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Je afdeling belicht

Heeswijk Dinther  
Loosbroek

Door Monique Klooster

Het was een koude winteravond toen de bus stopte 
bij de Heeswijkse kerk. Gedesoriënteerd in het don-
kere Brabantse land keek ik om me heen. Aan de over-
kant stond Ilona Lunenburg (bestuurslid van afdeling 
HDL) mij al op te wachten. In de auto zat Liesje van 
Venrooij (eveneens bestuurslid) achter het stuur. Bin-
nen drie minuten waren we gearriveerd bij de blokhut 
van de afdeling, waar de dames mij allereerst een 
rondleiding gaven. We belandden direct in de gezel-
ligheid, want de 16-plussers hadden hun groepavond. 
“Mijn groep!” roept Liesje trots boven de muziek uit.



1idee

DE BLOKHUT

De blokhut aan de Veldstraat 
heeft de afdeling in september 
2010 zes jaar. Hij bestaat uit 

een ontvangstruimte met tafelvoetbals-
pel, vrolijke muren met veel foto’s, cen-
traal een paar banken waar de groepen 
vaak gehouden worden, een knutselhok 
(overdag is dit het terrein van de Bu-
itenSchoolse Opvang en zo worden de 
huurkosten gedeeld), een leidinghok, 
keukentje, grote speelzaal met podium 
dat uitgeklapt kan worden en een op-
bergruimte. Vervolgens gaan we (in het 
pikkedonker “Hé, het licht doet het niet 
meer!”) naar buiten waar nog een grote 
schuur te vinden is, een grasveld, een 
pleintje met basketbalnet en een grote 
picknicktafel. “We hebben wel eisen 
gesteld toen de blokhut gebouwd werd,” 
vertelt Ilona trots. “We moesten namelijk 
weg uit onze oude blokhut in Dinther om-
dat de gemeente daar wilde bouwen. Ze 
wisten eerst niet waar ze met ons heen 
moesten, maar uiteindelijk werd het toen 
deze blokhut in Heeswijk.” 

Tussen twee haakjes: hoe zit dat nou 
eigenlijk? Heeswijk? Dinther? Of is het 
Heeswijk-Dinther? De meiden geven op-
heldering. “Nee, het is Heeswijk. Vroeger 
waren het twee dorpen, toen zijn ze in 
1969 samengegaan en nu sinds vijftien 
jaar weer apart.” Aha, maar natuurlijk, 
klinkt logisch (!). Voor de volledigheid is 
Loosbroek er ook nog bijgevoegd als het 
om Jong Nederland gaat.
Bij de opening van de nieuwe blokhut en 
tevens een nieuw seizoen, ontstond de 
Veldslag. Een groots spektakel waarmee 
ze veel bekendheid hebben verworven 
binnen het dorp. Tegenwoordig kent ie-
dereen Jong Nederland in het dorp. “Als 
we komen flyeren, zeggen ze nu: Oh, 
komt de Veldslag er weer aan? Terwijl we 
eerder nog moesten uitleggen wat Jong 
Nederland inhield.” Tijdens de opening 
van de nieuwe blokhut heeft HDL veel 
nieuwe leden geworven. Het scheelde 
natuurlijk dat ze eigenlijk in een ander 
dorp terechtkwamen, waar ze weer een 
nieuwe groep kinderen konden aanspre-

ken. De ‘oude’ leden verhuisden gewoon 
mee.

Ilona is ook als kind bij Jong Nederland 
terecht gekomen. Vanaf haar 5e jaar is ze 
lid en sinds 18 jaar leiding, momenteel 
van de junioren meisjes. Haar taak in het 
bestuur noemt ze multifunctioneel. In de 
informatiegids van de afdeling wordt ze 
vermeld als vice-voorzitter. “Ohja, natuur-
lijk, vice-voorzitter, dát was ik! Zó heet 
het!” Liesje is sinds negen jaar betrokken 
bij Jong Nederland als leiding. Ook zit ze 
in het bestuur waar ze de PR verzorgt.

GESCHIEDENIS: LEDEN  
EN LEIDING
De Sint-Paulusgroep (later Jong Neder-
land Dinther) is opgericht op 10 maart 
1961. Sinds 1 januari 1978 is Jong 
Nederland Dinther een stichting. In sep-
tember 2004 is Jong Nederland Dinther 
verhuisd naar een nieuwe accommodatie 
in Heeswijk. De nieuwe naam is dan 
ook Jong Nederland HDL, wat staat 
voor Jong Nederland Heeswijk, Dinther, 
Loosbroek. Eerst was er ook nog een 
scouting in het dorp, maar sinds die ver-
dwenen is, is JN nog groter wat betreft 
het aantal leden. Ook deze afdeling be-
nadrukt dat het werven van leden, maar 
vooral leiding de grootste moeilijkheid is. 
Het aantal leden is een paar jaar flink ge-
groeid sinds de nieuwe blokhut, nu stag-
neert het weer een beetje. Wel noemen 
ze de maatschappelijke stage die nu op 
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middelbare scholen verplicht is voor leer-
lingen. Via die weg is HDL al een aantal 
keer aan leiding gekomen. Een tip voor 
andere afdelingen dus! Maak je bekend 
bij middelbare scholen waar scholieren 
maatschappelijke stages dienen te lopen. 
Verder worden de gebruikelijke wegen 
bewandeld: posters ophangen, bekend-
heid via kranten, op de braderie staan en 
de Veldslag organiseren. De maxioren 
heten bij HDL de rakkers en de zwalu-
wen. Dat de minioren niet altijd helemaal 
blij zijn met hun naam, bleek wel toen 
één van de meisjes uitriep: “Maar ik héb 
helemaal geen mini-oren!”

