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Werkhoven 
Door: Martijn van der Linden

Jong Nederland

Ik had m’n laatste punt van het 
vorige artikel nog maar net op 
papier gezet, toen er in m’n mailbox 
alweer een nieuw verzoekje klaar 
stond: “Martijn, zou jij 5 november 
naar Jong Nederland Werkhoven 
willen gaan?” 
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Zo kwam ik dus die zaterdag te-
recht op een station vér buiten 
het Utrechtse Werkhoven. Ik had 

mijn fiets meegenomen en maakte dus 
meteen van de gelegenheid gebruik om 
tijdens die laatste zes kilometertjes al 
trappend te genieten van het Utrechtse 
landschap. Met wind van voren, tussen 
de mooie weilanden door, met véél hulp 
van de plaatselijke bevolking en onder-
tussen mijn kilometeraantal verdubbelend 
te hebben, kwam ik aan bij de blokhut 
van Jong Nederland Werkhoven. Natuur-
lijk was het niet toevallig dat ik vandaag 
hiernaar was afgereisd, want vandaag 
werd in Werkhoven de nieuwe blokhut 
van Jong Nederland geopend!

HET KWARTIER
Al vlug maakte ik kennis met penning-
meester Alexander die me met veel ken-
nis van zaken alle hoeken van hun nieuw 
pand liet zien. We startten op de eerste 
verdieping van het gebouw waar de club 
beschikt over twee ruime zalen: een 
crea/groepsruimte en een leidinghok met 
een prachtige authentieke bar. Al snel 
viel mij op dat ook in deze blokhut nage-
dacht is over het ‘gedragscode’-thema. 
Elke ruimte (gelukkig op de wc’s na!) 
beschikt over voldoende ramen, zodat je 
steeds vanuit een andere ruimte kan zien 
wat er zich in weer een andere ruimte 

afspeelt. “We hebben dan ook gestreefd 
naar veiligheid!” licht Alexander me toe, 
“Vanuit de stafruimte en keuken boven 
hebben we ramen die uitzicht geven op 
de grote zaal onder, zo kunnen we de 
kinderen in de gaten houden!” 
Naast veiligheid is de blokhut ook nog 
eens rolstoelvriendelijk, tenminste daar 
ging ik toch vanuit toen ik die traplift 
zag. Bij navraag klopt dit ook nog eens! 
Een leuk Jong Nederlanddetail is terug 
te vinden in de wc’s en pantry. Deze zijn 
namelijk betegeld in de Jong Nederland-
kleuren blauw en groen. Dus waar je de 
aardappels ook staat af te gieten, of je 
kleine of grote boodschap staat te doen: 
je bent altijd omgeven door de kleuren 
van Jong Nederland!

Beneden liet Alexander mij het enorme 
magazijn zien waar alle materialen, alle 
spulletjes een eigen plekje hebben ge-
kregen. Buiten hebben ze nog een groot 
grasveld en een sportveldje, waar ze al-
lemaal héél enthousiast over zijn. Maar 
dat mag ook wel, want alles en dan ook 
alles ziet er geweldig uit, het ruikt zelfs 
allemaal naar nieuw. 
Uiteindelijk komen we terecht in dé grote 
zaal, die volledig tot in de nok reikt. Daar 
lopen we Karina tegen het lijf. Karina be-
hoort tot de oud-leiding en heeft samen 
met een grotere commissie van allemaal 
oud-leiding het openingsfeest van deze 
nieuwe blokhut georganiseerd. In haar 
actieve Jong Nederlandcarrière is Karina 
ook voorzitster geweest van de Jong Ne-
derlandafdeling in Werkhoven. Ze over-
dondert mij met tal van leuke anekdotes 
uit haar rijke Jong Nederlandervaring. 

En natuurlijk (zoals ik dan weer 
ben), dat doen we wel eventjes! 
“Alleen er is een klein probleempje, 
je weet toch wel waar het ligt?” 
Uuuh nee, maar dat googel ik wel 
even. En inderdaad Werkhoven ligt 
ietsjes verder dan gedacht! Maar bij 
Jong Nederland zijn we niet zulke 
klaagmiepen en als we grenzen 
kunnen verleggen, dan doen we 
dat!

Eentje daarvan was dat ze vroeger in hun 
oude blokhut plaatsgebrek hadden en 
dat zij er toen mede voor had gezorgd 
dat er in de nok van de toenmalige grote 
zaal een zolder werd gecreëerd. Nu ze 
vol enthousiasme in de grote zaal van de 
nieuwe blokhut staat, vragen de voorbij-
gangers steeds aan haar: “Eej Karina, 
zou daar niet een leuk zoldertje inpas-
sen?”
Ook ontmoet ik Fred en Raymond. Deze 
twee ‘grootheren’ zijn Jong Nederlanders 
in hart en nieren. Binnen de Werkho-
vense club hebben ze al zo’n beetje elke 
functie beoefend. EN (het belangrijkste) 
zij hebben vijf jaar lang de kar getrokken 
om dit nieuwe gebouw uit de grond te 
stampen, en alle Jong Nederlandbelan-
gen daarin te verwezenlijken. En zoals 
ik nu met eigen ogen zie, hebben deze 
heren geweldig werk afgeleverd!
Daarnaast, beste lezer, zult u zich wel 
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afvragen waarom dit kopje ‘Het Kwartier’ 
genoemd is. ‘Het Kwartier’ is de naam 
het complex waar deze blokhut toe be-
hoort. In het complex zitten namelijk ook 
nog twee basisscholen (openbare en 
protestantse), een sporthal, en een voor- 
en naschoolse opvang.  

