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Een beetje later dan anders, maar hier is hij weer, de
Bolster Bode van de maand november!
De maand waarin we nog bij elkaar mochten komen en
wat nu even niet mogelijk is vanwege de Corona
maatregelen.
Voor deze Bolster Bode deden we een oproep. We
vroegen om een leuke bijdrage voor “De dag van de
vrijwilliger”.
We hebben een paar mailtjes gehad en deze zijn
verwerkt in deze Bolster Bode!
Kaai leuk en Super attent!
De Dag van de vrijwilliger is in december.

Hier had een verslag van jouw
groep kunnen staan.
Of een leuke tekening, een
stripverhaal, een..
De Bolster Bode is niet alleen
voor de leden, ouders en
vrijwilligers maar ook VAN de
leden, ouders en vrijwilligers.
Dat betekent dat iedereen een
bijdrage mag leveren!
Leuk voor nu, nog leuker voor
later. De Bolster Bode is niet
alleen een nieuwsbrief maar
ook een soort van archief, een
geschiedenisboek. Alle
gebeurtenissen bij elkaar.
Wil je een keer iets in sturen?
Wil je hulp hierbij?
Mail naar:
Bolsterbode@hotmail.com en
wij nemen contact met je op.

Namens Jong Nederland Diessen
is penningmeester Carla de
cheque op gaan halen bij de Plus.
Wij zijn de PLUS Plasmans en
iedereen die punten gedoneerd
heeft dankbaar!!

Minioren November 2021
Met de Minioren maakten we echte Steen Soep. We zochten een steen, vulde de pan met wat water
zodat de soep niet zo droog smaakten en zochten nog meer ingrediënten. Zoals oranje blaadjes, net als
wortelen. Bruine eikeltjes als soepballen en groen gras, mos en blad als erwten, spruiten en boontjes.
Een stapel takken toverde we om in nep vuur, de soep kookte even en de kinderen maakte (bij gebrek
aan soepkommen) kommetjes van de handen. Voor iedereen was er een pollepel....soep?!
We maakten ook echt vuur, zochten takken en sjouwden ze naar de kampvuur cirkel.
Het omgekeerd verstoppertje was ook een succes! Zeer serieus legde de Minioren zich onder een blader
deken of blad op hun hoofd... om niet op te vallen.

De 29 Minioren ( 2 staan er niet op de foto i.v.m. privacy) snapte er niets van, hoe kon dat nou? De pan
was toch gevuld met water en dingen uit het bos.
Het geheim, in de pan stond een kleinere pan waar alles in ging. Rond dat pannetje lagen de zakjes met
koekjes. De pan was hoog en stond hoog zodat de ukkepukken niet in de pan konden kijken.

Dank je wel!
Jong Nederland Diessen is
erg blij met de stemmen die
ze hebben gekregen van
Rabobank leden. Deze
stemmen zijn omgezet in
een heel mooi geldbedrag
wat besteed gaat worden
aan sport en spel,
buitenleven en creativiteit
materialen binnen de
vereniging!
DANK JE WEL!

Knerten November 2021
6 November konden maar twee Knerten komen. Met hen hielden we een wedstrijdje koordbranden.
Nadat zowel de leden als de vrijwilligsters 2 driepoten hadden gepionierd met daar tussen een touw
was het zaak om zo snel mogelijk vuur te maken om dat koord door te branden. Het was een dolle
boel en er werd flink vals gespeeld door de leden
13 november sloot Kim aan bij de afdelingsraad en stond Madelon er alleen voor. Zij had als
opdracht voor de groepjes “Maak een ei constructie”. Met het materiaal wat voor handen was
maakten zij allemaal iets waarmee het ei beschermd zou worden tijdens een val van de eerste
verdieping,
20 november speelden we “homo universalis, oftewel, de alleskunners”.
Wat een fijne Knert ochtend, de Knerten waren fanatiek met ogenschijnlijk eenvoudige opdrachten.
* jeu de knikker (zo dicht mogelijk bij een speel pion rollen)
* vliegtuig vouwen/ gooien
* prop smijten
* ballenbak bal gooien.
* blokjes stapelen met de voeten
* blokjes in letters leggen...met de voeten
* blokjes piet (blokjes in schoenen doen...met de voeten)
* wie kan de tijdsduur van...minuten inschatten?
* een bos reeks maken
Als pauze spel nog een aantal "doe reeks" gemaakt
27 november wilden de Knerten chillen en eten, eten, eten. Dus, regelden we een nacho kampvuur
ochtend.

Gijs:
Vrijwilligers bedankt!
We zijn allemaal veranderd, maar vriendschappen blijven bestaan!
2016 naar 2021
Gr Annemiek

Hoe heet je?
Max
Hoelang zit je bij Jong
Nederland?
Ongeveer 2 jaar
Wie is jouw leiding?
Niels,Geert,Britt
Wat vind jij zo leuk aan
Jong Nederland?
Buiten spelen en springkussen
Als jij iets zou mogen kopen
voor bij Jong Nederland wat
zou dat zijn?
Nog groter springkussen😁
Wat zou jij nog eens met
jou groep willen doen?
Een Speurtocht
Wat is jou lievelingsspel?
Verstoppertje in het donker
Speel je liever buiten of
binnen?
Allebei maar als ik echt moet
kiezen buiten
Wat is jou
leukste/grappigste moment
bij Jong Nederland?
Als Britt haar koffie moet
opdrinken
Wil je verder nog iets
vertellen?
Ik vind het superleuk bij jong
Nederland en vermaak me
altijd met veel plezier

