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Heb jij dat ook, dat je ontzettend uitkijkt naar de zomervakantie maar niet echt het idee hebt dat
die nu echt bijna bereikt is?
We hebben dit seizoen maanden geen groep kunnen draaien bij de Bolster.
De tijd heeft niet stilgestaan. De meeste groepen hebben ONgewoon groep gedraaid en daarbij
thuis een beetje het gevoel van Jong Nederland kunnen ervaren.
Het is was een bijzonder seizoen, een waarin nog meer gevraagd werd van de creativiteit van de
vrijwilligers. Een waarin door de vele Covid-19 maatregelen het vooral voor de oudste groepen
steeds weer puzzelen was wat wel en niet mocht en kon.
Het is ook weer het seizoen waarin het duimen draaien was en er flink gehoopt werd dat het
kamp toch zou kunnen doorgaan.
Al was het maar weer een alternatieve versie zoals vorig seizoen.
Nauwlettend werden verschillende informatiepunten in de gaten gehouden. Er werd overlegd,
gebaald, gejuicht en geschoven met programma’s, ideeën en locaties.
En nu, de laatste maand van het seizoen zit erop en is het kamp echt in zicht!
Opgelucht? Ja…en nee. Het blijft spannend wat Corona met het kamp gaat doen. Het blijft enorm
oppassen geblazen om ervoor te zorgen dat iedereen ook na kamp zorgeloos kan genieten van de
vakantie. Een “last” die we gezamenlijk gaan dragen en die licht zal voelen als we genieten van
alles wat we mee gaan maken en doen!
Voor nu, de avonturen van de maand juli…en in augustus kun je uitkijken naar een speciale
Bolster Bode Kamp editie!
Tot ziens in het nieuwe seizoen!

Minioren juli 2021
In juli hebben we geen Miniroen
meer gedraaid.
Wij wensen alle kinderen die
naar groep 3 gaan heel veel
plezier bij de Maxiorengroep de
Rangers!
Alle kinderen die in de
kleuterklas zitten in het nieuwe
schooljaar zijn weer welkom in
september!
Via de groepsapp laten we weer
weten wanneer wij starten.
Ook zal via Facebook en via de
Bolster Bode reclame gemaakt
worden.
Voor dit seizoen, dank je wel
Minioren voor jullie
enthousiasme (ook tijdens het
ONgewoon groepdraaien thuis!)
We hebben weer mooie
herinneringen gemaakt en
kijken uit naar het nieuwe
seizoen!
Niels, Suzan, Danny en Kim

Rangers juli 2021
Nee hoor, de nieuwe groep heet
niet de "Moddermonsters".
Onze Rangers kwamen voor de
2e keer "proefdraaien" en
hebben heerlijk lopen kliederen!
Na de zomervakantie zijn zij, en
zijn hun groep 3 klasgenootjes,
van harte welkom om elke week
groep te draaien.

Kiddos juli 2021
2 juli stond Elia klaar om in te vallen voor Luuk. De groep werd in tweeën gesplitst om een wedstrijdje te
doen. Vandaag moesten ze in twee groepen driepoten pionieren waartussen een touwtje gespannen werd om
door te branden. Dit vuur moesten ze dan ook zelf maken door middel van firesticks. Fanatiek gingen ze
allemaal aan de slag om te kijken wie het snelste was. Toen het touwtje eenmaal was doorgebrand kon een
beloning niet uitblijven en kregen ze marshmallows die ze boven hun eigen gemaakte vuurtje mochten
roosteren.
Vandaag, 9 juli, stond een groter programma klaar voor de Kiddos. Vandaag was er extra leiding om ze te
helpen bij het pionieren van een grote boomhut. Daarnaast mochten de Kiddos zelf groentesoep maken die
ze konden oppeuzelen in de boomhut. Om deze reden werd er vandaag geen 1,5 uur, maar 3,5 uur groep
gedraaid. Alsnog vloog de tijd voorbij en hebben ze het allemaal naar hun zin gehad.
Op 16 juli hadden we met alle groepen een gezamenlijke afsluiting van het seizoen 2020-2021. Hierbij
hebben we een vossenjacht door het dorp gedaan waarbij we allerlei spullen kregen om een mooi vuurtje te
kunnen maken. Hier kregen ze nog lekkere marshmallows en toen zat het er alweer op, maar gelukkig
mogen de Kiddos de volgende dag nog 1x terug komen om hun seizoen af te sluiten.
17 juli hadden de Kiddos alweer de laatste keer groepdraaien van het seizoen. Ze mochten vandaag weer
eens een driepoot pionieren waartussen een touwtje gespannen werd. Deze moest doorgebrand worden en
wanneer dat gelukt was kregen ze als beloning heerlijke marshmallows die ze boven hun eigen gemaakte
vuurtje mochten roosteren. Wij zien een aantal Kiddos weer terug op het kamp en wensen ze veel plezier en
dan zien we alle Kiddos weer graag terug na Diessen kermis voor een nieuw seizoen!

