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Bolster Bode
Vreemd-vormige padenstoelen schieten weer de grond uit. Hier en daar is al een tak
te zien met herfst-kleurige bladeren. De geur in het bos is aan het veranderen.
Bolsters beginnen uit de bomen te vallen met nog niet volgroeide kastanjes er in.
Binnenkort is het bos een en al HERFST!
Om al een beetje in het herfstsfeertje te komen is deze Bolster Bode opgemaakt in een herfst
thema. De blokjes gaan echter niet over de herfst!
Deze Bolster Bode is weer gevuld met korte verslagen, oproepjes, nieuwtjes en foto’s.
Het seizoen is nog maar een maandje “oud” maar er is weer van
alles waar we de Bolster Bode mee kunnen vullen!

Minioren-nieuws
Elin Hermus en Evelien van Doormaal
komen een aantal keer mee draaien
bij de Minioren groep.
Wanneer het ze goed bevalt mogen ze
blijven!
Stiekem denken we al dat de meiden
hebben besloten bij Jong Nederland
Diessen te komen. Dus, MEIDEN,
WELKOM!

24 augustus was het workshop dag
voor de vrijwilligers van de
vereniging.
Joost, levi en Joep waren van de
organisatie. In de ochtend maakten we
een zandloper toren en in de middag
gingen we “schat zoeken”( geo
chache).
In de avond was er eten “van het
kampvuur”.

Workshopdag

Zomermarkt
Op 25 augustus was het Zomermarkt in Diessen. Stichting Utdoetertoe nodigde ons,
Jong Nederland Diessen, uit om op de markt te komen staan.
Dit aanbod hebben we aangenomen!! Het was lastig om voldoende vrijwilligers te vinden waar door
het idee ontstond om de oudste leden te vragen om te komen helpen. Luuk, Bastiaan en Luuk van
de Di-harts hebben samen met Coen, Bianca, Luc en Kim een promotieteam gevormd.
Klokslag 8 uur was het team op de Gildeweide waar we een kraam pionierden. Hier konden
bezoekers niet alleen informatie komen halen maar ook “spijkerbroek hangen”, armbandjes knopen
of zich laten schminken.
De hele dag hebben we bezoekers gehad bij de kraam. We beantwoorden vragen, gaven informatie
en verwezen we ook kinderen door naar de JN afdeling bij hen in de buurt!
Het meest in trek was het spijkerbroekhangen. De jongste “hanger” was 3,5 jaar, de oudste 64!
Verschillende mensen kwamen vaker langs op de dag om te kijken of het record wat zij hadden al
was verbeterd of om het eigen record te verbreken.
Samé hing maar liefst 88 seconden aan de spijkerbroek waarmee ze menig sportschoolbezoeker
van 15 plus achter zich liet! Bjorn had het record van “de ouderen” te pakken met maar liefst 109
seconden. Beiden hebben een taartbon gewonnen!
Wij, het promotie team, vonden het een zeer geslaagde dag. We hebben onze doelen bereikt en
daarvoor Stichting Utdoetertoe bedankt. Fijn dat we een kans kregen om ons te promoten!
Natuurlijk willen we alle bezoekers, waaronder ook leden en ouders, bedanken voor hun bezoekje
aan onze kraam!! Leuk dat jullie intresse toonden, gezellig kwamen buurten en bereid waren/zijn
om over ons te gaan vertellen bij mensen die nog niet bekend zijn met onze vereniging!
Op de facebookpagina staan alle foto’s! Heb jij zelf nog foto’s van deze dag, stuur ze op!
( Leuk, een berichtje via de mail!)
Hallo Jong Nederland (Kim),
Bedankt voor de taart-bon !!!
Ik ben er super blij mee.
Joehoe...........
Ik had het niet verwacht.
We gaan er zeker lekker van smullen!
Mmmmmmm.........
Groetjes Samé x

Zomer markt

Uit de groep: Minioren 
Wij, Ruud, Elin, Evelien, Jacqueline, Judith en Kim ( Minioren team) zijn in de zomervakantie naar
de toverschool geweest. Daar hebben we van alles geleerd wat we graag ook aan de Minoren willen
leren. Vandaag maakten we STEENSOEP.
De pan, toverstenen, de groenten zonder magische krachten en de toverrap hadden we maar dat
was nog niet voldoende.
We hebben een "pan houder" gepionierd en een mooi toverplaatsje in het bos gezocht, "lekkere"
boshapjes als eikeltjes en takjes geraapt, hebben toen de pan op gehangen en alles er in gedaan.
De stenen er bij, een beetje water en toen...waren de toverlepels kwijt!
Deze hingen vreemd genoeg in de bomen, geen idee hoe ze daar gekomen zijn!
De groenten hadden we ook, maar die had nog geen magische krachten. Dus, met de komkommer
hebben we gesjoeld en de wortels waren voor het "wortelpoepen"( Spijkerpoepen).
We hadden nu echt bijna alles, nog even een toverstok maken en toen kon het toveren beginnen!
Met een veilige afstand van de pan,
de toverstokken richting de pan en een stoere
toverrap probeerden we van het goedje een
lekker soepje te maken.
De inhoud van de pan begon te roken..
maar in plaats van soep kwam er een bordje poep
uit de pan, JAKKES! Het woord lijkt wel op soep
maar toch maar even een nieuwe poging om echt
soep te krijgen. Helaas mislukte de 2e poging ook.
In plaats van soep was het nu snoep wat uit
de pan kwam! Vreemd, alle minioren hadden echt
gezien dat we dat er echt niet in hadden gestopt.
Gelukkig vinden ze het helemaal niet erg dat we
toch niet verder zijn gaan toveren..
het snoep werd hartelijk ontvangen en opgesnoept.
Foto’s van de Minioren zijn te vinden op:
fotoalbum.eu/miniorendiessen