Stipt om 15.30 uur namen twee roze 
diva’s (en zusjes) Inge en Eline de mi-
crofoon over en begonnen het massale 
volk (ja echt waar, het leek wel of heel 
Werkhoven en omstreken was uitgelopen 
om naar ‘Het Kwartier’ te komen kijken) 
de tent in te sturen. Voorzitter Berry 
had nog een kleine speech voorbereid, 
waarbij nog enkele mensen in het zon-
netje werden gezet en afscheid van werd 
genomen. Voordat ik het goed en wel in 
de gaten had, werd begonnen met het 
aftellen tot de officiële opening van het 
gebouw... met veel confetti en gejuich 
werd de blokhut officieel geopend! 

DE CLUB
Voor mij, de vliegende reporter van het 
IDEE, is het altijd weer leuk om te vragen 
naar de status van een afdeling, dus 
stel ik de meest standaard artikelvragen: 
“Hoeveel leden en leiding hebben jullie?” 
Met het stellen van deze saaie vraag 
kwam ik erachter dat Jong Nederland 
Werkhoven bij uitstek een echte grote 
vereniging is, met zo’n 140 à 150 leden, 
aangevuld met bijna 40 leiders en be-
stuursleden. Waar ze heel trots op zijn! 
(Dit moest ik er specifiek bij vermelden!) 
De groepsindeling bij afdeling Werk-
hoven is minder spannend dat ik had 
verwacht. Dit wordt niet Minioren of Juni-
oren, geen Flippers of Rakkers genoemd. 
Deze groepen luisteren naar de ietwat 
saaie schoolnamen, groep 5-6, groep 
7-8, groep VO 1, enzovoort! 

KLASSIEKER
Nog zo’n klassieker (waar ik het liefst 
nooit te lang bij wil blijven haken) is de 
geschiedenis… Jong Nederland Werk-
hoven is opgericht in 1972 als het katho-
lieke Breijersgilde. En zoals het vroeger 
ging: jongens en meisjes apart! Van 
1977 tot 1993 verzorgde pastoor Del-
teyk de groepsavonden. De overige jaren 
zijn heel normaal verlopen tot nu, want nu 
maken ze weer een nieuwe start, in een 
nieuwe blokhut! 

SOS OUD-LEIDING
Als er een feestje moet worden georga-
niseerd, dan wordt de oud-leiding opge-
trommeld. De huidige leiding heeft dan 
alle tijd om zich goed te concentreren 
op het groepdraaien. En ja, die mensen 
vinden het wel leuk als ze weer eens een 
feestje hebben!
Met mijn zuiders accent was het velen 
niet ontgaan dat ik niet ‘zomaar’ aan-
wezig was. De meesten, vooral de oud-
leiding, vroegen zich dan ook wel af wat 
ik daar eigenlijk kwam zoeken. Na een 
vliegensvlugge uitleg moest ik steeds 
de vraag: “Goh, de IDEE… Bestaat die 
nog?” aanhoren. (Inderdaad die bestaat 
nog!)

ACTIVITEITEN
Net als bij alle JN-afdelingen doen ze 
ook in Werkhoven, naast de wekelijkse 
groepsavonden, elk jaar nog een paar 
activiteiten organiseren. Zo is er voor 
elke groep een districtsweekend (enkel 
de jongste groep heeft een districts-
speldag). Tijdens de donkere december-
maand organiseren ze een spetterende 
kerstactiviteit en één keer per jaar gaan 
ze met z’n allen naar FC Utrecht. Ieder-
een mag dan mee naar de wedstrijd in 

het stadion, dus niet alleen de kinderen, 
maar ook de pappa’s, mamma’s, opa’s, 
oma’s...  In de zomer is het natuurlijk tijd 
voor (u voelt hem al aankomen)……… 
KAMP!!!

TOT SLOT
Net voordat ik mijn zooitje bij elkaar had 
geraapt om met mijn fiets weer richting 
huiswaarts te gaan, kreeg IK nog een 
vraag, of zij nu de leukste afdeling waren 
waar ik ooit geweest was? Oei! uuuhh… 
ja... altijd weer een lastige vraag, want 
elke JN-club is toch leuk? Maar Jong 
Nederland Werkhoven, ik heb genoten 
van een enorm gezellige middag en jul-
lie zullen zeker in mijn top 5 belanden. Ik 
hoop dat jullie nog een geslaagd reünie-
feest hebben gehad (’s avonds hadden 
ze namelijk een reünie voor alle leiding 
en oud-leiding). En tot slot wens ik jullie 
heel veel plezier in jullie nieuwe stek!


