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Het mocht al wel, of toch nog niet?
Wat een rare tijd was en is het weer met die gekke Corona.
Er moet nog steeds van alles, er mag steeds meer
Meningen, cijfers, vage verhalen van “ik heb gehoord dat”..
Net als onze leden zijn wij er ook wel een beetje klaar mee.
Vooruit plannen is lastig. Wat brengt de nabije toekomst, wat is wijsheid?
En toch, we maken er wat van. Het gehele vrijwilligers team zet zich in
en…daar zijn we maar wat blij mee!
Wat we allemaal hebben gedaan en wat op de planning staat lees je weer in
deze Bolster Bode!

Minioren Januari 2022
Na 3 weken vakantie wilde we na 1 week school ouders niet opzadelen met een “groots”
programma voor de Minioren.
We bedachten een eenvoudige opdracht; teken een kabouter.
Door prive omstandigheden zijn deze tekeningen niet gelijk verwerkt maar…er werd
uiteindelijk een leuk Minioren Kabouter “boek” van gemaakt.

Bosbengels Januari 2022
20 januari.
Fijn! We mogen weer samenkomen bij de Bolster. Helaas kan nog niet iedereen erbij zijn.
Eigenlijk stond er een buitenactiviteit op de planning maar de weergoden waar ons op het
laatste moment toch niet goed gezind. Op zoek naar een alternatief dus. Je zou denken dat
de jongens het springkussen inmiddels ontgroeid zijn, maar niets is minder waar. Ze hebben
zich uitstekend vermaakt (vooral je laten 'lanceren' vanaf de rand). En met de hulp van onze
mannen was het kussen ook zo weer opgeruimd.
27 januari.
Weer een leuke avond achter de rug! We waren vandaag niet met veel, maar dat neemt de
pret niet weg! Lekker wat spelletjes gedaan in de gymzaal: van voetbal tot long-range
bowlen. De jongens hebben me veel aan t lachen gemaakt, dus ook ik heb weer zin in
volgende week! Met een beetje geluk zijn we dan weer compleet. Leden/ouders... Tot snel!

Knerten Januari 2022
15 januari hielden we een verlate Nieuwjaars receptie. De 3 Knerten die konden mee doen
kregen via de app foto’s van de locatie waar de leiding zat. Het was even zoeken, maar ze
vonden de leiding die klaar zat met ipv oliebollen, mini chocolade bollen en chocomel. Wat
hebben we gelachen om de verhalen van de Knerten! Het was ineens 12 uur, de tijd vloog
voorbij!
22 januari speelden we 30 seconds. Op kamp was dit een succes en het stond ook bij 2
Knerten op het lijstje wat ze graag nog eens speelden. Het winnende team zocht daarna een
volgend spel uit ; “witte geit”.
29 januari, weer een verzoek van de Knerten, roulette!

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.

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.

Zoals misschien sommige van
jullie weten ga ik met Team Van
de Pol in juni 2022 meedoen aan
de Alpe d’HuZes!
Om enerzijds sponsorgeld op te halen
en anderzijds iets terug te doen voor
de donateurs hebben we de volgende
actie bedacht. Je kunt bij mij
bijgaande herdenkingskaarsen
bestellen voor €5 per stuk. Als je een
foto en/of tekst van een dierbare bij
me aanlevert zorg ik dat die
gelamineerd op de kaars komt te
staan en dat die kaars ook op de top
van de Alpe Huez komt; dichterbij de
hemel kan ik niet komen....
De dierbare kan iemand zijn die
overleden is aan kanker, nog vecht
tegen deze sluipmoordenaar of
iemand die juist de ziekte
overwonnen heeft! Hoe meer kaarsen
hoe gemotiveerder ik raak om de top
te gaan bereiken!
Na de Alpe-dag nemen we de kaarsen
huiswaarts en mag je hem op komen
halen als herinnering...
Alvast bedankt en delen van dit
bericht is lief en waarderen we
enorm....
Femke Comperen (Leiding Kiddos)
(Bestellen kan via een appje naar mij
06-26992346)

