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In overleg met Jelle, de voorzitter van Jong 
Nederland Wintelre breng ik hen een bezoekje 
wanneer de leiding net terug komt van een 
leidingweekend. Omdat er dan “veel leiding” 
is om mee te praten. Ik denk dat de meeste 
leiding bekaf verlangd heeft naar een douche 
en hun bed, want eenmaal in Wintelre zijn 
alleen Jelle en Tom, ex-secretaris, er om mij 
te woord te staan. Dat geeft niet, zij hebben 
genoeg te vertellen!

Door: Mieke van Moorsel

DE BLOKHUT

Eerst krijg ik een rondleiding door 
de blokhut. We beginnen in het 
stafhok/seniorenhok, waar ik 

plaatsneem aan een bar, op een heuse 
barkruk. Ik krijg een glas fris aange-
boden, terwijl ik eens goed rondkijk. Een 
prima hok, met een paar relaxbanken, 
een voetbaltafel en een airhockeytafel. 
We lopen verder, naar de kleine zaal, die 
door de groepen gebruikt wordt om te 
knutselen of bijvoorbeeld koekjes te bak-
ken. Een deur in de wand leidt naar de 
materialenkast. Ondertussen vertellen de 
heren over de geschiedenis van de blok-
hut. Vroeger bestond deze uit een grote 
zaal, maar in 1994 is er verbouwd. De 
Stichting Jeugdbelangen van Wintelre 
heeft de blokhut in beheer en heeft gro-
tendeels de verbouwing gefinancierd. De 
leiding en veel ouders van leden hebben 
flink meegeholpen. De badkamer, keuken 
en toiletten zijn er toen bijgekomen. De 
blokhut stond toen vast aan het gemeen-
schapshuis. Vier jaar geleden is er weer 
verbouwd, de blokhut en het gemeen-
schapshuis zijn toen gescheiden. Ook is 
er binnen geschilderd. In de kleine zaal 
herken ik het ‘postzakkenthema’ waar 
de club voor gekozen heeft. Vanuit de 
kleine zaal gaan we door naar de grote 
zaal. Groot genoeg om met de groepen 
balspellen en dergelijke te doen. Ook is 
er een toneel, dat vooral door de meiden-

groepen gebruikt wordt om bijvoorbeeld 
modeshows te lopen. Het ziet er allemaal 
erg netjes uit.
Buiten zien we een klein grasveldje, een 
beetje heuvelachtig, met een paar bomen 
in het midden. Dit veldje delen ze met 
de basisschool. Het is te klein en niet 
geschikt om spellen op te doen, dus als 

het mooi weer is lopen ze met de groep 
meestal een blokje om, naar een speel-
veld een stuk verderop. Daar is genoeg 
ruimte en ook een stukje bos. 

“DE JEUGD”
We komen terug in het stafhok, het inter-
view kan nu echt beginnen. Hoe zit Jong 
Nederland Wintelre in elkaar? Allereerst 
wordt me verteld dat de jeugdvereniging 
in het dorp bekend staat als ‘De Jeugd’. 
De club is opgericht in 1964. De Jeugd 
bestaat momenteel uit ongeveer 85 le-
den. Op de basisschool in Wintelre zitten 
150 kinderen, dus ze mogen niet klagen 
over het ledenaantal. 28 leiding heeft de 
zorg over deze kinderen. Het overgrote 
deel van deze 28 is nog jong: 16 à 18 
jaar. Zij zijn doorgestroomd vanuit de se-
niorengroep, maar er komt ook regelma-
tig leiding ‘van buitenaf’ bij de vereniging.

ACTIVITEITEN
Jong Nederland Wintelre blijkt een ac-
tieve vereniging. Iedere groep brengt 
jaarlijks een weekendje door op de eigen 
blokhut. Met Koninginnedag organise-
ren ze voor het hele dorp een activiteit, 
meestal iets als een smokkeltocht of vos-
senjacht. Gedurende het jaar organise-
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ren ze binnen de eigen vereniging geza-
menlijke activiteiten: de hele week doen 
alle groepen op hun groepsavonden dan 
hetzelfde. Bijvoorbeeld pizza of peper-
noten bakken, een toneelstuk opvoeren, 
een moederdagknutsel maken, etc. En in 
de zomer gaan ze 5 dagen met de hele 
vereniging op kamp. Altijd in een blokhut, 
want volgens Jelle en Tom “zijn ze niet zo 
van het kamperen”…
Ook organiseert Jong Nederland Win-
telre verschillende activiteiten om geld 
in te zamelen. Want geld, dat is er altijd 
te weinig, dat zullen we allemaal wel 
herkennen? Op de kermis verkoopt de 
vereniging enveloppen, in samenwerking 
met de Stichting Jeugdbelangen. Op 
de jaarlijkse braderie in het dorp innen 
ze het entreegeld en ze verzamelen 
een paar keer per jaar oud papier. 
Afgelopen december hebben 
ze voor het eerst oliebollen 
verkocht met Nieuwjaar. Dit 
leverde toch weer mooi een 
paar honderd euro op!
Jong Nederland Wintelre 
hoort bij District de Kempen 
en ook bij de districtactivitei-
ten zijn ze altijd aanwezig. Dit 
jaar hebben ze geholpen met 
de organisatie van het Zwem-
festijn. 

