
De gezelligheid en de leuke activiteiten.
Als jij iets zou mogen kopen voor bij Jong Nederland
wat zou dat zijn?
Ik zou dan van allerlei leuke dingen kopen voor
verschillende leuke programma's
Wat zou jij nog eens met jou groep willen doen?
Een speurtocht en nog een keer iets bakken
Wat is jou lievelingsspel?
Vleeshoop en spek spektocht
Speel je liever buiten of binnen?
Buiten
Wat is jou leukste/grappigste moment bij Jong
Nederland?
‘s avonds rond het kampvuur zitten met kamp
Wil je verder nog iets vertellen?
Dat ik het leuk vind om bij deze groep te horen

Knerten Februari 2021
In de week voor 6 februari moesten de Knerten 2 selfies maken ergens in Diessen en deze opsturen
naar het Knert team. Van de selfies werd een zoekpuzzel gemaakt die de 6 e de app op ging.
Terwijl de Knerten zelf het programma voor de 6e mee hadden voorbereid hielpen de ouders voor de 13e
februari. Zonder dat de Knerten het wisten bereiden zij een “romantisch Valentijn ontbijt” voor. De
leden ontvingen die week een appje met daarin de vraag om het Knert team te appen als ze HET gezien
hadden in de Hilverbode. In het lokale krantje hadden we een foto laten plaatsen met een “Valentijn
tekst”. Met een reactie op de app kregen ze de vraag om op zaterdag om 10:30 uur bij de laptop te gaan
zitten. Alle ouders stonden toen startklaar met het ontbijt nadat alle leden waren ingelogd. We hebben zo
samen een Valentijn Ontbijt Date gehad!
We hebben niet van alle Knerten een Ontbijt foto. Die we hebben ontvangen staan verder op in deze
Bode. Kan iedereen zien wat de Knert ouders voor werk hebben verzet. Wij zijn KAAI blij met hun
medewerking! Knert Rafke en Knert Kim maakten de 14e een ontbijtje voor hun ouders. Knert Cyril hielp
thuis mee met een heerlijk ontbijtje en Frederique stuurde een lief berichtje naar het Knert team!
Het was vakantie de 20e februari. Een aantal leden had wel zin in een eenvoudig spelletje.
We speelden samen 3 Emoticon spel varianten. Bij het eerste onderdeel moest iedereen zo snel mogelijk
dezelfde emoticon terug appen. Het 2e spel was dat er een foto gemaakt moest worden van voorwerpen
die erg veel leken op de emoticon die op de Whatsapp gezet werd. Bij het laatste onderdeel zette iemand
iets op de foto waarbij zo snel mogelijk dezelfde emoticon gezocht moest worden.
Op 27 februari speelde we het “Wie is de KNURFT” spel. Alle leden kregen een aantal opdrachten
waaruit steeds een of meer namen kwamen van wie de Knurft niet waren. 1 Knert naam bleef over. Het
waren niet alleen puzzelopdrachten die de leden thuis konden maken er hingen ook hints en opdrachten
in Diessen. Het Knert team zat op 1 post en naast een Hint kregen de Knerten hier ook een zakje chips
en was er tijd om op afstand een praatje te maken. Leuk om iedereen weer te zien!

Bonus opdracht voor de Knerten

