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Wist je dat het dit jaar het jaar van de vrijwilliger is?
Team Jong Nederland Diessen bestaat uit vrijwilligers. Nu lezen deze vrijwilligers ook de Bolster Bode
dus wat we nu aan jullie vragen zal geen complete verrassing zijn..
Voor de Bolster Bode van november* zijn we op zoek naar Leuke herinneringen, grappige momenten,
lieve woorden, mooie tekeningen..(of wat dan ook)...om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
(*Begin december is er namelijk ook een nationale en internationale dag van de vrijwilliger)
Mail naar; bolsterbode@hotmail.com
Of app naar kim 06 36574058
Zo blijft het wel nog even geheim wat jullie ingestuurd hebben. Natuurlijk mag je vaker iets in sturen
naar de Bolster Bode! Alles mag, als het maar met Jong Nederland te maken heeft.

2 oktober Burendag, Haghorst
Al verschillende jaren verzorgen we een stand bij de Burendag in Haghorst. Liesbeth, Joep en Kim
zijn dit jaar daar weer geweest.
Naast een informatiestand hadden zij ook een spijkerbroek wedstrijd, waarbij de winnaar een ‘s
mores pakket kreeg. Kinderen konden “spiegelbak tekenen”, een spel spelen met ballenbak ballen
en marshmallows roosteren.
Het was een geslaagde middag die gelijk nieuwe leden en belangstellende opleverden.

Bosbengels oktober 2021
Vanwege de herfstvakantie draaien wij deze maand maar 3x groep.
Tijdens de bijeenkomst van 7 oktober maakten we een herfstkrans. Een hele uitdaging om de
kastanjes mooi aansluitend op de krans te krijgen en ondertussen niet je vingers te verbranden
aan het lijmpistool. We brachten het er niet slecht vanaf en de resultaten mochten er zijn. Aan
het eind van de bijeenkomst hadden we zelfs nog tijd over om ons uit te leven in de gymzaal en
lekker bij te kletsen.
14 oktober waren Elia en Jacqueline allebei verhinderd en kwam Aimée invallen om samen met
Tijmen groep te draaien. Op het programma stond één van onze favoriete activiteiten: fikkie
stoken! Tom en Bram hadden appels meegebracht zodat we lekker appelbollen met suiker en
kaneel konden maken. Aimée: bedankt voor je hulp.
De laatste bijeenkomst voor de vakantie stormde en regende het. Helaas geen weer om naar
buiten te gaan. De jongens hielpen met het opzetten van het springkussen en leefden zich daar
heerlijk op uit. Bijna net zo onstuimig als het weer ...

Knerten oktober 2021
2 oktober- De Knerten hadden aangegeven wel iets creatiefs te willen doen, maar
geen papieren frutsels te willen maken. Madelon regelde beton, Kim regelde bestek,
glazen flesjes en blikken en de Knerten konden met een beetje creativiteit best wat
leuke dingen maken.
9 oktober – Op het verlanglijstje van programma’s stonden meer verzoeken voor het
spel Jacht Seizoen. De aanwezige leden waren verdeeld in fanatieke spelers en leden
die er geen klap zin in hadden…tja…
16 oktober- En weer speelde we in op een aantal verzoeken. Een quiz! De gymzaal
lag vol met A4tjes met opdrachten die de Knerten in tweetallen konden op gaan
lossen. Niet alles was even makkelijk!
23 oktober- Alleen Tigo en Raf konden komen. Wat een beetje een traditie lijkt te
gaan worden is dat als de groep zo klein is, ze iets mogen halen voor op het
kampvuur. Een standaard bedrag waar heen wat voor gehaald kan worden…maar,
waar kwamen ook deze 2 Knerten mee terug? Broodjes en Frikandellen! Heel gezellig,
helemaal prima!

Minioren oktober 2021
22 Minioren zochten mee naar paddenstoelen, floten als kabouters op eikeldopjes, vonden "eetbare
paddenstoelen", bouwden winterhutjes voor de bosdieren...en koala’s.
Ze snoepten van de beschuit met "geen echte muizen" om de geboorte van Gwen te vieren...
De tijd vloog weer voorbij..het eenvoudige programma "om er weer in te komen" was geslaagd, de
zon deed haar werk en...we kijken nu al uit naar de volgende editie!

Bikkels oktober 2021
Op 5 oktober maakten we cakepops. Eerst werd het beslag gemaakt, de ingrediënten werden
afgewogen en daarna werd alles goed gemixt. De volgorde van het recept lezen was soms nog
best moeilijk voor onze Bikkels. De cakepops lagen in de cakepopmachine en nu maar wachten.
Maar dat wachten vulden we met het favoriete spelletje van de Bikkels namelijk; weerwolven.
De cakepops werden heerlijk versierd met chocolade, versieringen en frosting! Dat was heerlijk.
Daarna konden we nog even ons uitleven in de gymzaal!
Op 12 oktober hadden we een apart jongens en meisjes programma.
De jongens maakte maisschieters en gingen buiten proberen om ballonnen kapot te schieten, er
werden hier en daar nog wat aanpassingen gedaan aan de maisschieters, om een beter
resultaat neer te zetten.
Daarna leefden de jongens zich nog even uit in de gymzaal met hun eigen verzonnen spel. In de
basket proberen te scoren en scoor je mag je kontje knal doen bij de rest doen. Een spannend
duel om raak te schieten.
De meiden kleiden mooie herfstdecoraties. Egeltjes met beukennootjes en eekhoorn met een
dennenappels, zelf was er nog fantasie op paddenstoelen, bladeren en slakken erbij te maken.
We hadden nog wat tijd over dus gingen we met z'n alle de gymzaal in en speelden we
blokjesvoetbal.
Op 19 oktober maakten de meisjes hun kleiwerk nog af om deze mooi te schilderen.
Daarna kregen de Bikkels een cursusje pionieren.
Er werden driepoten gepionierd, zodat we daarna trefbal konden doen waarbij de driepoten als
pionnen dienden.
We speelden verschillende vormen trefbal en meerdere potjes.
Even tussendoor wat drinken.
Zo konden we verder gaan met burchtbal, er werd fanatiek gespeeld!
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