Bikkels november 2021
2 november gingen we de wijk in met allemaal een Frikandel. We deden een frikandellentocht. In
groepjes moest men naar drie plekken in de wijk om meer spullen te halen voor de frikandel, zoals
mayonaise, curry en broodjes. Maar let wel op er waren twee hongerige leiding die ook zin hadden
in frikandellen. Werd je getikt door hun, moest je een stukje frikandel inleveren. Een spannende
tocht waar flink gerend en gegild werd. Terug bij de Bolster kreeg iedereen een heerlijk frikandel
op een broodje!
9 november hadden we geen groep, vanwege quarantaine vanuit school. Bleven wij met de
Bikkels ook veilig thuis.
16 november het is voortaan donker als we gaan groepdraaien. Dus tijd voor een bosspel in het
donker. We speelden glow-stick spel in het donker. Daarna was er nog even tijd om te weerwolven
in het donker.
23 november traditiegetrouw bakten we pepernoten. Alle ingrediënten stonden klaar, afwegen,
kneden en balletjes maken en bakken maar! Terwijl de pepernoten in de oven lagen, speelden we
Sinterklaas versie van slabakken. Allerlei woorden die met sinterklaas te maken, werden in een
(sla)bak gestopt. De eerste ronde was het tijd voor verboden woord, de tweede ronde voor
uitbeelden. Er werd door iedereen lekker fanatiek meegedaan. Waarbij sommige woorden wel heel
moeilijk te raden waren.
30 november, helaas mochten we niet meer gezamenlijk bij de Bolster komen. Maar dat houdt
ons niet tegen om toch het cadeauspel te doen maar dan online! De cadeautjes door de Bikkels
waren al gekocht, dus werd er iets leuks in elkaar gezet. Dobbelen online is een beetje lastig, dus
werden er verschillende opdrachten via teams gedaan. Won de opdracht kon je een cadeautje
uitkiezen, won je weer een opdracht kon je ruilen met iemand ander of het cadeau door ons uit
laten pakken. Er werd actief meegedaan, alles werd gedaan om te winnen. Zelfs iemand die als
echt piet verkleed ging of zelfs als roetveegpiet langskwam.
De cadeautjes werden persoonlijk overhandigd aan de Bikkels.
Bikkels super goed meegedaan!

Bosbengels November 2021
Wegens omstandigheden waren er de afgelopen maand enkele bijeenkomsten dat de vaste leden
van het leidingteam niet aanwezig konden zijn. Gelukkig kunnen wij dan nog altijd een beroep
doen op onze ‘invalkracht’ Liesbeth. Zij draaide weer gezellig enkele bijeenkomsten mee. Bedankt
Liesbeth!
4 november hielden de Bosbengels een ouderwetse gezelschapspellen avond. De bel van halli
galli overleefde hun enthousiasme maar net. Bij koehandel werd er stevig onderhandeld voordat
er een winnaar was.
Eindelijk is het weer echt donker als we groepdraaien. De jongens spelen graag bosspellen in het
donker en het glow stick spel is dan hun favoriet. Vooral omdat je dan de leiding zo heerlijk voor
de gek kunt houden: wisselen van kleding of kleding achterstevoren aandoen. Die mannen van
ons bedenken echt van alles.
18 november was het gelukkig nog steeds weer om lekker in het bos te spelen. Vanavond
stonden levend cluedo en omgekeerd verstoppertje op het programma.
Omdat de groep 2 weken geleden niet compleet was, deden we 25 november het glow stick spel
nog een keer. Het was een gure, koude avond dus we maakten ook een vuurtje om ons
tussendoor lekker bij te warmen.

Spooktocht, 7 november Jong Nederland Vessem
Veel activiteiten zijn geannuleerd de laatste weken en de
komende tijd. Balen, maar het is niet anders.
Gelukkig ging de spooktocht van Jong Nederland Vessem
wel door.
Een aantal vrijwilligers van Jong Nederland Diessen durfde
het we aan de tocht te gaan lopen en zij trokken samen die
kant op.
De tocht was 4,5 kilometer en ging over velden en bossen.
Het was niet eng al schrokken een aantal vrijwilligers wel
vaker van Gijs die zijn zotte streken in zetten als “hulp
spook”.
Onderweg is er veel gelachen en na de tocht is er gesmuld
van de pompoensoep bij het kampvuur.

Afdelingsraad, 13 november
Helaas ging de Afdelingsraad niet fysiek door maar online.
Nog steeds fijn dat we op deze manier konden vergaderen.
De afdelingsraad is een jaarlijkse bijeenkomst met alle
afdelingen van Jong Nederland en het bestuur. Alle
belangrijke zaken worden doorgenomen en gedeeld.
Joep en Kim namen online deel en hebben alle informatie
verzameld om weer terug te koppelen naar de afdeling.
Voor het landelijk bestuur staan nog vacatures open. Voor
meer informatie kun je terecht op de site van Jong Nederland
Landelijk.

Introductiecursus 21 november 2021
Vrijwilligers bij Jong Nederland krijgen binnen 2 jaar na
inschrijving een introductiecursus waarin ze de basisdingen
van vrijwilliger zijn leren.
Aimee, Femke en Tijmen behaalden op 21 november hun
certificaat en zijn nu officieel vrijwilliger!
Gefeliciteerd!
Volgens het groepje was het een leuke, leerzame dag waarin
ze ook met andere vrijwilligers van andere afdelingen tips
hebben uitgewisseld.

Geert:
Bedankt vrijwilligers!
De kinderen zijn duidelijk gegroeid in de jaren, maar de vriendschappen
blijven bestaan!
Maar bepaalde dingen, zoals insmeren blijft van alle jaren
2014 naar 2021
Gr Annemiek

