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Soms lijkt het als of Corona weg is,
Er mag meer,
Er kan meer,
En daar GENIETEN we van!
Soms lijkt het of we pas op de helft van het seizoen zitten.
We hebben een deel van het seizoen ONgewoon gedraaid.
En toch…we zitten al bijna aan het einde van het seizoen!
Wat we in juni gedaan hebben lees je terug in deze Bolsterbode
Op naar de laatste weken IETSgewonergroep en het zomerkamp!
Wil jij iets delen over dit seizoen in de laatste Bolsterbode? Maak een mooie tekening van de
leukste activiteit, verzin een versje over jullie groep, schrijf een leuk verslagje..Alles is
welkom!
Bolsterbode@hotmail.com

In september vieren we het 1650 jarige bestaan van Diessen. Het hele weekend van 10,11 en
12 september is er feest. Ook bij de Bolster ben je welkom voor een feest onderdeel.
Maak je eigen Romeinse schild!
Zit jij nog op de lagere school maak dan samen met je opa, oma, vader, moeder of wie jij maar
wilt je eigen Romeinse schild.
Het maken zullen wij alvast laten doen natuurlijk door De Makerij uit Diessen. Jij hoeft hem
alleen te voorzien van een prachtig motief, naar jou smaak te schilderen en te versieren.
Wij gaan dit doen op zaterdag 11 september bij de Bolster waar alles klaar staat van schild tot
kwasten en verf. Wij willen natuurlijk wel weten hoeveel schilden wij moeten laten maken.
Daarom is het belangrijk dat jij jezelf opgeeft via Info@Diessen1650.nl met daarbij
Je naam
Je leeftijd
Welke groep

Op zaterdag maak jij je schild dan af en wie weet val je op
zondag 12 september wel in de prijzen. In de loop
van de middag komt de uitslag, we laten nog weten hoe laat
ongeveer.
Naast een mooie “beker” maak je ook kans op leuke prijzen.
Eigenlijk krijgt iedereen die op zaterdag mee doet een prijsje.
Wat er nog meer op het programma staat
houden we even geheim nog.
Wat

Corona
Yes, de maatregelen rondom het kamp protocol zijn versoepelt en ook voor het groepdraaien
zijn we wat vrijer!
Het is al vaker benoemd, het was (vooral de oudere leden) een behoorlijke puzzel soms
rondom de maatregelen Corona. Wat mocht er nu wel en wat niet? Hoe staat onze gemeente
in bepaalde maatregelen en ook de maatregelen binnen veiligheidsregio werden goed in de
gaten gehouden. Hoe staat er ieder als vrijwilliger erin met de eigen ervaringen en opgedane
kennis? Een flink pak werk en…niet leuk.
Telefoontjes plegen met de GGD, de gemeente en met elkaar. Ouders met vragen, leden en
vrijwilligers met onzekerheden. Irritaties over vertraagde informatie vanuit instanties, over
de “grijze gebieden” binnen de maatregelen ( gelden dingen nu ook voor ons, ook al zijn we
geen sport vereniging?)
En, ook onderlinge meningsverschillen die er mogen zijn maar wel energie vragen. Dingen
nog een keer nakijken en uitzoeken..
Het hoorde er allemaal bij!
En nu, staat kamp voor de deur. Wie de afgelopen weken gaten in de lucht gezien
heeft…deze zijn er ingesprongen door vrijwel alle vrijwilligers. Zo fijn, versoepelingen!
Maar, ook deze fase roept vragen op. Dit blijft vragen om het naleven van de maatregelen en
vraagt iets van de vrijwilligers. Want naast een heel fijn kamp willen we na het kamp
natuurlijk dat iedereen dan ook op vakantie kan gaan. En, iedereen die moet werken moet dit
ook weer gewoon kunnen.
Via de websites zullen de corona maatregelen tegen het kamp duidelijk gemaakt worden.
Op naar het Kamp!!
Succes voor alle vrijwilligers die de druk zijn met de voorbereidingen!

