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Dag beestje
Jij bent klein
Je kriebelt door het bos waar wij nu in spelen
Nu mag je op mijn hand zitten,
wat ben jij mooi en groen.
Dag rups
Ik heb net geleerd dat jij zo heet, rups.
Ook vertelde ze dat jij een vlinder gaat worden.
Rustig maar, ik breng je naar de blaadjes,
dan kun je spelen met je vrienden en groeien.
Ik ga nu ook spelen en als ik thuis ben,
dan ga ik ook eten.
Mijn mama maakt rijst
maar ik eet ook graag pannenkoeken!
Als ik groot ben kom ik ook nog naar de Bolster net zoals mijn zus en broer.
Ik denk dat ik jou dan wel zie. Welk kleur vlinder ga jij worden?

Jong Nederland is;
Kleine avonturen
Zand handen
Leren
Waarderen
Spelen
Fantaseren



In deze Bolster Bode de verslagen van de Mei maand.
Ook stellen Tess en Aimee zich voor! Zij starten in het nieuwe seizoen de
“groep 3 groep” op. Ken jij iemand uit Haghorst, Baarschot,
Biest-Houtakker, Esbeek of Diessen die naar groep 3 gaat? Laat ze weten
dat deze enthousiaste meiden al kaai veel leuke ideeën hebben!

Hallooo,
Mijn naam is Tess van Kleijnenbreugel.
Ik woon nu sinds een jaar samen met mijn vriend in
Diessen.
Vroeger heb ik ook een lange tijd bij Jong Nederland
gezeten. Het allerleukste vond ik toch wel het mee
op kamp gaan en rennen in het bos.
Wat kijk ik uit om als vrijwilliger aan de slag te gaan
bij Jong Nederland! Omdat ik zelf weet hoe leuk het
daar is. Het meest geniet ik ervan als kinderen vrolijk
binnen komen en ze ook weer vol tevreden terug
naar huis gaan.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als
pedagogisch medewerker op de buitenschoolse
opvang en dagopvang!
Het mooie van mijn werk vind ik dat je kan zien hoe
een kind opgroeit en hoe verschillend kinderen zijn.
Een kind is mooi hoe hij of zij is en dat wil ik ook
zeker uitdragen!
Ik heb in ieder geval zin in mijn nieuwe avontuur
hopelijk zie ik jullie dan!

Hoi Hoi, mijn naam is Aimée IJpelaar.
Ik woon in Diessen, samen met mijn
ouders en oudere zus. In het dagelijkse
leven werk ik bij de HEMA. In mijn vrije
tijd sport ik graag, borrelen ik met
vriendinnen en ga ik gezellig dagjes weg
met mijn vriend. Ik heb geen ervaring
met Jong Nederland, zelf heb ik bij de
scouting gezeten in mijn kindertijd. Mijn
motivatie als vrijwilliger bij Jong
Nederland is: om van de kleine dingen in
het leven te kunnen genieten en
kinderen een leuke tijd te geven. Ik kijk
er naar uit bij Jong Nederland om o.a.
gezellig hutten te bouwen met de kids.
Tess en ik kijken er naar uit om jullie te
ontmoeten bij De Rangers, een team een
taak!
Tot snel! Groetjes Aimée
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De eerste online stafvergadering vond
plaats in de mei maand.
NL Doet is heel kleinschalig doorgegaan.
Er zijn wat klussen geklaard!
Alle vrijwilligers zijn druk bezig met de
(verschillende) draaiboeken voor het
kamp.
Iedereen wil duidelijkheid over het
kamp. Wat kan, wat mag?
Er is net als de vorige maanden contact
met diverse instanties om duidelijkheid
te krijgen rondom de Covid-19
maatregelen.
Barbara is nu echt aan de slag als
verhuurster van de Bolster.
Via Sjors Sportief weten meer inwoners
uit gemeente Hilvarenbeek om Jong
Nederland Diessen, te vinden.
Het leden aantal is aan het groeien! Ook
kinderen uit Esbeek ontdekken onze
vereniging
Houden we de processie rups in de
gaten, tot op heden hebben we ze nog
niet gespot bij de Bolster. Hopelijk
houden we dit zo!

