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We zijn los!
De groepen zijn gestart, op de Minioren na zijn we allemaal al zeker 2
keer samen gekomen en….er staan nog zo veel leuke dingen op de
planning!
Ook dit seizoen is iedereen weer vrij om iets in te sturen voor in de
Bolster Bode, leden, ouders en vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd
om een bijdrage in te sturen. Mail naar; bolsterbode@hotmail.com
Veel leesplezier en tot de volgende maand!

Diessen1650
Jong Nederland Diessen
verzorgde een programma in
het feestweekend van
Diessen1650. Bij de Bolster
konden kinderen schilden
verven, spelletjes spelen en een
stormbaan op. 3 echte
Romeinen brachten ook een
bezoek.

BEDANKT
Dan krijg je een appje van Joep
dat ze gezellig langs willen
komen, want ze hadden nog
een bedankje voor mij.
Afgelopen maandag kwamen
Joep en Anke dan gezellig langs,
en wat er mooi cadeau kreeg ik
een mooi fotoboek met mooie
herinneringen en hele lieve
woorden van al mijn Jong
Nederland collega's. Super
bedankt voor dit mooie fotoboek
en vooral voor alle gezelligheid,
die we samen met elkaar en
met onze leden hebben gehad.
Ik ben blij dat ik deel mocht
nemen aan deze mooie
vereniging.
Ik wens jullie nog heel veel
mooie jaren toe.
Ik blijf klaar staan voor hand en
span diensten.
Groetjes Liesbeth

Help jij sparen?
Bij de Plus kun je punten sparen
die je mag doneren aan een van
de 31 verenigingen die mee
doen met de spaaractie.
Jong Nederland Diessen doet
ook mee en wil met de punten,
die omgezet worden in een
geldbedrag, spullen aanschaffen
voor de vereniging.
Bedankt voor het sparen!

Rangers september 2021
Sinds dit seizoen doen de Rangers mee!
De Rangers hebben kennis gemaakt met
elkaar en de twee leidsters Tess en Aimée.
Eerste avond op 17 september hebben we
een verjaardag ‘s kalender gemaakt Zo
weten we wanneer de Rangers jarig zijn!.
Tweede avond 24 september hebben een
verjaardag ‘s feestje gehad en een spel
gedaan op het lucht kussen.

Bosbengels september 2021
16 september draaiden wij weer voor de eerste keer groep. Omdat we bij de afsluiting van ons
zomerkamp niet met alle kinderen en leiding compleet waren, kwam Liesbeth nog een keer mee
groepdraaien om afscheid te nemen. Ze verwende ons met allerlei lekkers voor op het kampvuur.
Een combinatie van 2 favoriete activiteiten van onze jongens: vuur maken en eten. Ze aten en
snoepten tot ze er bijna misselijk van werden. Tijdens het kampvuur mochten de jongens ons aan
programma ideeën helpen.
23 september verzamelden we op de Gildeweide. Het was één van de wensen van de jongens
om het spel Jachtseizoen te spelen. Dus app gedownload, telefoon mee, teams maken en gaan.
Er kunnen maar liefst drie rondes gespeeld worden. En niet alleen onze jongens beleefden er
plezier aan. Bezoekers op het terras van Kerkzicht zaten op een gegeven moment te tellen hoe
vaak ze daar langskwamen. Erg moe maar voldaan gingen de jongens naar huis.
30 September, Inmiddels is het volop herfst bij de Bolster. Tijd om wederom fikkie te stoken en
kastanjes te poffen. Even wennen aan de smaak, maar uiteindelijk gingen alle kastanjes op.

Knerten september 2021
18 september, we beginnen zoals we alle
seizoenen beginnen..rondje “wat willen we dit
seizoen doen”? Ideeën delen en bij buurten.
Lekker chill
25 september, de dag dat maar 2 Knerten
konden komen. Cyril en Iris kregen een bedrag
mee waar zij zelf wat voor mochten uitzoeken
voor op het kampvuur. Madelon en Kim maakten
vuur en zij haalden de boodschappen. De keuze
viel op…frikandellen op broodjes met saus!

Bikkels september 2021
De eerste groepdraaien van het seizoen, lekker van start gegaan met een kampvuurtje.
In verschillende groepjes werd er vuur gemaakt. Dit ging vrij vlotjes!
Tijd om iets lekkers te maken voor het kampvuur, terwijl er in het kampvuur kooltjes
ontstonden.
Appeltje met kaneel en chocolade met banaan werd klaar gemaakt.
Alles ingepakt met aluminiumfolie en hop op het vuur. Na een paar minuutjes heerlijke
lekkernijen.
Toen alles opgesnoept was, konden we gaan weerwolven. Het favoriete spel van de Bikkels. Een
gezellige avond de eerste keer.
Tweede keer groepdraaien speelden we de alleskunner in tweetallen. Verschillende spellen
werden gespeeld; Wie kon precies tot 2 minuten tellen, wie begeleide de ander geblinddoekt
het best door het bos. Een spannende strijd tussen de groepjes.
Als laatste kreeg iedereen een welverdiend ijsje maar alles was om de winst, geen tijd om te
genieten van het ijsje, het laatste spel om punten te verdienen was namelijk wie eet het snelste
het ijsje op.
Derde keer groepdraaien gingen we een bosspel doen. Levend kwartet met de ingrediënten die
we volgende week nodig hebben bij het groepdraaien. Er werd goed getikt, gerend en helaas
soms wat vals gespeeld.
We hadden nog wat tijd over dus speelde we nog een potje buskruit verstoppertje met de bal
als buut.
Er werden nog wat zinnen door gefluisterd en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan.
In de volgende Bolsterbode lees je wat we hebben gemaakt met de ingrediënten van het spel.