Processie rups
Er zitten weer processie rupsen bij de Bolster. Eind juni viel
het gelukkig nog mee met het aantal bomen waarin we ze
hebben gezien ( vergeleken vorig seizoen).
Waar een nest rupsen zit hangt een oranje lintje. Zie je een
nest en hangt er nog geen lintje om de boon, meld dit dan bij
de vrijwilligers!
Tips
Trek een vest aan met lange mouwen. Een vest hoef je niet
over het hoofd uit te doen waardoor je voorkomt dat
eventuele haartjes van de rups die op je kleding zit op het
hoofd komen.
Wat kan ik doen bij jeuk en uitslag door de
eikenprocessierups?
Hoewel de eikenprocessierups vooral in de eikenboom
voorkomt, betekent dit niet dat je geen overlast kan ervaren
als je uit de buurt van eikenbomen blijft. De brandhaartjes
kunnen door de wind uit het nest waaien en zo op andere
plekken terechtkomen. Aanraking met de haartjes van de
processierups is dus nooit helemaal te voorkomen.
Als de brandhaartjes in contact met de huid komen, kan dit
hevig jeukende huiduitslag, roodheid en bultjes veroorzaken.
De uitslag kan in principe over je hele lichaam voorkomen,
maar komt het vaakst voor aan de binnenkant van de armen.
Doorgaans verdwijnt de uitslag binnen ongeveer twee weken,
maar het is natuurlijk geen pretje om twee weken lang met
hevige jeuk rond te blijven lopen. Gelukkig zijn er
verschillende dingen die kunnen helpen om de processierups
klachten tot een minimum te beperken.
Föhnen, plakken of smeren?
Plakband en de föhn zijn veelgehoorde anti-jeuktips. Als je al
last hebt van jeuk, is föhnen echter géén goed idee. Föhnen
kan alleen helpen als je nog geen jeukklachten hebt. De
eiwitten in de brandhaartjes zouden hun allergene werking
verliezen bij een temperatuur boven de 60 graden, waardoor
er geen jeuk meer ontstaat. Als je al jeuk hebt, werkt föhnen
juist averechts: de hoge temperatuur kan de jeuk zelfs
verergeren. Daarnaast kan het föhnen van de huid bij mensen
met een gevoelige huid ook brandwonden veroorzaken.
Wat kan je dan wél doen bij jeuk door de
processierups?
1. Niet krabben of wrijven
Het is belangrijk om te proberen niet te krabben of wrijven als
je huid in aanraking is gekomen met de haartjes van de
processierups. Krabben maakt de jeuk alleen maar erger.
2. Spoel de huid af met water
Spoel de huid goed af met lauwwarm water en was de kleding
die (mogelijk) in aanraking is gekomen met de haartjes op
hoge temperatuur.
3. Verwijder de laatste haartjes van je huid
Na het afspoelen kan je eventueel nog plakband of een
kledingroller gebruiken om de laatste haartjes van je huid te
verwijderen. Let wel op dat je hier ‘gewoon’ kantoorplakband
voor gebruikt en geen tape of ander sterk plakband want dan
trek je ook je eigen haartjes mee.
4. Gebruik een verzachtende crème
Breng tenslotte een verzachtende crème op basis van aloë
vera, calendula of eucalyptus op de aangedane huid aan.
Wat te doen bij uitslag of bultjes door de
processierups:
Breng bij huidirritaties door de processierups een verkoelende
zalf met aloë vera aan op de rode, branderige huid.

Rangers Juni 2021
Maar liefst 5 kinderen melden zich om kennis te komen maken met de vrijwilligsters van de nieuwe
groep, Tess en Aimee.
4 van hen konden op 25 juni al komen spelen. Tess en Aimee hadden een leuke speurtocht spel
voorbereid.
De leden waren erg enthousiast!
Op 2 juli mogen ze nog een keer komen kijken en ook na de zomervakantie zijn zij van harte
welkom! Natuurlijk mogen alle kinderen uit Esbeek, Haghorst, Baarschot, Biest Houtakker en
Diessen aansluiten, als ze maar in groep 3 zitten.
Wij hopen dat de drempel om na de vakantie aan te sluiten lager ligt daar er al best veel gaat
veranderen voor deze groep. Van kleuterschool naar de middenbouw. Van Minioor naar Maxioor!
Fijn dat de kinderen het zo fijn hebben gehad. Wij hopen dat ze na de vakantie echte Rangers gaan
worden, zo gaat de nieuwe groep heten!