Bikkels Mei 2021
In de maand mei hebben we niet veel groep gedraaid, de Bikkels hebben vakantie gehad. Maar
de keren dat we bij elkaar kwamen hebben we wel echt Jong Nederland activiteiten gedaan!
20 mei hebben we gepionierd, iets wat we nog niet zo vaak gedaan hebben. Dit was dan ook
een lastig klusje. Iedereen maakte zijn eigen kleine driepoot, en voor diegene die de slag te
pakken hadden, maakten we nog twee grote driepoten. Uiteindelijk hadden sommige de
mastworp goed door. Met onze eigen driepoten konden we een potje voetbal spelen. Daarna
konden we de grote driepoten gebruiken voor een potje burchtbal. Er werd een tijdje fanatiek
gespeeld, maar ze hadden op een gegeven moment er niet zoveel zin meer in. Gelukkig was het
ook bijna tijd, zodat we samen alles konden opruimen. Volgende keer wilden ze graag
weerwolven gaan doen, dus dat hebben we goed onthouden.
Dus de week later stond weerwolven op het programma, maar eerst maakten we een heerlijk
kampvuurtje waar we bij konden zitten. In verschillende groepjes werd er in chico’s gestookt,
met firesticks een vonkje maken. De firesticks ging goed, maar de volgende taak was het vuur
aanhouden. Dat was nog wel een lastig klusje, maar met hulp van de leiding is het elk groepje
toch gelukt. Zo konden we lekker weerwolven spelen. De tijd ging eigenlijk te snel deze keer.
Dus we zullen dit seizoen nog wel eens gaan weerwolven.

Facebook Mei 2021
Verveel jij je zo dat je er baldadig van gaat worden en dat je het ineens al weken normaal lijkt te
vinden om afval achter te laten?
Schrijf je dan in als vrijwilliger!
Wij maken van afval leuke dingen en houden ook van een kampvuurtje!
Hoef jij je niet te vervelen en hoeven wij ons niet te ergeren aan de rotzooi die je nu achterlaat.
Misschien dat je dan, als onderdeel van een vrijwilligersteam, ook de waarde meer beseft van ons
clubgebouw en bos.
De wijkagent heeft eigenlijk wel wat beters te doen dan "tikkertje" of "verstoppertje" te spelen dus
hem ben je ook van dienst als je dat gewoon als vrijwilliger doet...kan hij de grotere baldadigheid
(aan) pakken en opsporen.

Minioren Mei 2021
Maar liefst 29 Minioren kwamen op 29 mei naar de Bolster! Kaai gaaf dat zoveel kinderen het zo
naar hun zin hebben bij de Bolster! Een aantal Minioren moest afzwemmen, anders was de groep
nog groter geweest!
Wie wilde kon een elfjes kroon of trollen kroon maken van dingen uit het bos, gekleefd aan
dubbelzijdige tape op een gekleurde strook papier. De mooiste creaties kwamen voorbij!
Net als echte trollen en elfjes maakten we een kampvuur, bouwden we hutten, liepen we op blote
voeten door het bos en een bak water. Die bak water veranderde al snel in een bak “trollen soep”!
Er werd gerent, geknutseld, gekneld en uitgerust met een sapje en koekjes.
Met zand tussen de tenen, modder aan de knieën en bezwete hoofdjes gingen de Minioren om
15:00 uur weer naar huis. Heerlijk weer 2 uurtjes bij de Bolster achter de rug en op naar de
volgende Miniorenmiddag
De middag vloog om! En wij, Niels, Danny en Kim hebben genoten van de grappige verhalen, de
leuke opmerkingen, de vrolijke snoetjes en kijken uit, samen met Suzan, naar de juni editie!

