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De vraag die leeft, mogen we op kamp?
Gaan we dit jaar toch wel gewoon op kamp?
Het eerlijke antwoord, we weten het niet.
Er is een kamp protocol opgesteld wat ingaat
vanaf de meivakantie. Een protocol wat voor alle
jeugd organisaties in heel Nederland geldt.
Tenminste, dat idee krijg je.
Niemand kan in de toekomst kijken en zelfs
deskundige zijn het niet met elkaar eens wat het
Covid-19 virus nog gaat doen.
Als de cijfers oplopen, al is dat alleen al in de
veiligheidsregio waar we op kamp gaan, kan dat
goed roet in het eten gooien.
De maatregelen zijn geschreven op een positief
vooruitzicht. En, hoewel wij graag positief denken
nemen we verschillende scenario’s mee in de
voorbereidingen van de kampen. Realistisch
dromen, met twee benen op de grond. Veiligheid
voorop en kijken wat daarin wel mogelijk is.
Een hele puzzel, vooral voor de groepen met
leden die 12 jaar of ouder zijn. Maar, we gaan
ervoor! Stapje voor stapje…en soms een stapje
terug.
Voor nu, eerst de avonturen van de afgelopen
maand, April!

Bedankt!
Alle vrijwilligers kregen met Pasen een chocoladehaas van het bestuur. Dit als kleine waardering voor
de grote waardering die ze verdienen! Na weken #ONgewoongroep draaien, wat al heel wat hersen liet
kraken. Moet nu iedereen coronaproof programma’s bedenken. Dat is voor de ene groep net iets
makkelijker dan de andere, maar wij zijn blij dat het toch maar mooi gedaan wordt!

Minioren April 2021
Eindelijk, de 24e april starten dan ook weer de Minioren met #IETSgewoner groepdraaien. Het was
heerlijk weer en 16 Minioren vonden de weg weer naar de Bolster ( 16 andere konden helaas niet
komen, hen zien we graag ook weer in mei)
We lazen deze keer niet uit een mooi kinderboek maar starten gelijk met hout sprokkelen voor een
“heet vuur” zoals een van de Minioren het kampvuur noemde. Er werd flink wat hout gesjouwd en
niet alleen voor een vuur. We bouwden ook een mooie hut achter in het bos.
Van alle inspanningen werden we wat dorstig en een zakje koekjes ging er ook wel in.
Na de “picknick” speelden we nog wat spellen en was het ineens tijd…om weer naar huis te gaan.

Gebuurt en gebabbel
Heerlijk vind ik dat, het gebuurt en gebabbel van de
leden. De wijsheden, de puurheid en het verwonderen
wat ze nog hebben en wat ik hoop dat we als “grote” ook
altijd nog een (beetje) met ons meedragen.
De Minioren zijn vast het bos in, om hout te sprokkelen
voor het kampvuur. “Kim, Kim, “Minioor” is gevallen”.
Ik draai mij om en vraag “ow, en waar is ze dan”?
De Minioor die hulp kwam inschakelen draait zich weer
naar het bos waar ze net uitliep, ziet ook de “gevallen
Minioor” weer lopen en zegt “owww, ze is al weer aan
het leven”!
We zitten rond het kampvuur als ik tegen een Minioor
zeg “ ga maar uit de rook staan, dat stinkt zo”. Een
Minioor zegt lachend “ja, naar kak” waarna een andere
haar verbeterd “Nee, kampvuur stinkt naar stonk”.
Minioor komt vertellen dat ze naar een camping gaan in
de vakantie. “Ja, daar hebben ze 2 baden, een diep bad
en een dun bad”.

