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“Ik mag niet vies
worden”
“Ik denk dat mama dit
niet zo leuk vind”
“Lieverds, ze weten bij
jullie thuis dat je bij
Jong Nederland/ de
Minioren vies gaat
worden”. “Waarom
denk jij dat ze een
wasmachine en douche
thuis hebben”?
Vies mogen worden,
knoeien en knellen, het
is niet meer vanzelf
sprekend soms.
Bij Jong Nederland mag
je vies worden,
kliederen en
ontdekken…
Samen opruimen,
(speel)kleren in de
was, in de douche
en…de gemaakte
herinneringen nooit
meer vergeten!
In deze Bolster Bode
weer alles wat de
groepen/ vrijwilligers
willen delen aan
activiteiten.
(Het is niet perse zo dat de
kinderen die “even over de
drempel moesten om vies te
worden” ook de kinderen op de
foto zijn!)

Bikkels maart
Op 8 maart gingen de Bikkels geblinddoekt de auto in, om ergens af gezet te worden. Sommige
hadden een goed richtingsgevoel en wisten waar we reden, dan maar wat extra wegen of wat
zandwegen om ze een beetje af te leiden. Uiteindelijk stopte de auto en mocht iedereen uit de
auto. Met als opdracht om terug te lopen naar de Bolster. We liepen uiteindelijk een blokje om.
Helaas gingen we het niet meer halen om naar de Bolster optijd te komen. Maar gelukkig hadden
we een redder in nood die ons terug naar de auto’s kon brengen. Zo was iedereen weer op tijd
terug bij de Bolster.
Op 15 maart gingen we verstoppertje doen in de Bolster. Iets wat ze tijdens de dropping zeiden
dat ze dat nog graag wilden doen.
Eerst deden we gewoon verstoppertje met buut. Er werden leuke verstopplekjes bedacht. Daarna
was het nog even tijd voor 15 tellen in de jungle. Er werd flink gerend om weer snel te kunnen
verstoppen.
21 maart gingen we in de gymzaal een leuk actief spel doen. Zelfs de leiding heeft actief
meegedaan. Er moest een kapla toren gebouwd worden, de kaplablokjes moest je halen in het
midden van de gymzaal zonder afgegooid te worden met een bal. Wie maakte het mooiste
bouwwerk. Tijd voor ranja en iets lekkers.
Daarna nog even 15 tellen in de jungle gedaan.
28 maart tijd om de knutselen wat een paar meiden graag wilden. Dat was letterlijk een paar
meiden, want ze hadden niet zo veel zin meer om te knutselen. Prima, voor die wil knutselen ga
lekker naar boven en de andere blijven in de gymzaal. Boven werd met strijkkralen geknutseld,
beneden werd hockey gedaan.
Daarna nog even naar buiten om samen nog een spel te spelen.

Kampuitnodiging verstuurd!
De kampuitnodigingen voor de Rangers, Pelikanos, Kiddos en Bikkels zijn verstuurd.
Tot 1 mei heb je de tijd om jezelf op te geven.
Bij twijfels of vragen bel, app of mail je leiding of de organisatie van kamp.
Wij zijn al druk bezig met alle voorbereiden om er een leuke week van te maken!
En zijn erg benieuwd hoeveel kinderen we deze onvergetelijke week kunnen laten bezorgen.
Kijk een kijkje op onze kampwebsite: https://kampjongnederlanddiessen.jouwweb.nl/
Hopelijk zien we veel aanmeldingen binnen komen!
De leiding heeft er nu al veel zin in.