Hoera, Suzan en Danny hebben een dochter!
Op 20 juni is GWEN, dochter van Minioren
vrijwilligers Suzan en Danny, geboren! Gefeliciteerd,
wij wensen jullie het allerbeste toe!

Bosbengels Juni 2021
3 juni de Bolster is verhuurd we moeten alternatief programma draaien maar het is zo'n mooi weer,
dat we gezellig met z'n allen bij de familie de Wit mogen komen zwemmen. Onze jongens vonden
dag super, ze konden dan ook niet geloven dat de tijd zo snel omvloog.
10 juni de Bolster is weer verhuurd we spreken af bij de visvijver van de Turka en gaan geocachen
de eerste is al snel gevonden en zo vinden we er samen nog 5 als afsluiting een ijsje.
17 juni het is weer lekker warm weer te warm om aan onze boomhut verder te bouwen dus gaan we
water sporten doen.
Als eerste flessenvoetbal ze zijn goed fanatiek onze Bosbengels en als afsluiting gingen we nog met
waterballonnen overgooien.
En de brandslang hadden ze nog te pakken ook Elia moest eraan geloven.
24 juni eindelijk konden we weer verder bouwen aan onze boomhut hij begint steeds meer vorm te
krijgen ook een katapult werd erop gebouwd. Het zal nog 1 keer bouwen zijn en dan is hij helemaal
af.
Onze Bosbengels zijn voortaan goede pioniers en weten de knopen goed te maken.

Bosbengeldag Juni 2021
26 juni onze Bosbengeldag we vertrekken om 10.00 met de fiets vanuit Diessen naar het strand van
Haghorst daar bouwen ze samen een mooi vlot er werd goed overlegd hoe het moest gebeuren. En
voordat we het wisten zat het vlot stevig in elkaar en konden ze te water.
Af en toe een duik in het kanaal. Ze vermaakte zich prima. Magneetvissen gingen ook 2 jongens
doen maar de buit was niet zo groot enkel een spijker.
Na 3 en half uur hadden ze er eigenlijk nog geen genoeg van maar hebben we ze toch op het droge
gehaald om ons programma verder voort te zetten.
Het vlot op de aanhanger en wij weer terug naar Diessen naar de Bolster voor het vervolg van het
programma, er moest hout gesprokkeld worden want er moesten verschillende vuren gemaakt
worden. Een echte Jong Nederlander maakt z'n eten op eigen gemaakt vuur.
De 2 chicco's werden gevuld met hout van het grote kampvuur, een Zweeds vuur werd gemaakt en
een dakotavuur.
Toen alles goed branden konden we gaan koken, op het Zweeds vuur werd kippensoep gemaakt,
boven de chicco's waar het vuur kooltjes waren geworden werden de broodjes afgebakken.
Toen de soep klaar was werden de uien, knoflook en de kip aangebraden op het Zweedse vuur, toen
de cola en de ketchup erbij en kon het gaan sudderen op het dakotavuur.
Dus eerst hebben we lekker onze kippensoep kunnen eten daarna de kip in cola met de
afbakbroodjes met sla ananas en meloen en moest regelmatig met ranja geblust worden want de
chilipoeder was een beetje uitgeschoten.
Als toetje nog geroosterde marshmallows als ‘s morres.
Tussendoor het vlot nog afgebroken. Het was een hele geslaagde dag iedereen op en top genoten.
Het was echt gezellig met onze enthousiaste Bosbengels dank je wel voor jullie bijdrage.
Nog 3 keer groepdraaien dit jaar, de gezamenlijke afsluiting met de andere groepen van Jong
Nederland. Als afsluiting ons 3 daagse kamp en dan zit dit seizoen er weer op.
We gaan er samen een mooie afsluiting van maken.

Bikkels juni 2021
De bikkels zijn de afgelopen
maand fanatiek bezig geweest.
Op 3 juni gingen ze
doormiddel van een kompas
tocht op zoek naar de plek
waar de magneten lagen.
Enkele hadden beet en haalde
een goed gevuld visje naar
boven.
Op 10 juni was het warm. En
dat vraagt om afkoeling.
Gelukkig mochten we
zwemmen bij fam. De Brouwer.
Na wat wedstrijdjes wie het
verst kon springen en het
hoogste bommetje. Was het
tijd voor een ijsje.
Op 17 juni was er een
estafette loop met
waterballonnen. Via de
buikschuifbaan over de ringen
onder de tafel door en dat
allemaal zonder je waterballon
te laten knappen.
Op 23 juni zijn we gaan
voorbereiden voor kamp. Onze
groep mocht de paasvlag
maken en paas decoratie.
Sommige ging ondertussen een
hut bouwen. Op het eind was
Anke ineens weg, en was het
omgekeerd verstoppertje.
Iedereen op zoek naar Anke.
Komende maand is alweer de
laatste van het seizoen.
We hebben nog een paar leuke
activiteiten dus dat gaat goed
komen.

