B

LSTER-BODE

Jong Nederland Diessen - 2021/2022 – Dec. – Nr. 165

Dat was het dan
Het jaar zit erop
Weer 12 Bolster Bode’s aan herinneringen
Op naar nog meer avonturen!
Fijne jaarwisseling en de allerbeste wensen voor 2022
Team Jong Nederland Diessen

Pietenactie 2021
Om het laagdrempelig te houden laten we niemand weten wie de Pietjes hebben bezocht.
Alleen zij weten wie ze blij hebben gemaakt met een verassingsbezoek en een mooi
pakketje. Deze pakketjes zijn samen gesteld door verschillende producten die we
gesponsord hebben gekregen.
Het was weer een hele fijne dag, die veel te snel voorbij was! De Pieten hebben genoten
en kijken nu al uit naar de Jong Nederland Pieten actie 2022

Bikkels December 2021
7 december speelden we samen met de Bikkels die graag mee wilden doen, het
Whatsapp emoticon spel. Als eerste de versie dat iemand een foto stuurde, waarbij
een whatsapp emoticon wordt uitgebeeld. Wie weet als eerste de juiste emoticon te
appen. Die wint en mag daarna een foto sturen. Daarna was het tijd voor versie 2,
iemand stuurt een emoticon en aan heel de groep de taak om binnen 1 minuut zo
goed mogelijke foto te sturen waarop je de emoticon uitbeeldt. Alles werd uit de
kast gehaald schmink, knuffels en er werd op tafels gedaan. Het was een gezellige
avond met elkaar.
14 december hadden we een escape spel naar (een deel van) de kerststal uitgezet.
Door een verhaal juist de lezen, wist men bij welke ster ze moesten zijn op de
plattegrond. Door het verhaal heen moesten er nog puzzels opgelost worden. Had je
de juiste ster ging je daarnaar toe met je code. Hier stond een koffertje die
opengedaan kon worden met de cijfercode. Hier zaten plaatjes van de kerststal in.
Je nam een plaatje mee naar huis, die je zo mooi mogelijk inkleurden. Zo hebben
we samen met de Bikkels een grote kijkdoos gemaakt. Heb je deze kerststal al
bewonderd op de Bocht 3? Anders kom zeker een keer kijken.
21 december kon men een raadsel oplossen, om zo op de juiste locatie te komen,
waar een pakketje klaar lag. Met dit pakketje konden heerlijke kerstkoekjes
gebakken worden. Met daarbij nog een aantal extra opdrachten. Zoals de koekjes
versieren en deel mooi inpakken en bij iemand afgeven die jij een vrolijke Kerst
wenst.
Voor iedereen een goed en gezond 2022. Hopelijk kunnen we samen met Bikkels
weer snel bij elkaar komen. Zo niet gaan we nog verder met ongewoon
groepdraaien. We hebben nog wel wat leuke ideeën. Verder dat we samen met de
Bikkels nog een leuk seizoen krijgen met hopelijk nog een weekendje samen, leuke
groepsavonden met een kampvuurtje en het springkussen waarop onze Bikkels al
heel lang op wachten! En natuurlijk als afsluiter het grote kamp.

Bosbengels December 2021
Na het online sinterklaas
programma begin deze maand
kregen de jongens in de week
voor kerst een thuisopdracht:
maak een kerstboom. Het
voorbeeld was met takken en
touw. Maar ze mochten hun
creativiteit natuurlijk de vrije
loop laten. Hierbij het resultaat.

Minioren December 2021
Vanwege de Corona maatregelen zijn we niet samen gekomen met de Minioren deze
maand. Alle Minioren kregen een kerststalletjes pakket waardoor ze thuis lekker konden
knutselen.
Een aantal Minioren stuurden een foto van het eindresultaat.
Er zijn Minioren die het stalletje voor het raam of in de tuin hadden geplaatst voor de
Kerststal Route van Jong Nederland.
Heel goed gedaan allemaal!
Wij hopen in het nieuwe jaar alle Minioren weer te zien! En met alle…bedoelen we ook echt
ALLE Minioren. Het is voort een hele groep maar, wat zijn ze leuk!! Wij zijn weer klaar voor
vele avonturen!
Wij wensen iedereen en in het bijzonder de Minioren, een heel Speels, Vrolijk en Uitdagend
( de Jong Nederland Uitdagend, de Corona uitdagingen hebben we wel voort gehad!) nieuw
jaar!
Niels, Danny, Suzan en Kim