Hoe heet je?
Tom van Gerven
Hoelang zit je al bij JN?
Sinds de laatste lockdown voorbij is en
er weer groep gedraaid wordt.
Wie is jou leiding?
Kim, Danny, Suzan, Niels
Wat vind jij zo leuk aan Jong
Nederland?
Lekker spelen in de bossen en spelletjes
doen.
Als je iets mocht kopen voor Jong
Nederland wat zou dat dan zijn?
Een vriendenboekje
Wat zou jij nog eens met jou groep
willen doen?
Speurtocht
Wat is jou lievelingsspel?
Verstoppertje en tikkertje
Speel je liever binnen of buiten?
Buiten
Wat is jou leukste grappigste of
mooiste moment bij Jong
Nederland?
Spelen met de andere kinderen en
leiding
Wat wil je nog vertellen?
Ik vind het altijd superleuk om weer te
gaan

Bron- Stcihting Erfgoed Diessen
FOTORUBRIEK nr. 1111
Bijgaand een wat onscherpe foto uit 1959 van een Jong Nederlandgroep vóór de blokhut in ’t
Turkaa: de poorters junioren. De foto komt uit een album van Kees van Gils, die in de jaren ’60
tot ‘73 hoofdleider was van Jong Nederland.
De blokhut werd gebouwd in ’t Turkaa in 1948 voor de verkennerij. Het metselwerk – het
onderste stuk van de wanden en de open haard – werd uitgevoerd door aannemer Piet Schilders.
Het timmerwerk door Fons van Gijsel die een timmerwinkel had in de Julianastraat. De wanden
waren gemaakt van halve ronde palen. Om de wanden goed te dichten werden deze aan de
binnenkant bekleed met dakleer. De vloer was van bakstenen. Rietdekker Janus de Laat bracht
een rieten dak aan. In elke hoek van de blokhut was een ‘vendelhoek’ waarvoor een groep van
zes jongens, een vendel, verantwoordelijk was. Er stond een tafeltje: een biertonnetje met een
plank erop en zes stoeltjes, zelf gemaakt uit 16 balkjes. Elke hoek had de naam van een vendel:
de Adelaars, de Arenden, de Zebra’s. In de punt van de gevel was het Jong Nederlandlogo
aangebracht: een krukkenkruis met daarop een leeuw in een schild. Begin jaren ’80, toen het
Turkaa min of meer voor de jeugdbeweging werd afgesloten, is de blokhut gesloopt. Meer over
deze blokhut en andere onderkomens van Jong Nederland is te lezen in Hers en geens dur
Diessen deel 12 (2004), in het door Ad van Korven geschreven hoofdstuk ‘Nomadenbestaan en
sprekende stenen: Onderkomens van de Jeugdbeweging’.
Foto: De poorters junioren van Jong Nederland vóór de blokhut in ’t Turkaa, 1959.
De namen: Staande v.l.n.r. Cees van Gils Ant.z. (hoofdleider) – Toon v.d. Aa – Jan Schilders M.z.
– Jan van Gils F.z. (leider) – Harrie van Hoof – kapelaan Van Corven (aalmoezenier) – Jan van
Hoof – Frans van Riel Ant.z. – Henk Schoenmakers – Jan Wieskamp – Frans van Dorst – Ad
Liebregts (leider) – Piet Schilders M.z. (leider).
Gehurkt v.l.n.r. Frans v.d. Hout – Frans van Helvoirt – Kees Liebregts – Piet van Hoof – Wim van
Bijsterveldt Adr.z. – Kees Klessens – Kees Nooijens J.z.
Reageren op deze rubriek kan via info@erfgoeddiessen.nl, via deZe facebookpagina of via
telefoonnummer 504 2413. Meer over onze stichting is te vinden op www.erfgoeddiessen.nl.