Kiddos Juni 2021
Op 5 juni konden we niet naar de Bolster omdat deze verhuurd was. Dan maar een stukje wandelen,
maar niet zomaar wandelen. De Kiddos kregen de telefoon van Luuk en mochten daarmee op zoek
naar schatten die verborgen liggen in Diessen. Nadat we er een aantal gevonden hadden was het
alweer tijd om terug te gaan, wie weet vinden we ooit nog meer schatten.
12 juni mochten de Kiddos weer oefenen met pionieren. We hebben een begin gemaakt met een
mooie hut en zelfs een trap gemaakt om in de hut te kunnen. Helaas hadden we niet genoeg tijd en
moesten we hem weer afbreken voordat deze af was. We hebben afgesproken om het gewoon nog een
keer te gaan doen!
Op 19 juni stonden voorbereidingen voor het kamp op het programma. De Kiddos hebben een grote
banner gemaakt met een mooie vlag voor het kamp. Waar ze deze terug gaan zien is nog een
verrassing, maar deze gaan een mooi plekje krijgen.
26 juni hebben de Kiddos eerst voetslagbal gespeeld in het bos. De bomen bezorgde de nodige
obstakels, maar dat zorgde niet voor minder plezier!

Knerten Juni 2021
Op 5 juni speelden we cluedo met de Knerten. Met hints die de leden konden verdienen door
in tweetallen foto en puzzel opdrachten uit te voeren kwamen ze tot de oplossing.
De 12e juni speelden de Knerten het Fotohunt spel wat Kim speelden met vrijwilligers van
Jong Nederland. In tweetallen gingen de meeste Knerten bloedje fanatiek op pad om zo snel
mogelijk een selfie te maken met het thema wat steeds via de groep app verscheen. Zij
sjeesden van de ene kant van Diessen naar Baarschot en weer terug en een Knert zelfs met
een geschaafde knie. Echt kaai stoer!
De 4 Knerten die nauwelijks iets uitvoerden mochten voor de 19 e juni een programma maken.
De 19e waren twee van de 4 Knerten aanwezig die een programma moesten voorbereiden. Ze
hadden een leuke, grappige quiz in elkaar gezet waar we veel bij hebben gelachen. Algemene
kennis, lastige dierenfeitjes en ook Knert historie waren een aantal onderwerpen.
Op 26 juni kregen de Knerten de tijd om een cadeautje voor Gwen te maken. Danny en Suzan
zijn ook bekend bij deze club en een kleinigheidje is altijd leuk!
Er werd een vuurtje gemaakt waarbij iedereen de kans kreeg om vast te werken aan het kamp
programma. De meeste Knerten hebben aangegeven een onderdeel voor het kamp te willen
voorbereiden. Het kamp programma kan steeds meer vorm krijgen nu de versoepelingen een
feit zijn ( en hopelijk blijven!)

We vielen in de prijzen..
Kim won de 1e prijs bij het Fotohunt spel vanuit het Landelijk voor de landelijke vrijwilligers.
De Knerten wonnen de 1e prijs bij de fotowedstrijd die Team Kokoro organiseerde rond een
Hartjes tocht. Deze tocht hebben de Knerten gewandeld en een van de foto’s heeft dus een prijs
binnen gesleept!
Gefeliciteerd prijswinnaars!

Landelijk bureau
Vacature penningmeester
Als penningmeester bent je verantwoordelijk voor de financiën,
met name voor de controle hierop en het vervaardigen van de
begroting en de jaarrekening. De administratie wordt onder
jouw aansturing gevoerd door beroepskrachten op het Landelijk
Bureau. Veel van het praktische werk nemen zij voor jou uit
handen.
https://www.jongnederland.nl/over-ons/vacatures

