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Niks #ONgewoongroep draaien, ook niet “#Ietsgewonergroep…nee, nee
We mogen weer GEWOON groepdraaien!
Heerlijk!
Ook de eerste stafvergadering waar iedereen weer naar de Bolster kon
komen zit er weer op.
Met nog een hoop leuke dingen in de agenda is het zo fijn te weten dat de
maatregelen weer weg zijn!

Minioren Februari 2022
Vandaag lazen we met 26 Minioren uit een wel heel gek stippenboek!
Dat was leuk en grappig.
In dezelfde kleuren als de stippen hadden we stoepkrijt waar niet alleen
mee op de grond werd getekend. Een aantal Minioren liepen er zelf ook
bij als kunstwerkjes.
Er is geravot, geracet met de fietsen over de zelfgemaakte crossbaan.
"Boter kaas en eieren" spelletjes, hinkelbaantjes...tussen door hebben
we even pauze gehouden met wat te drinken en te snoepen om daarna
ook de ballenbak ballen te rapen, zoeken etc etc.
Joep kwam invallen en heeft laten weten dat hij vaker het Miniorenteam
kan versterken waar nodig. Hij is vrijwilliger geweest bij Jong Nederland
Diessen en wij zijn blij dat hij er weer bij komt om te ondersteunen!
Niels en Suzan konden vandaag niet komen, maar ook van hen.. de
groetjes en tot de volgende keer weer!
Joep, Danny en Kim

Knerten Februari 2022
5 februari Team Knert jongens versus de Knert meiden.
Bouw 2 driepoten op heuphoogte komt daar een touwtje tussen te
hangen.
Maak een vuur wat het touw doorbrand en...geniet van de ‘s mores
Fijn sfeertje, zonnetje erbij...prima ochtend!
De 12e februari hielpen we de Kiddo’s met het maken van een
knikkerbaan. Met palletjes, plastic bekers, fietsbanden en wc rollen
kwamen we al een heel eind.
Op 19 februari gingen we voor een chill ochtend. Koeken, chips,
filmpje aan..en voor deze keer ook de gsm’s in de handen, beetje
buurten.
De opdracht van 26 februari Koop voor €8,- zes verschillende
producten waarvan minimaal 1 stuk fruit of groenten en maak daar wat
lekkers van. Kijk maar..of in de keuken, op een kampvuur..
De Knerten hadden worstenbroodjes uit de pan, pannenkoeken, ijsthee
en...lol

Bikkels Februari 2022
1 februari eindelijk de Bikkels konden op het springkussen. Iets waar
ze lang op hebben gewacht! Ze hadden het springkussen ook zo
opgezet, en hebben zich heerlijk uitgeleefd op het springkussen.
8 februari een kampvuur stond ook nog ergens hoog op het lijstje wat
de Bikkels nog graag wilden doen. In verschillende groepjes werd er
een vuurtje gestookt in een chico’s. Daarna hebben we er een groot
kampvuur van gemaakt. Waarop we heerlijke ’s mores maakten en die
opsmulden.
Op 15 februari maakten we de knikkerbaan af die de Kiddo’s en de
Knerten hadden gemaakt. We gingen verder in de gymzaal. Er werd
versiering gemaakt, een dominobaan gebouwd en verder alles
afgebouwd. Sommige deden actief mee, andere hadden er wat minder
zin in. Maar samen hebben we er wel iets moois van gemaakt.
22 februari bijna carnaval. Dus vieren we alvast een klein beetje
carnaval met elkaar. We begonnen met stoelendans. Ballonnen
estafette op verschillende manieren, chips eten wanneer je zes gooit en
nog ballontrappetje. Een gezellig feestje met elkaar!

Op de planning
Let op, alle programma’s zijn onder
voorbehoud! We zijn afhankelijk van de
Corona maatregelen.
Miniorendag
21 mei
Deze middag draaien we al Minioren in
Diessen. Alleen deze keer komen ook
Minioren van andere afdelingen van het
district meespelen. Elke maand hebben we
een thema, maar deze thema dag is
uitgebreider.
Juniorentoernooi 22 april tot 24 april.
Een weekendje weg met alle afdelingen
van district te Kempen. Waarbij allerlei
activiteiten worden gedaan.

Ardennenweekend ( leden van 13 jaar
en ouder)
17-18-19 juni
Een activiteit met alle afdelingen van
district de Kempen. Vanuit Turnhout
vertrekken de deelnemers met de trein
naar de Ardennen waar voor elke groep
een programma klaar staat. Naast de
programma’s zal er, met rugzak,
gewandeld worden van slaap plek naar
slaap plek. Bivakkeren doe je als groep
onder een zelf gemaakte tent van zeil en
touw. Eten word bereid op kampvuur. Een
echte Jong Nederland activiteit!
De Bosbengels, Frekkels en Knert leden
zijn geïnformeerd.

Zomerkamp
24 t/29 juli
Op de Minioren na gaan alle groepen op
kamp. De Maxioren en Junioren gaan naar
Duizel. Voor de oudste groepen is er een
eigen programma op een locatie die
bepaald word door de eigen groep leiding.