Dank je wel!
Van de Verkenners Goirle kregen we een hele hoop Moestuintjes. Eens kijken wat we met kamp kunnen
eten…

Bosbengels Mei 2021
Gelukkig kan er weer steeds meer en zijn we met onze Bosbengels flink aan het bouwen bij de Bolster.
Een mooie boomhut wordt er gepionierd. De knopen hebben onze jongens al goed onder de knie de
eerste keer na de meivakantie gingen ze dan ook flink aan de slag, de basis van de boomhut is
gemaakt.
Ze zijn trots op hun werk en willen graag de week erop weer verder bouwen.
Eerst moest er een bord geknutseld worden, dat de rest van de groepen er met hun tengeltjes van af
moesten blijven.
Daarna werd er een trap gemaakt die met een hefboom omhoog moet gaan kunnen maar dat traject is
weer voor de volgende week.
Super mooi om te zien hoe de jongens elkaar aanvullen, hoe ze samen dit traject voorzetten, iedereen
op hun eigen manier.
We zijn benieuwd hoever we volgende week komen, het eindresultaat zullen jullie zien in de volgende
bolsterbode.

Kiddos Mei 2021

Op 1 mei hebben de Kiddos heerlijke appelmoes gemaakt. Ze
moesten zelf de appeltjes schillen en ondertussen dat de
appels op het vuur stonden mochten de Kiddos in hun eigen
gemaakte hut spelen. Ze hebben allemaal een potje mee
naar huis genomen en het thuis heerlijk opgesmikkeld.
Hierna was het helaas 2 weekjes vakantie en moesten we de
Kiddos missen. Voor ons tijd om weer een mooi programma
in elkaar te zetten voor de komende weken.
Op 22 mei mochten we dan weer naar de Bolster. Het was
even spannend of we het droog zouden houden, maar
gelukkig waren het maar een paar druppels. We hebben
vandaag levend mastermind gespeeld in het bos en daarna
nog een fluisterspel. De tijd vloog weer voorbij.
De laatste keer van deze maand, 29 mei, hebben de Kiddos
eerst in 2 groepen een hut gemaakt. Hierna was het tijd om
in 2 teams de vlag van de tegenstander te veroveren met
levend Stratego. Het waren spannende potjes en het duurde
even voordat de vlag gevonden was, maar het was zeker
weer geslaagd

Knerten Mei 2021
Op 1 mei mochten de Knerten hun GSM meenemen. Ze maakten in groepjes vlogs over Jong
Nederland. Er werd een filmpje gemaakt over een spel en een hut, een kampvuur instructie
filmpje etc.
De Knerten vroegen om de filmpjes voor de groep te houden, we hebben ze dus niet online
gedeeld.
Mei vakantie- Om toch een beetje een Jong Nederland gevoel te houden hadden we voor de
twee weken meivakantie een kook opdracht gemaakt. De Knerten mogen een hoofdgerecht
en snack/toetje insturen wat we samen verwerken tot een (kamp) kookboek. Ze moesten er
foto’s bij maken. Nog niet iedereen is er aan toe gekomen de opdracht uit te voeren, wij zijn
benieuwd..
De 22e mei zijn we gaan pionieren. De Knert groep werd gesplitst in een jongens en meiden
team. De opdracht, knoop zoveel mogelijk palen aan elkaar om een zo lang mogelijke afstand
te krijgen. Til bij het eindsignaal met 3 personen de constructie op en het team wat dit lukt,
zonder dat de constructie gaat doorbuigen, wint. De meiden hebben bewezen dat ze, zoals ze
zelf al zeiden, echte pubers zijn. Zij zijn de ochtend doorgekomen met wat knopen en vooral
veel kletsen en lachen. De jongens daar in tegen hadden al snel in de gaten wat hun plan zou
worden.
Op 29 mei speelden we Greenstories. Een spel voor kinderen vanaf 8 jaar, want de Black
stories konden we niet vinden. Erg? Nee, de Greenstories waren al wat te hoog gegrepen voor
onze Knerten!

