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Jong Nederland Diessen
Informatie Bode
Seizoen 2021-2022
Jong Nederland Diessen
Speels, Vrolijk en uitdagend

Jong Nederland Diessen
Sport en Spel, Buitenleven en Creativiteit

Jong Nederland Diessen
Haghorst, Esbeek, BiestHoutakker, Baarschot, Diessen

Jong Nederland Diessen

WEES WELKOM!

De Bolster Bode is het digitale clubblad van Jong
Nederland Diessen. Elke maand delen we
verslagen, nieuwtjes en dergelijke.
De eerste Bolster Bode van het seizoen is een
INFORMATIE Bode.
Leden en ouders kunnen hier niet alleen
informatie uithalen maar ook delen met andere
om zo wellicht nog meer leden te werven. Want,
je bent welkom bij Jong Nederland als je woont in
Baarschot, Esbeek, Haghorst, Biest Houtakker of
Diessen!
Op onze website staat ook nog informatie. Mocht
je iets missen aan gegevens dan horen we dat
graag!
Wij wensen al onze leden, nieuwe leden en
vrijwilligers weer een heel fijn seizoen toe!
We starten in de week van 13 september!

Zaterdag 11 september vieren we
Diessen1650, ook bij de Bolster is er
een klein onderdeel!
WEES WELKOM!

Groep

Klas

Vrijwilligers

Dag en tijd

Minioren

Kleuterklas
3,5 tot en
met 6 jaar

Niels Verhoeven
Suzan van Riel-Tax
Danny van Riel
Kim van Korven

Eens per maand op zaterdag
middag van 13:00 - 15:00 uur.
€1,50 per keer

Rangers

Groep 3

Aimee Ijpelaar
Tess van Kleijnenbreugel
Lieke Comperen

Vrijdag avond
18:30-19:30 uur

Pelikanos

Groep 4 en 5

Vrijdag avond
18:45 -20:15 uur

Kiddos

Groep 6 en 7

Niels Verhoeven
Bastiaan van Gemert
Geert Roozen
Britt van Dal
Luuk Roozen
Femke Comperen

Bikkels

Groep 8

Bosbengels

1e en 2e klas

Knerten
Frekkels

16 plus

Anke Schriders
Bianca van Hamont
Anne vd Broek
Jacqueline de Wit
Elia Ooms
Tijmen Albada Jelgersma
Madelon Tielemans
Kim van Korven
Gijs vd Hout
Luc Vugts

Zaterdag ochtend
10:30 - 12:00 uur
Dinsdag avond
18:30-20:00 uur
Donderdag avond
18:30 - 20:00 uur
Zaterdag ochtend
10:30 - 12:00 uur
Vrijdag avond
19:00 – 20:30 uur