Knerten December 2021
Jong Nederland staat erom bekend “Speels, Vrolijk en…Uitdagend”. Diegene die ooit die zin
bedacht heeft wist echt wel dat je als vrijwilliger soms voor uitdagingen komt te staan. Dingen
regelen en plannen gaat niet altijd even snel en dat is ook niet erg. Wat hij of zij niet kon weten is
dat er een flinke uitdaging zou zijn door Corona. Want HOE houd je (pre) pubers betrokken bij de
vereniging en groep? Na 1 jaar Corona dachten we het wel gehad te hebben. De programma’s
schudden we uit ons mouwen en de meeste leden deden fanatiek mee. Inmiddels zitten we in jaar
2 met maatregelen die we al lang beu zijn. Het vraagt creativiteit maar ook deze lockdown
periode proberen we er weer wat van te maken. Daarbij met het begrip naar de Knerten dat we
echt wel begrijpen dat ze er niet altijd zin in hebben om online/ thuis wat te doen.
Wij hopen daarom ook van harte dat we “onze Knertjes” weer heel snel “in het echt” mogen
treffen bij de Bolster. Daar zit zeker weer de uitdaging wat we voor leuke programma’s kunnen
bieden..maar het contact, dat missen we zo!
Wij wensen al onze Knerten, de Knert ouders..maar ook alle andere leden, vrijwilligers en
iedereen die ons en lief is…
Een heel gezond, gelukkig en fijn 2022 toe waarin ECHT ontmoeten weer gewoon kan!
Madelon en Kim
4 december, de dag voor Sinterklaas. En, dat vieren we maar vast! We spelen het spel “ow kom
maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind” waarbij alle deelnemende Knerten zo snel
mogelijk een genoemd voorwerp moet zoeken en in een schoen moet doen voor het scherm van
de laptop/gsm. Op afstand checkte de leiding wie als eerste de schoen goed gevuld heeft en wie
daarna etc.
In plaats van chocoladeletters moeten de Knerten voor de 2e opdracht 7 letters maken van
eetbare dingen in huis. En, dat ging ze goed af! Er werd creatief ingezet!
Bij de “Sint zat eens te denken” rijm opdracht kregen de Knerten ieder via de app een naam. Bij
deze naam bedachten ze een kort versje die ze later voorlazen in de online bijeenkomst. Iedereen
mocht raden over wie het versje ging. Laten we het erop houden dat de Knerten niet goed zijn in
rijmen maar…ze humor hebben en we er erg om konden lachen.
11 december, we vroegen alle Knerten of ze mee wilden doen met de Jong Nederland Kerststal
route. Een aantal Knerten deden mee. Wie wilde kon op 11 december knutselspullen komen halen
bij de Bolster. Een paar Knerten zijn geweest, de andere hebben een stal van vorig jaar neergezet
of hadden thuis nog materiaal.
18 december, eten, dat is wat de Knerten het liefste doen. En, om die reden werd er een online
kookopdracht gemaakt. Wie mee wilde doen kreeg een lijstje met spullen die ze in huis moesten
verzamelen of kopen.
Via instructies van Madelon werden de Knerten aan het werk gezet en werden er stap voor stap
koekjes gebakken. Ondertussen hebben we wat zitten kletsen en maakte Kim het avond eten voor
haar thuis vast klaar.

Het jaar is om
Ik kan terug blikken
Herinneringen ophalen
Maar, de Bolster Bode’s zijn er niet voor niets. Hierin
staat alles wat we wilden delen.
Alles, behalve het gevoel erbij. Dat gaat gewoon weg
niet.
Minioren, Miniorenleiding, Knerten, Knert-maat, collega
vrijwilligers, leden, ouders, iedereen die iets met ons
clubje te maken heeft (gehad) op welke manier dan
ook..
DANK JE WEL!
Het jaar is om
Een jaar waar ik met plezier, met trots en met een heel
fijn gevoel op terug kijk!
De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
Een nieuw jaar met zoveel mooie dingen weer in zicht!

 Kim