KADERSCHOUW
HDL organiseert dit jaar de Kader-
schouw. Twee jaar geleden deed Erp dit 
(vlakbij voor HDL), en toen dachten ze 
“Dit kunnen wij ook!” Overdag spel, ’s 
avonds bandjes. “We houden wel van 
een feestje en we hebben veel organisa-
tietalent rondlopen binnen onze afdeling. 
We hebben daarin ook ervaring, want 
de Veldslag tijdens de opening van het 
nieuwe seizoen is ook altijd een groot 
spektakel.” Ook al duurt het nog even, 
de voorbereidingen zijn al in volle gang. 
De Kaderschouw zal dit jaar plaatsvinden 
op 2/3 oktober. “Eerst zou het een week 
later zijn, maar dan heb je 10-10-10 
als datum en dan waren we bang dat 
toch veel mensen niet zouden kunnen.” 
Nee, stel je voor, iedereen die dan in 
het huwelijksbootje wil stappen, mist de 
Kaderschouw. Groot gelijk dus HDL! 
De samenwerking loopt ook al goed. Zo 
heeft een oldtimerclub (jawel, je leest 
het goed!) de afdeling bij een feestje 
gevraagd of ze wilden helpen achter de 
bar. In ruil daarvoor zullen zíj dan achter 
de bar helpen bij Jong Nederland. Liesje 
is hiermee helemaal in haar nopjes: “Dan 
kunnen we zelf ook een feestje vieren!” 
Bedrijven die de afdeling sponsoren voor 
een bedrag hoger dan 50 euro, krijgen 
een speciaal bordje dat bij binnenkomst 
van de blokhut hangt. 

ACTIVITEITEN
De afdeling heeft veel jaarlijks terugke-
rende activiteiten. We zetten ze even op 
een rijtje: Ten eerste zoals al genoemd 
de Veldslag, behoeft geen verdere uitleg 
meer. Dan volgt voor de kerstdrukte aan 
de worstenbroodjesactie (verkoop aan 
de deur van de beste bakker), gevolgd 
door de lampionnenoptocht met Sint 
Maarten (deze is open voor het hele 
dorp, geheel gratis, en de stoet loopt 
dan ook altijd langs het bejaardentehuis).  
Met kerst regelt HDL een levensgrote 
kerststal midden in het dorp. De ge-
meente financiert dit, maar HDL mag 
het uitvoeren. De details zullen we ach-
terwege laten (lees: Jozefs been werd 
afgelopen jaar geamputeerd, het kindje 
Jezus gestolen, met het schaap gebeur-
den rare dingen, om nog maar niet te 
spreken over het pikante standje waarin 
Jozef en Maria zich op een gegeven mo-
ment bevonden… Liesje: “Daar moeten 
we nog wat op verzinnen, meer controle.” 
Na de kerst is er dan de kerstboomver-
branding, eveneens gefinancierd door de 
gemeente, uitgevoerd door HDL. Ilona 
vertelt dat dit altijd heel gezellig is: “We 
hebben dan een keet en een loterij erbij, 
en natuurlijk warme chocomelk en peper-
koek!” Het leidingweekend blijft altijd een 
verrassing, dus de dames weten nog niet 
waar die dit jaar naartoe zal gaan. Ook 
houdt de afdeling een Winter wandel-
tocht, staan ze op de braderie, hebben 
ze de Vrienden Van activiteit en last but 
not least: kamp! Het kamp is bij afdeling 
HDL echt back to basic. In de bossen, 
met iedereen tegelijk. De minioren komen 
alleen een dagje kijken, de maxioren 
komen met de auto en vanaf de junioren 
wordt er gefietst (tussen de 50 en 80 
km!). HDL plant deze week altijd in de 
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eerste week van de basisschoolvakantie 
zodat iedereen daar rekening mee kan 
houden. Ze zijn streng op kamp, op ieder 
gevraagd ogenblik moet elk lid de Wet 
van Jong Nederland kunnen opdreunen. 
Ter herinnering roepen Ilona en Liesje 
in koor: “Een Jong Nederlander is: een 
goed kameraad, bereid om anderen te 
helpen, sportief bij alles wat hij doet, 
trouw aan zijn gegeven woord, opgewekt 
en blij.”

HDL hoort bij het district Noord-Oost 
Brabant. Drie keer per jaar is er een dis-
trictsvergadering waar ze eigenlijk altijd 
wel aanwezig zijn. Ook nemen ze steeds 
meer deel aan activiteiten die via het 
Landelijk Bureau aangeboden worden. 
Zo geeft Ilona nu de cursus Kamp Bivak, 
en zijn ook het WEB en het zwerfweek-
end niet onbekend. Met het district is 
de cursus pesten (“nouja, tégen pesten 
dan” lacht Ilona) aangevraagd.

NOG MAAR ÉÉN VRAAG
Tot slot is er nog maar één ding wat 
afdeling HDL van andere afdelingen 
wil weten: “Komen jullie ook naar onze 
Veldslag en de Kaderschouw?!” Op de 
foto zie je Ilona en Liesje temidden van 
de groep 16-plussers die deze avond 
aanwezig was. Bedankt voor jullie gast-
vrijheid en enthousiaste verhaal afdeling 
HDL!

Wil je ook met je afdeling in de rubriek 
“Je afdeling belicht” verschijnen? Neem 
dan contact op met het Landelijk Bureau 
en wie weet kom ik de volgende keer bij 
jullie op bezoek!