Naast het maandelijkse/wekelijkse groepdraaien
zijn er door het seizoen heen meer activiteiten.
Jong Nederland Diessen is aangesloten bij ‘District
de Kempen’. Samen met de afdelingen Reusel,
Vessem, Wintelre en Rapenland (Eindhoven) en
Hapert organiseren we voor alle Jong Nederland
groepen activiteiten.
De kosten voor de activiteiten zijn minimaal en zijn niet
inbegrepen bij de jaarcontributie. Enkel wanneer een
kind deelneemt zal er voor betaald moeten worden.
De prijzen per activiteit zijn richtprijzen.
Minioren
De miniorendag, een (thema) spel dagdeel. (maximaal
3 euro)
Maxioren
Maxioren zwemfestijn, een spel circuit in het Pieter van
de Hoogeband bad bij de Tongelreep. (7,50 euro)
Maxiorendag, een (thema) spel dagdeel. (3 euro)
Maxiorenfestival, een (thema) spel dagdeel in de Tref in
Hapert. (3 euro)
Junioren
Junioren zwemfestijn, een spel circuit in het Pieter van
de Hoogeband bad bij de Tongelreep. (7,50 euro)
Juniorendag, een (thema) spel dagdeel. (3 euro)
Juniorentoernooi, een weekend vol sport, spel en
creativiteit. (15 euro)
Senioren
Ardennenweekend. (45 euro)
Op de Minioren na hebben alle groepen ook een
weekendje met de eigen groep. Ze slapen 1 of 2
nachten in de Bolster of op een andere locatie in de
buurt.
In de eerste week van de zomervakantie van de
basisschool gaan de groepen Maxioren en Junioren
gezamenlijk op kamp. (Richtlijn 65 euro)
Zodra de jaarplanning definitief is zal deze in de Bode
verschijnen.
Bij Jong Nederland Diessen hebben we ook een traditie:
met kerstavond houden we een kersstal avond.
Iedereen is dan welkom om de zelfgemaakte stal te
komen bekijken. Alle groepen die willen, worden
betrokken met de bouw ervan.
In het nieuwe seizoen staat ook weer een Slootjesdag,
Goede Doel dag, Pietenactie, Halloween avond en de
gezamelijke afsluiting op de planning.
Met de NL Doet dag en de opruimdag gaan we weer
hulp vragen van ouders om alles weer spik en span te
krijgen in en rond de Bolster.
LET OP, OP DE WEBSITE VAN JONG NEDERLAND
DIESSEN STAAT MEER INFORMATIE OVER ELKE
ACTIVITEIT.

Bestuur Jong Nederland Diessen
Voorzitter: Joep Tax
Secretariaat: Kim van Korven
Penningmeester: Carla Klessen
Onderhoud: Joep Tax
Lid bestuur: Elia Ooms
Lid Bestuur: Marielle Aarts
Lid bestuur: Anke Schriders
Vertrouwenspersonen: Mariëlle
Verhuur Bolster: Barbara
Het bestuur/ de vereniging is bereikbaar via: Bolsterbode@hotmail.com
De telefoonnummers van de groepen zullen bekend gemaakt worden via de eigen groepsleiding.
Leden mogen twee keer komen kijken voor ze besluiten of ze bij de vereniging willen of niet.
Leden die op school zijn blijven zitten mogen kiezen of ze bij de oud klasgenoten willen of mee willen draaien in
de groep die matcht met de schoolklas waar ze dan in zitten.
De jaar contributie bedraagt €65,- ( district activiteiten, groep weekendje en het zomer kamp zijn hier niet bij
inbegrepen).
Websites
Algemeen - www.jongnederlanddiessen.jouwweb.nl
Landelijk Bureau
Mocht je informatie willen over Jong Nederland kun je terecht op de pagina van Jong Nederland
www.jongnedereland.nl
Meldingen
Via deze weg willen we er iedereen op wijzen dat er instanties zijn buiten Jong Nederland om voor informatie
en/of hulp. Mocht er iets zijn wat niet via de eigen groepsleiding, het bestuur of vertrouwens persoon
besproken/geregeld kan worden verwijzen we naar:
Dorpsondersteuners Diessen: http://wij-wel.nl/spreekuur/
GGD: http://www.bsdiessen.nl/nieuws/marlies-arnou-jeugdverpleegkundige-ggd
Deze instanties zijn niet alleen bereikbaar voor ouders maar ook voor leden en vrijwilligers.
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Goed om te weten
Aansprakelijkheid
• Trek kleding aan naar Jong
Nederland die vies mag
worden.
• Neem geen GSM mee naar
het groepdraaien. Mocht je
er toch een meenemen, leg
hem dan tijdens het
groepdraaien in de keuken.
• Als er groep gedraaid wordt
bij de Bolster raden we het
af om de fiets op slot te
zetten, tenzij de sleutel
meegenomen word door de
ouder of in de keuken
gelegd word.
• We willen de ouders vragen
niet met de auto het terrein
op te rijden i.v.m. de
veiligheid.
Foto’s
• Bij de inschrijving mag
iedereen aangeven of hij/zij
het bezwaarlijk vindt of als
er foto’s online
(website/facebook/PR)
worden gezet.
• Wil je alsnog graag dat een
foto, om wat voor reden dan
ook, verwijderd wordt, dan
meld je dat bij de
groepsleiding. Zij moeten er
voor zorgen dat de foto zsm
verwijderd zal worden.
Samen verantwoordelijk
• Nieuw bij Jong Nederland?
Kom je als ouder even
voorstellen, ook al is je kind
oud en wijs genoeg om
alleen naar de Bolster te
komen. Het komt nog voor
dat niet bekend is wie de
ouders zijn.
• Meld je kind/jezelf af als je
een keer niet komt. Zo
weten de vrijwilligers dat ze
zich geen zorgen hoeven te
maken als jij er niet bent.
• Uitnodigingen dienen vanuit
Jong Nederland tijdig
verstuurd te worden. Vraag
is ook om altijd te reageren
op een uitnodiging. Ook als
je niet mee gaat. Dan is wel
bekend dat de uitnodiging
goed ontvangen is.
• Heeft je kind een
dieet/allergie of speelt er
iets waarvan de vrijwilligers
op de hoogte moeten zijn?
Bespreek dit dan.