MANNEN VS. VROUWEN  
Veel Jong Nederland afdelingen zijn 
begonnen als twee gescheiden vereni-
gingen voor mannen en vrouwen. Bij de 
meeste is dit al lang geleden afgeschaft, 
maar in Wintelre is dit pas het tweede 
seizoen dat die twee zijn ‘gefuseerd’. 
Voorheen was alles gescheiden: het 
groep draaien, het bestuur, de activi-
teiten, het kamp… Alleen het eerder 
genoemde leidingweekend was geza-
menlijk. 
Het eerste seizoen was het erg wennen, 
er waren toch veel verschillen. Maar nu 
beginnen de mannen en de vrouwen 
samen een mooie middenweg te vinden. 
Het bestuur is in ieder geval gelijk ver-
deeld: drie mannen en drie vrouwen! 
De meeste groepen zijn nog apart, jon-
gens en meisjes verdeeld. De leiding be-
gint inmiddels wel een beetje te mixen… 

De groepen zijn verdeeld naar school-
klassen. Iedere schoolklas heeft een 
eigen groep. In Wintelre kunnen kinderen 
terecht van groep 3 tot en met de brug-
klas. Alleen de twee jongste groepen zijn 
gemengd. 

50 JAAR JONG NEDERLAND  
WINTELRE!
Voor de oplettende lezer die kan rekenen 
is het geen verrassing: Jong Nederland 
Wintelre bestaat in 2014 50 jaar! Deze 
mijlpaal hebben ze afgelopen zomerva-
kantie al gevierd. Eerst met een dag vol 
Spelen voor het hele dorp. Er werden 

allerlei workshops georganiseerd, zoals 
toneel, pionieren, cake versieren en nog 
veel meer! Deze dag werd goed bezocht, 
de vereniging heeft er zelfs nog wat nieu-
we leden aan over gehouden. De leiding 
denkt er daarom over om dit vaker te 
organiseren. Niet jaarlijks, daarvoor vergt 
het toch erg veel voorbereiding. 
Naast de Spelen voor het dorp, werd er 
ook nog een feestavond en reünie geor-
ganiseerd voor alle leiding en oud-leiding 
in de grote zaal van de blokhut. Zoals valt 
te verwachten, was dat een érg gezel-
lige avond! Zo gezellig, dat verschillende 
oud-leiding heeft aangegeven dat ze het 
leiding zijn toch wel missen… Helaas 
missen ze het niet genoeg om echt terug 
te komen, maar het is toch een goed 
teken!

DIGITAAL
Jong Nederland Wintelre gaat ook mee 
met het digitale tijdperk. Zo hebben ze 
bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief die 
via de e-mail onder de ouders verspreid 
wordt. Jelle en Tom bekennen wel dat er 
dit seizoen nog geen nieuwsbrief verzon-
den is… Oeps! 
Daarnaast is er sinds dit seizoen een 
facebookpagina voor de vereniging. Alle-
maal liken dus! En Jong Nederland Win-
telre heeft een eigen deel op de website 
van het dorp: www.wintelre.info. Tijdens 
het kamp houden ze hierop een soort 
dagboek bij, met dagelijks een verslagje 
van de activiteiten en enkele foto’s. De 
ouders vinden dit erg leuk! 

TOT SLOT
We hebben het nog even over de 

toekomst van Jong Nederland in 
Wintelre. Jelle en Tom verwach-
ten dat het de komende tijd wel 
goed moet komen. Zeker nu de 
mannen en de vrouwen samen 
zijn gegaan. Het ligt erg aan 
hoeveel kinderen er in Wintelre 
zijn. Maar in het dorp worden 
weer nieuwe huizen gebouwd, 

dus dat moet wel goed komen. 
Het ledenaantal groeit de laatste 

jaren ook weer gestaag. 
Met die positieve vooruitblik neem ik 

afscheid van Jelle en Tom en van Win-
telre. Waarschijnlijk tot ziens!

je dat de tijd is aangebroken 
dat jouw afdeling eens grondig 

wordt ‘belicht’? Wil je je diepste 
Jong Nederland-verhalen kwijt? 

Je ervaringen delen met anderen? 
Stuur dan een mailtje naar idee@
jongnederland.nl en wie weet zit 

ik over een paar maanden bij 
jullie aan tafel!

Vind
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