Bikkels juli 2021
1 juli we begonnen met fruit te snijden die de kinderen van thuis mee hadden genomen. Wat
daar precies de bedoeling van was, bleef nog even een verassing. Van Hulten sponsorden ons
kleine taartjes. Zodat iedereen lekker taartje kon maken met slagroom en fruit.
BEDANKT VAN HULTEN!
Daarna speelden we nog even slagbal in de gymzaal. Iedereen deed erg fanatiek mee, de tijd
vloog voorbij.
8 juli de Bolster was verhuurd en speelden we in de wijk een wijkspel. Het droggiespel, waarbij
ze opzoek moesten naar Mirthe daar kregen ze zakje met grondstof wat terug naar de bank
gebracht moest worden. Onderweg moest je wel oppassen voor Anke, want die was de tikker.
Iedereen hoorde goed als Anke in de buurt was, dan werd er flink gegild en gerent.
De auto’s van Anne en Anke werden nog gewassen, als karweitje voor het kanovaren.
15 juli zouden we gaan kanovaren maar de weergoden zaten niet mee. Een kletsnatte dag was
het. We verzetten het kanovaren naar een week later. Wat de Bikkels niet erg vonden, want het
springkussen stond op het programma. Daar wat vele gehoopt hadden.
22 juli eindelijk daar gingen we kanovaren. Een gezellige middag samen op en in het water
gehad. We hadden zoveel plezier dat we zelfs de tijd een beetje vergeten waren. Gelukkig vonden
ze dat niet erg. Een gezellige afsluiting met elkaar gehad.

Bosbengels juli 2021
Alweer de laatste maand
van dit seizoen.
En dan is het alweer
zomervakantie.
Gelukkig staan de kamp
dagen nog op het
programma.
1 juli we maken
maisschieters onze jongens
en zelfs onze grote jongens
( Elia en Tijmen ) hebben
heel de avond plezier.
We hadden er heel de avond
geen kind aan.
8 juli de Bolster is verhuurd
dus draaien we groep bij de
Fam de Wit en gaan mooie
lampen maken met
houtschuiven en takken.
Het begin is gemaakt
volgende week nog de
laatste dingetjes afwerken
en iedereen krijgt een mooie
natuurlijke lamp voor thuis.
15 juli een erg regenachtige
dag de lampen worden
afgemaakt en de boomhut
moet afgebroken worden.
Weer of geen weer onze
jongens helpen actief mee
en samen was dit klusje zo
geklaard.
Het was weer een mooi
seizoen.
We hebben 6 super
fanatieke leuke sportieve
bosbengels.
Op naar ons kamp endan
een welverdiende vakantie.
Enna de vakantie kijken we
weer uit naar jullie komst
om er samen weer een mooi
nieuw seizoen v te maken.
16 juli gezamenlijke
afsluiting met alle groepen
een wijkspel.
Onze Bosbengels waren met
school heel de dag in
duinoord geweest, maar
waren er 's avonds ook weer
gezellig bij om met alle
groepen dit seizoen weer
mooi af te sluiten.
Super geregeld bedankt
organisatie.
Nu op naar ons kamp.

Hoe heet je?
Lieke van Gils
Hoelang zit je bij Jong Nederland?
Net voor Kerst, maar door corona
eigenlijk pas 22 mei weer begonnen
Wie is jou leiding?
Luuk en Gezellige Femke
Wat vind jij zo leuk aan Jong
Nederland?
Met veel vriendinnen spelen. En
pionieren en leren vuur maken.
Als jij iets zou mogen kopen voor
bij Jong Nederland wat zou dat
zijn?
Veel lange marshmallows stokken,
zodat we lekker marshmallows kunnen
roosteren en opeten.
Wat zou jij nog eens met jou groep
willen doen?
Op kamp gaan. Zondag mogen we
Wat is jou lievelingsspel?
Verstoppertje en pionieren
Speel je liever buiten of binnen?
Ik speel beide heel graag.
Wat is jou leukste/grappigste
moment bij Jong Nederland?
Vossenjacht was echt heel leuk om te
doen.
Wil je verder nog iets vertellen?
Ik hoop nog lang bij Jong Nederland te
blijven. Zodat ik nog veel meer leuke
dingen kan doen samen met iedereen.

Knerten juli 2021
3 juli- Yes we mogen weer koken! Een dakota vuur maken viel niet mee, maar eenmaal klaar was
ook de soep er zo heerlijk op aan het koken.
10 juli speelden we spelletjes uit de Jong Nederland spelletjes boekjes. Een tikkeltje kinderachtig
waren een aantal spellen toch wel, maar we hebben er weer flink om kunnen lachen!
16 juli namen we met de Knerten deel aan de seizoensafsluiting. We speelden een soort van
vossenjacht waarbij we dingen verdienden voor een kampvuur met marshmallows.
17 juli sloten we het seizoen af met een chocolade fondue! Heerlijk chocolade van het kampvuur
met vers fruit, poffertjes, marshmallows en koekjes.

Aan het begin en het eind van
het seizoen kun je ons op het
terras zien zitten. We starten en
sluiten het seizoen traditie
getrouw met een “terrasje”.
Seizoen 2020-2021 is nu ook
afgesloten, ja ja, op het kamp
na.
Dat het een ander seizoen was
dan andere…
Dat we gegroeid zijn in leden en
vrijwilligers aantal..
Dat ik trots ben op de leden,
vrijwilligers en ook de ouders…
Dat ook ik uitkijk naar weer een
normaal seizoen en een
normaal kamp..
Dat we dikke mazzel hebben
gehad in de lage verspreiding
van de processie rups bij de
Bolster..
Dat ik Liesbeth erg ga missen
als collega vrijwilligster..
Ik kan het wel vertellen,
uitgebreider..
Maar de juiste woorden zijn er
(weer) niet. Dat er zoveel weer
gebeurd, gedaan en gezegd is
wat het maakt dat ik zo
ontzettend graag bij Jong
Nederland zit heeft geen
woorden.
Als
Dank je wel
Dank je wel aan iedereen die op
wat voor manier dit seizoen tot
dit seizoen gemaakt heeft met
zijn voor en tegens..met de
leermomenten, de grappige
momenten, de….alles, gewoon,
alles