Uit de groep: De Knerten
Eindelijk, we mochten we weer! De Knerten starten het seizoen op 7 september. Nadat de Knerten
een rondleiding hadden gegeven en de groep regels hadden uitgelegd aan de “mee draaiers” .
( Kinderen die komen kijken of Jong Nederland Diessen leuk genoeg is om er zelf bij aan te sluiten)
hebben we verteld wat Knerten eigenlijk zijn. Wel zo handig om dat allemaal te weten als je aan wilt
sluiten bij de groep.
De groep die deze maand het 1 jarig bestaan gaat vieren!
En, bij een feestje horen slingers! Fanatiek zijn
de Knerten aan het knutselen gegaan.
Resultaat, een prachtige slinger!
Op 14 september testen we de nieuwe leden of ze wel
“geschikt zijn als Knert/Jong Nederlander”. We speelden
verschillende spelletjes in het bos als: Leg met takken de
naam KNERTEN, “waar is de stuiterbal” en bedenk een
uitdaging voor de tegenpartij.

21 september, HOERA!!!!!! Vandaag vierden we ons 1 jarig bestaan, kregen de nieuwe leden een
KNERT diploma en Knertmap en maakten we er een compleet feestje van met Knerttaart, slingers,
verjaardag liedjes en een heus cadeau!
HOUTHANDEL VAN DE WAL heeft ons Knert shirtjes geschonken!!

We hebben nieuwe Knerten die we kennis wilden laten maken met onze “vrienden”, de varkens! Bibi
die heel misschien leidster wordt, kwam vandaag ook, dus was het vandaag “kennis maak dag”.
Het was net een jungle tocht die we aflegden naar de varkens toe! Onder het prikkeldraad door,
langs het mais veld af, over de (droge) sloot, weer langs de hoge maisplanten, stukje weg en pas
toen zagen we de varkens! De oude varkens kenden ons nog wel en kwamen naar ons toegerend. De
kleintjes bleven eerst wat verlegen op een afstandje staan.
Aangezien het traditie is, we noemen de tocht naar de varkens SPEK SPEK tocht, hadden we ook
spekjes bij ons waar we van gesmuld hebben! Gelukkig waren de varkens nog geen speklappen en
hebben we een tijdje om ze kunnen lachen ( ze leken te niezen, ze poepten en plasten..)
Foto’s van de Knert activiteiten zijn te vinden op: fotoalbum.eu/jndknerten

Van de KNERTEN

Ik heb weer een super leuke zaterdagochtend
gehad!!
De Knerten 1 jaar, hiep hiep hoera…
Bij binnenkomst lagen de feesthoedjes al klaar op
de stoeltjes. We kregen allemaal drinken en een
lekkere slagroomsoes. We mochten met z’n allen
de grote doos openscheuren en daar zat de
verrassing in!! Daarna gingen we naar de gymzaal
en werden er foto’s gemaakt, kei leuk!!
En dit was de verrassing…, erg leuk en bedankt.
Ra ra wie ben ik??? ---

De “verstopte Knert op de foto, op de
vorige bladzijde” is Jara!! 

HELP JONG NEDERLAND
Wij, Jong Nederland Diessen, doen mee met de
HART VOOR ELKAAR actie van de Rabobank !
Van 15 oktober tot 6 november kunnen leden van de Rabobank
stemmen op de verschillende acties. Wij hopen dat alle leden
ons gaan helpen met het verzamelen van stemmen!
Per actie kun je 2 stemmen geven (ieder lid mag 5 stemmen
verdelen)
HOE?
 Zijn ouders lid van de Rabobank, laat ze op Jong Nederland
Diessen stemmen!
 Laat je familieleden, buren, vrienden, kennissen weten dat
ze op ons kunnen stemmen!
 Heb je Facebook/Hyves/Twitter?? Roep iedereen op om op
Jong Nederland te stemmen!
 Zit je nog bij een andere vereniging of zit er iemand van je
familie bij een vereniging die niet aan deze actie mee doet?
Vraag hen of ze reclame voor ons willen maken ( en op ons
willen stemmen)
 HEB JIJ NOG EEN IDEE HOE WE AAN MENSEN KOMEN DIE
OP ONS GAAN STEMMEN?? LAAT HET ONS WETEN! 
Bolsterbode@hotmail.com
DANK JE WEL VOOR DE HULP!