Foto spel Jong Nederland
Bloedje fanatiek..
De tank van de auto vol, fiets bij de poort, poort open ( Neeee, niet dicht doen, ik moet weg
kunnen!), sleutels op zak, mondkapje op zak, telefoon geladen (oplader en reserve batterij in de
buurt), Jong Nederland shirt aan.
..heb ik, Kim, op 30 mei meegespeeld met de Foto Hunt die werd georganiseerd vanuit het
Landelijk van Jong Nederland voor alle vrijwilligers.
Met nog 14 andere, fanatieke collega vrijwilligers van andere afdelingen zat ik in een app groep
waar we opdrachten in ontvingen.
Winnen, niet belangrijk! Maar, meedoen is meedoen en er vol voor gaan!
Op naar de supermarkt om daar met volle vaart een winkelwagen over te nemen van een
verbaasde dorpsgenoot ( Ik zit in een spel!! “Veel succes Kim”!). Samen met de chocolade pasta
op de foto en hopen dat je de eerste bent die de foto op de app zet.
Terug op de fiets naar huis, fiets bij de poort, op naar de volgende opdracht! En, dat van 10:00
tot 17:00 uur!
Tussendoor een salade op, in het geval dat we in actie moesten komen kon ik het bord zo aan
de kant schuiven en door! De brandweer zou jaloers zijn op de snelheid..wie had dat gedacht
he!? Kim, racen op een FIETS! Ja, Jong Nederland haalt het beste in de mensen naar boven
Gelachen om de foto’s, genoten van fanatieke acties van andere en ook een tikkeltje jaloers
geweest op de afdelingen waar meer vrijwilligers deelnamen ( en waar ze gezellig samen op pad
gingen en lunchten).
Grenzen verlegd. Moest met een hond op de foto…een echte hond! ( en dan ga je bij mensen
achterom terwijl je normaal aanbelt, terwijl zij de hond weg zetten..)

Kamp Pelikanos, Kiddos en Bikkels
Wij als kamporganisatie zijn al een tijdje bezig met alle voorbereidingen, en hopen dat het
kamp van dit jaar door mag gaan. Stel dat het niet door mag gaan, dan komt er zeker een
alternatief!
Beginnen met een thema te verzinnen, dit was al gauw verzonnen. Want dit was zo toepasselijk
voor dit jaar; Oh wat een jaar, dit jaar zullen we tijdens kamp eens goed overdoen. En lekker
gaan feesten, wat we dit jaar helaas niet veel hebben kunnen doen.
Daarna alvast wat sparren voor verschillende spellen, zo krijgen wij als
vrijwilligers/vrijwilligsters er al veel zin in. Dit wordt de komende tijd nog helemaal tot de
puntjes uitgewerkt.
De kampwebsite maken, met zoveel mogelijk informatie erop, maar zeker ook een leuke
doepagina! Dus kijk ook nog even op deze pagina! De kampuitnodiging moet ook nog gemaakt
worden.
Dan toch ook wel het spannende moment voor ons, de uitnodiging versturen. Wie gaat er
allemaal, zijn de ouders/kinderen enthousiast?
In de eerste paar dagen, kwamen de eerste aanmeldingen binnen.
Andere hebben iets langer de tijd nodig, dit begrijpen we dan ook zeker! Voor sommige is dit de
eerste keer kamp, andere hebben heimwee en andere vinden het wel erg lang of vinden het wel
spannend. Maar als er vragen zijn en/of twijfels zijn maak deze dan bespreekbaar met ons. Dit
is dan ook gebeurt, hoe mooi is het om te zien als iemand iets ‘denkt’ wat op kamp zou
gebeuren, maar uiteindelijk helemaal niet zo zal zijn of dat we daar echt wel iets mee kunnen!
En uiteindelijk dan ook meegaan.
Maar ieder zijn keuze is daarin ook heel belangrijk, we kunnen dingen bespreekbaar maken,
dingen aanbieden, maar als je dan alsnog niet graag mee wil is dat ook helemaal niet erg! Je
hebt er dan ieder geval goed over nagedacht!
Inmiddels hebben we al veel aanmeldingen binnen gekregen, super leuk! Dan kunnen we er
samen een gezellig en feestelijke kampweek van maken.
Wij gaan de komende tijd verder met alles voor te bereiden. En hopen dat het kamp naar Bakel
doorgezet kan worden!
Zijn er nog vragen, stel ze gerust!