Kiddo’s April 2021
Op 3 april hebben de Kiddos balspelen gespeeld op het grasveld. De Kiddos waren lekker fanatiek en de
tijd vloog zo voorbij.
Op 10 april leek het even slecht weer te worden, maar gelukkig bleef de regen nog even weg en konden
de Kiddos toch naar de Bolster komen. De Kiddos wilde heel graag vuur maken en dat kon geregeld
worden. Onder het zoeken van het hout had de leiding paaseieren verstopt. Deze hadden de Kiddos
uiteindelijk allemaal gevonden en hebben ze lekker op kunnen eten bij het kampvuur.
17 april waren de Kiddos weer vol enthousiasme bij de Bolster, vandaag was het weer eens tijd om iets
te koken. De groep werd in groepjes verdeeld, een groepje mocht groentes snijden, een groepje hout
zoeken en een ander groepje zorgde ervoor dat het vuur aan bleef. Na een aantal keer door wisselen
was alles klaar om heerlijke groentesoep te maken, deze smaakte heerlijk en was zeker voor herhaling
vatbaar.
Toen was het alweer 24 april en tijd voor de laatste keer groepdraaien deze maand. Tijmen viel vandaag
in voor Femke en met 2 heren als leiding werd het tijd voor de Kiddos om weer eens te pionieren. Nog
een paar keer oefenen en dan kunnen ze mooie kunstwerken gaan maken.

Welkom!
Het is gelukt, we hebben nieuwe vrijwilligers gevonden die het Jong Nederland Team gaan versterken!
Barbara draait al een aantal maanden nu mee als verhuurster van de Bolster. Haar dochter Lynn zit
bij de Kiddo groep.
Danny is terug! Hij is jarenlang lid geweest, doorgestroomd naar het leiding team en nu weer terug
als teamlid bij de Miniorengroep.
Carla gaat na de zomervakantie de penningmeester taak op zich nemen. Naast haar zonen Jari (
Frekkels) en Digo ( Bosbengels) zit ook zij nu bij de vereniging!
Aimee en Tess gaan de nieuwe groep 3 draaien na de zomervakantie. Tess heeft als lid bij Jong
Nederland Diessen gezeten. De meiden zijn vriendinnen en hebben er erg veel zin om te starten. Via
de Minioren zullen de Minioren die naar groep 3 gaan in het nieuwe schooljaar geïnformeerd worden.
Wij zijn er ons erg van bewust dat het lastig is soms om aan vrijwilligers te komen. Daarom zijn we
erg blij dat het ons gelukt is en we wat dat betreft klaar zijn om het nieuwe seizoen te starten…maar
eerst nog dit seizoen er vol tegen aan!

Bosbengels April 2021
1 april nee tis geen grap de Bosbengels leefden zich lekker uit in het bos bouwden hun hut.
En maakte de gipsblokken af waar we al enkele weken geleden aan begonnen waren, echte kustenaars
zitten er bij de Bosbengels.
8 april vandaag hadden we behendigheidsspellen op het programma, we begonnen met de skilatten 2
aan 2 een parcours slalommen, daarna in 2 tallen een bal tussen de ruggen geklemd een parcours
afleggen, met een rietje mais snoepjes opzuigen wie heeft er het meeste in een bepaalde tijd, met een
lange prikker penne rijgen zonder je handen te gebruiken, een haarelastiek daar aan 3 zijde een
elastiek aangemaakt en met dit haar elastiekje in twee tallen bekertjes verzetten.
Piramide stapelen met bekertjes. We hebben veel gelachten deze avond, de Bosbengels deden fanatiek
mee.
15 april vuur gemaakt met de fire sticks en pizza sticks gebakken, deze waren erg lekker, maar een
leer voor de volgende keer het deeg niet te dik om het stokje heen.
22 april, vandaag weer een keer gepionierd een driepoot gemaakt, het ging de jongens goed af, de
mastworp zit er goed in.
Daarna BURCHTBAL met de driepoten gespeeld, en op het laatst ons nog uitgeleefd met frisbees.
Was weer een heerlijk sportief buiten avondje.
29 april Vandaag met de Bosbengels een sportieve tocht door Diessen gemaakt sommige op de
skeelers andere op de step of spacescooter. Het was weer een gezellig avondje.
We wensen iedereen een fijne meivakantie toe.