Bosbengels Maart 2022
10 maart was het eindelijk zover ... sinds we weer 'gewoon' groep mogen draaien is het iedere week
slecht weer geweest waardoor we steeds een binnenprogramma draaiden en niet aan ons favoriete
programma toekwamen. Eindelijk konden we weer een keer fikkie stoken! Deze keer met een nieuwe
uitdaging: bak worstenbroodjes af op het vuur. We moesten even geduld hebben maar het resultaat
smaakte heerlijk. In juni van dit jaar mogen wij voor de eerste keer naar het Ardennenweekend. De
leiding heeft ons verteld dat dit wel de nodige voorbereiding vraagt, dus
17 maart stond er een dropping op het programma (eigenlijk moest het een kompastocht worden,
maar de leiding moet zelf eerst nog even oefenen met kompas lezen). We werden gedropt in de bossen
bij het Groot Loo en moesten naar het Vrijthof in Hilvarenbeek lopen. Valt niet mee in het donker en op
onbekend terrein.
24 maart mochten we ons lekker uitleven in het bos. We speelden verschillende tikspelletjes en de tijd
vloog voorbij.
De bijeenkomst van de 31e stond weer in het teken van oefenen voor het Ardennenweekend:
knooptechnieken oefenen en vuur maken. Concreet: driepoten pionieren, vuur maken in de
stookbakken, een touwtje doorbranden en als beloning een pan chocolademelk op het vuur, want het
was eigenlijk toch wel erg frisjes.

Activiteiten voor de vrijwilligers
Elk seizoen zijn er ook voor de vrijwilligers activiteiten. Leuk voor de teambuilding en om informatie
en ideeën op te doen.
Op 12 maart was het NL Doet. Dit is een landelijke dag waarbij vrijwilligers de handen uit de
mouwen steken om extra activiteiten aan te bieden of te klussen. De vrijwilligers van Jong
Nederland Diessen hebben gepoetst, geklust en geruimd bij de Bolster. Er is onder andere gras
gezaaid, de kamp banken en tafels zijn geschuurd, de kast boven is weer opgeruimd
(knutselspullen) en de afzuigkap/keuken heeft een grote poetsbeurt gehad.
Die avond was het District Feest. Deze keer organiseerde afdeling Reusel een leuke avond. Helaas
was de opkomst erg laag. Van Reusel waren er 4 vrijwilligers, van Diessen 14 en, dat was het.
Helaas lieten andere afdelingen het dit seizoen afweten. Het maakte de avond niet minder leuk! In
drie groepen werden er verschillende puzzels/raadsels opgelost ( thema piraat) waardoor er een
code als oplossing kwam waarmee “de schat” kon worden geopend. Leuk gedaan!
Daarna, buurten, kletsen, hapje en een drankje…gezelligheid!
De Workshop dag was dit seizoen gepland op 26 maart. Na een kopje koffie/thee en een koek
was er een programma van 14:00 tot 18:15 uur gevuld met EHBO informatie. Daarna, samen eten,
een spel in de gymzaal en..kampvuur! Weer wat wijzer en weer een ECHTE kampvuur avond later is
iedereen weer huiswaarts gekeerd.

nog

Minioren 19 Maart 2022
“Weten jullie nog wat jullie graag wilde doen deze maand”?
En ja hoor, de meeste Minioren riepen “ja, slijm maken” of “vuur maken”!
Dat was inderdaad wat de Minioren de maand eerder hadden laten weten toen we ze
vroegen naar hun wensen.
De groep werd verdeeld in groepjes, ieder groepje kreeg een teil, lijm, scheerschuim,
glitters etc etc.
Danny las stap voor stap voor wat de bedoeling was en Niels en Kim motiveerde ook de
Minioren die “even over een drempel moesten om vies te mogen worden”.
Er werd flink gekneed, geknoeid en gelachen! En, dat in combinatie met een blauwe lucht,
een heerlijke zin en al die enthousiaste koppies! Heerlijk!
Voor het vuur moesten we natuurlijk hout hebben, dat werd dus even flink sjouwen met zijn
alle!
Het vuur was snel aan en de marshmallows gingen er goed in!
Er was niet veel tijd meer om te ravotten in het bos, maar ook hier hebben we nog even de
tijd voor gehad.
De middag vloog weer voorbij en was weer geslaagd!