Wij vinden het erg belangrijk dat Jong
Nederland een fijne, veilige en vertrouwde
plek moet zijn. Pesten, buitensluiten en
brutaal gedrag word niet geaccepteerd. Wij
hopen dan ook dat als er wat speelt, dit
bespreekbaar gemaakt wordt en ouders
bereid zijn mee te denken in oplossingen.
Vrijwilligers
Net als zoveel verenigingen draait Jong
Nederland Diessen op vrijwilligers. Naast
het reguliere groepdraaien zijn er
uitstapjes, weekendjes, acties en kampen
waar zij mee aan deelnemen. Ook zijn er
diverse taken die zij volbrengen in en rond
de Bolster. We proberen al jaren zo min
mogelijk de ouders te belasten met hulp
vragen. Toch merken we dat het soms wel
erg fijn is, een aantal extra handen. Denk
hierbij aan hulp/inval bij het groepdraaien
en NL Doet. Wij hopen dat ouders bereid
zijn moeite te doen om een keer te helpen
daar waar nodig.
Activiteiten
• Tips voor programma’s zijn altijd
welkom!
• Spel/ knutselmateriaal over?
Wellicht kunnen wij er wat mee!
Bolster Bode
Elke maand komt via de vereniging mail de
Bolster Bode. Het blad voor en van alle
vrijwilligers, leden en ouders. In de Bolster
Bode worden activiteiten aangekondigd,
verslagen en foto’s geplaatst en is ruimte
voor inbreng in de vorm van tekeningen,
leuke opmerkingen, grappige
gebeurtenissen…kortom alles wat met Jong
Nederland Diessen te maken heeft.

JONG NEDERLAND DIESSEN
SPORT en SPEL, CREATIVITEIT EN BUITENLEVEN
HUTTEN BOUWEN, QUIZ, TIMMEREN, ARMBANDJES KNOPEN, BOSSPEL,
SPEURTOCHTEN, WIJKSPEL, KAMPVUUR, VERVEN, KAMPEREN, UITDAGINGEN,
GYMZAAL SPELEN, UITSTAPJES, KLIEDEREN MET MODDER, FILMPJES MAKEN,
KNUTSELEN, VISSEN, BOSGOLF, PIONIEREN, SCHMINKEN, WATERSPEL, en nog veel
meer!

Kun je niet hard rennen?
Of ren jij juist soms te hard?
Kun je niet goed een bal vangen?
Of wil jij te graag de bal hebben?
Heb je “twee linker handen”?
Of ben jij juist lekker creatief?
Zing je vals?
Of ken je juist alle (kampvuur) liedjes?
Bij Jong Nederland Diessen kan en mag iedereen mee doen!
We gaan niet voor het winnen…
we doen alles voor ons plezier!
We gaan niet voor de “beste” en er zijn hier geen “minst goede”…
We gaan en doen alles samen!
Iedereen heeft een talent..en die ontdek je bij
JONG NEDERLAND DIESSEN