“ZON UIT,LICHT AAN!”
Nu het weer vroeg donker is willen we iedereen de
volgende tips geven:







Zolang de mais nog niet geoogst is, KIJK uit,
vooral bij de bocht naar de Bolster toe! In de
bocht is het best vaak modderig. Auto’s en
fietsen zien elkaar niet aankomen dus rij rustig
aan!
Zorg er voor dat je je fietslicht aan doet en dat hij
ook echt werkt! ( VOOR EN ACHTER). Nog
veiliger, trek ook een veiligheidshesje aan!
Het pad naar de Bolster is wat weggezakt op een
aantal plaatsen. Vooral als er plassen water in
staan en er veel blad op ligt is het lastig te zien
waar die gaten zitten! Rijd voorzichtig en niet te
dicht achter elkaar!
Kom op tijd, maar niet veel te vroeg naar de
Bolster ( kom in een groepje). De leiders en
leidsters proberen ruim op tijd de straatverlichtng
en de lamp bij de Bolster aan te doen! Ben je te
vroeg, sta je in het pikkedonker..

RAYONMANAGER
Jong Nederland Diessen is aangesloten bij de Landelijke organisatie Jong Nederland en
bij District de Kempen.
Vanaf dit seizoen is Sus Kaethoven Rayonmanager.
Hij zorgt er voor dat belangrijke dingen vanuit het Landelijk bestuur terecht komen bij de afdelingen
en het district en dat belangrijke zaken van uit de afdelingen en het district weer bij het landelijk
bestuur komen.
Sus zal district activiteiten bezoeken, zo hier en daar eens aansluiten bij vergaderingen en
bereikbaar zijn voor vragen vanuit afdelingen.
Leden en ouders zullen hem niet heel vaak zien. Toch is het goed om te weten dat er van alle
kanten uit hard gewerkt word om Jong Nederland bekender en wellicht op een aantal punten nog
beter te maken dan dat we nu zijn!

Jong Nederland Festival
Om het seizoen organiseert het landelijk bureau van Jong Nederland een festival voor
alle leden van Jong Nederland. Deze keer waren alle leden uitgenodigd in Speelland de
Beekse Bergen. Alle groepen konden zich hier voor opgeven en er waren dan ook heel
veel Jong Nederland leden en vrijwilligers!
De Knerten zijn er ook naar toe geweest en hebben GENOTEN!
Het weer zat erg mee, de zon scheen heerlijk! Voor we het park binnen gingen hebben we Kleppie,
de mascotte van Jong Nederland ontmoet en zijn we met hem op de foto gegaan!
Eenmaal in het park hebben we onze “verzamel manden” waar alle tassen en jassen in zaten op
een centrale plek gezet en zijn we gaan “auto rijden, klimmen en springen”. De stempelkaart
rijbewijzen waren al snel verdiend!
Toen, hup naar de andere kant van het park, daar de attracties in! Heel veel hebben ze niet in
Speelland, maar we hebben ons werkelijk waar de hele dag niet hoeven vervelen!
Na de picknick zijn we op de groep-schommel gegaan. Toen we de boot van het speelland aan
zagen komen zijn we als de wiedeweer daar op gegaan en hebben we genoten van een rondvaart!
Heerlijk op het dek, in de zon met een heerlijke wind door de haren!
Het water trok. Gelijk toen iedereen van de boot was doken de meesten richting het meer waar al
snel de schoenen uit gingen, de broeken en mouwen werden opgestroopt. We bouwden een
prachtig zandkasteel!
Iedereen was vrij om in de middag te doen waar ze zin in had! Een aantal ging stempels verdienen
voor het rijbewijs, een aantal speelde in de speeltuin, bij het water en lekker in het zand.
De tijd vloog, werkelijk waar, ontzettend snel voorbij! Voor we het wisten was het half 5! We zijn
langzaam aan de schoenen weer aan gaan doen! Zoals afgesproken kwamen de Knerten steeds
naar de verzamelplaats toe. Dus binnen een paar minuten hadden we de groep compleet en
konden we afscheid nemen. Even de dag doornemen en de Knerten een dik vet compliment
gegeven voor de hele dag! ( Iedereen kwam steeds netjes terug naar de verzamelplaats, iedereen
deed gezellig mee en was aardig voor elkaar etc.)
We waren net bij de uitgang toen we de eerste ouders al zagen. En toen we die zagen, voelden
sommige ineens zich toch wel een beetje moe.
We hadden dan ook de hele dag buiten van alles ondernomen. We denken dat iedereen een goede
douchebeurt nodig heeft gehad ( zat overal zand) en toen heerlijk kon slapen!
Fotoabum.eu/jndknerten