Knerten April 2021
3 april hebben we een “wens” uit de Knert enquête gehaald. Daarin gaven meer Knerten aan
graag te willen pionieren. Met een eenvoudig bouwwerkje gingen we weer even de knopen na.
Twee teams bouwden afzonderlijk van elkaar een mini dakje tussen de bomen waar ze op
konden gaan zitten.
10 april hebben we gelachen! Het foto-jacht spel zorgden voor grappige scenario’s.
Tweetallen moesten op pad naar foto locaties die andere twee tallen hadden gemarkeerd met
een selfie op de groepsapp. Daar moesten ze, zonder onderweg op de foto gezet te worden,
ook een selfie maken.
Knerten Raf en Rafke waren zo verbaasd dat zij hadden gewonnen “Dat moet in de krant”.
Dus, tja, toen hebben we geregeld dat dit in de (lokale) krant kwam
17 april kregen de Knerten de opdracht om in groepjes opdrachten te maken voor de hele
groep. Een opdracht waarbij ze spullen uit het bos nodig hadden en opdrachten waarbij ze
niets nodig hadden. Fanatiek werden de opdrachten als “fiets parcours”, “boomstam sjouwen”,
“Rondje rennen” uitgevoerd.
24 april hebben de Knerten een hartjestocht gelopen. Niet iedereen had even veel zin, maar,
het was (zo gaven ze toe) wel gezellig! De tocht hadden we voor een paar euro gekocht voor
het ondersteunen van een goed doel. Het was heerlijk weer en iedereen kon gezellig bij
buurten.

Bikkels April
1 april, de dag van de grappen. Dus wij met de leiding hebben ook een grapje bedacht
voor onze Bikkels. We verstopten 50 gouden paaseieren in de bossen. Maar tegen de
Bikkels vertelden we dat we 47 gouden eieren hadden verstopt en 3 zilveren. Hop
iedereen ging zoeken in de bossen. Maar niet alle eieren werden teruggevonden en de
zilveren al helemaal niet. Die lagen te moeilijk verstopt. In de eieren zat nog een
lekkers, dat werd opgesmuld.
De eieren waren verstopt, nu gaan we zelf verstoppertje spelen. Eerst deden we tien
tellen in de rimboe. Daarna nog even omgekeerd verstoppertje.
De tijd vloog voorbij, en iedereen kon naar huis gaan, maar eerst nog onze 1 april grap
verteld helaas lagen er geen zilveren eieren in het bos. Jaja dat dachten we wel, zeiden
de Bikkels. Maar daar geloven wij als leiding niet helemaal in, want ze waren toch nog
steeds fanatiek aan het zoeken.
8 april, verzamelden we bij de Gildewei. We speelden een dorpsspel. Paparazzi
Diessen, ze moesten monumenten in Diessen vinden die op hun lijst stonden. En hier
foto van maken. Maar let op, ook andere groepjes waren op jacht, en je mocht niet door
hun op de foto gezet worden. Bij elk monument was een nummer te vinden, waar
uiteindelijk een telefoonnummer uit kwam. Er werd gebeld naar dit telefoonnummer,
zodat ze een geheime locatie doorkregen, waar nog iets lekkers voor ze verstopt was.
15 april, gingen we creatief bezig met klei. Er werden mooie kunstwerken gemaakt.
Het duurden even voordat iedereen aan de gang was. Er was daarna nog wat tijd over,
dus speelden we nog verschillende balspelletjes.
22 april, de klei kunstwerken werden een mooi kleurtje gegeven. Andere begonnen
opnieuw met kleien, omdat hun kunstwerk het helaas niet overleeft had. Deze keer
waren ze enthousiaster met het kleien. Op het einde speelden we nog een potje
buskruit.
29 april vlag verovertje, het weer leek overdag niet veel goeds te voorspellen. Maar
gelukkig bleef de regen uit, zodat we bij de Bolster konden groepdraaien. We speelden
vlagverovertje in combinatie met levend stratego. De klei potjes werden gevuld met
potgrond en zaadjes.

Hoe heet je?
Charlotte

Hoelang zit je al bij JN?
Uhmm moeilijke vraag.
Ik denk 2 jaar.

Wie is jou leiding?

Anke, Anne, Bianca en Mirte

Wat vind jij zo leuk aan JN?
Spelletjes in de bossen spelen

Als je iets mocht kopen voor JN wat zou dat dan zijn?
Tevreden, we hebben alles al

Wat zou jij nog eens met jou groep willen doen?
Weerwolven

Wat is jou lievelingsspel?
Weerwolven

Speel je liever binnen of buiten?

Buiten, maar het ligt ook aan het weer.

Wat is jou leukste grappigste of mooiste moment bij Jong
Nederland?
Dat we op het springkussen gingen, en deze een beetje lek was.