Knerten Maart 2022
Wat hebben we “gesjouwd” met de Knerten op 12 maart met NL Doet
. Al jaren helpen de Knerten
deze dag mee met ruimen. Maar, we gaven ze echt geen ongelijk toen ze het laatste jaar aangaven dat
andere groepen “de bende” maken en zij het netjes elke keer mee opruimen (al kunnen ze er zelf ook
wat van soms hoor
) Maar goed, niets doen met NL Doet dat is raar. Als groep “offerde weg ons op”
om de spullen die weg mochten naar de stort te brengen. Gezellig, met zijn vijven de auto in en op
pad. Een gezellige klus die ook echt op de lijst stond en waarvan we vonden dat we beloond moesten
worden. De zon scheen, dus, tijd voor een ijsje!
Soms heb je een activiteit die niet echt onder een ECHTE Jong Nederland activiteit valt maar wel leuk
is. Op 19 maart ging de wens in vervulling om een keer naar de Mac Donalds te gaan. De Knerten
waren verbaasd en werden wat verlegen van het feit dat ze mochten kiezen wat ze wilde! Na een kleine
beleefde twijfel kozen ze dan toch allemaal iets uit en hebben we heerlijk in de zon zitten eten en
kletsen. De rit heen en terug was ook erg grappig! We zijn weer heel wat wijzer geworden van de
kennis van onze leden!
Op 26 maart konden maar 2 Knerten komen. Dat betekend “keuze aan de Knerten, al hebben we wel
een idee achter de hand”. De meiden kozen zelf een programma en haalden eieren en afbak broodjes
om eiersalade te maken. Boven het kampvuur wat Madelon en Kim al vast maakten bakten we de
broodjes mooi bruin en aten we ze daarna met de lekkere eiersalade die de meiden hadden gemaakt.

??? Maart 2022
Mis jij iets van jou groep in de Bode?
Heb jij een leuk verslagje, een mooie tekening, een grappig zelf gemaakt stripverhaal of wil je
iets anders met ons delen over Jong Nederland Diessen?
Mail naar de BolsterBode of stuur een berichtje naar Kim ( via de Jong Nederland Facebook
pagina, Messenger of Whats-app).

De Bolster Bode, leuk voor nu…waardevol voor later!
De Bolster Bode is van en voor de leden, ouders en vrijwilligers.

Op de planning
Let op, alle programma’s zijn onder
voorbehoud! We zijn afhankelijk van de
Corona maatregelen.
Miniorendag
21 mei
Deze middag draaien we al Minioren in
Diessen. Alleen deze keer komen ook
Minioren van andere afdelingen van het
district meespelen. Elke maand hebben we
een thema, maar deze thema dag is
uitgebreider.
Juniorentoernooi 22 april tot 24 april.
Een weekendje weg met alle afdelingen
van district te Kempen. Waarbij allerlei
activiteiten worden gedaan.

Ardennenweekend ( leden van 13 jaar
en ouder)
17-18-19 juni
Een activiteit met alle afdelingen van
district de Kempen. Vanuit Turnhout
vertrekken de deelnemers met de trein
naar de Ardennen waar voor elke groep
een programma klaar staat. Naast de
programma’s zal er, met rugzak,
gewandeld worden van slaap plek naar
slaap plek. Bivakkeren doe je als groep
onder een zelf gemaakte tent van zeil en
touw. Eten word bereid op kampvuur. Een
echte Jong Nederland activiteit!
De Bosbengels, Frekkels en Knert leden
zijn geïnformeerd.

Zomerkamp
24 t/29 juli
Op de Minioren na gaan alle groepen op
kamp. De Maxioren en Junioren gaan naar
Duizel. Voor de oudste groepen is er een
eigen programma op een locatie die
bepaald word door de eigen groep leiding.

