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Je afdeling belicht

Toen ik in de laatste Idee (december 2014) las 
dat de redactie op zoek was naar een reporter 
voor de rubriek “Je afdeling belicht” dacht ik: 
”Dat lijkt me leuk, eens bij andere afdelingen 
in de keuken kijken en meteen erachter komen 
of ik een leuk stukje erover kan schrijven.” 
Jullie begrijpen het vast al, ik ben de nieuwe 
reporter voor de rubriek “Je afdeling belicht”. 
Mijn naam is Marco Kooij ik zit bij Jong 
Nederland De Fakkel in Eindhoven.

Door: Marco Kooij

u

Het was een beetje op korte ter-
mijn maar er moest nog snel ie-
mand naar Jong Nederland Erp 

toe want zij wilden graag een bijdrage 
leveren aan deze editie. Ik heb contact 
gezocht met Paul Cuppen en gelukkig 
hebben we op hele korte termijn een af-
spraak kunnen maken voor een interview 
en een bezichtiging van “De Bolle Akker” 
van Jong Nederland Erp.
Zaterdagochtend 9:00 uur… het 
sneeuwt... hard… Zaterdagochtend 
10:00 uur… het sneeuwt… nog 
steeds…  Gelukkig wist Rijkswaterstaat 
dat ik naar Erp wilde en hebben ze de 
wegen fijn sneeuw vrijgemaakt voor me.

DE BLOKHUT 
Nu heeft deze afdeling in de “Idee” van 
december 2013 al uitgebreid hun nieuwe 
blokhut belicht en de mogelijkheden die 
er zijn. Nu vind ik het niet netjes om te 
zeggen: lees dat stukje maar even door, 
dan weten jullie dat ze 1800 m² eigen 
buitenterrein hebben, een theaterkuil met 
kampvuurplaats, een speelzaal van 100 
m² en 6,5 meter hoog (met een klimwand 
erin), een knutselruimte van 80 m² en 
dan gezamenlijk nog een aantal voorzie-
ningen die ze delen met FCC Wheels, 
een fietscrossvereniging en het Onze-
Lieve-Vrouwe en Catharinagilde uit Erp. 

Het is me opgevallen dat de muren erg 
dik zijn en dat de vloeren zo stroef zijn 
dat het wel lijkt of er profiel op zit. Dat 
klopt ook wel want de vloerbedekking is 
gemaakt van gerecyclede autobanden. 
De muren en het dak hebben een stevige 
isolatie meegekregen zodat de stook-
kosten voor het gebouw zo laag mogelijk 
gehouden kunnen worden. Nu alleen nog 
wat zonnepanelen.

DE CLUB
De club heeft momenteel zo’n 65 leden 
en de groepen worden gedraaid door 
ongeveer 25 stafleden. Het frappante 
van het hele verhaal is dat aanwas van 
nieuwe leden juist gebeurt bij de maxio-
ren en niet zoals je zou verwachten bij de 
minioren. De aangroei van staf gebeurt 
doorgaans vanuit de seniorengroepen 
maar omdat de aangroei zo snel gaat 
is er besloten om een 16+ groep in te 
richten zodat de leden nog wat langer 

lid kunnen blijven en nog beter getraind 
kunnen worden in het aanstaande staflid-
maatschap. 
De laatste jaren is er veel tijd en energie 
in het nieuwe clubgebouw gestoken en 
daardoor is er ook ruimte gekomen voor 
meer groepen. Het streven is om in 2018 
rond de 100 leden te hebben maar wel 
zodanig dat de overige nabijgelegen 
Jong Nederlanden er geen last van heb-
ben. Er wordt nu ook weer meer aan-
dacht besteed aan het trainen en oplei-
den van de nieuwe stafleden. Op eigen 
initiatief is er een kinder-EHBOcursus 
gevolgd en uiteraard ontbreken de ge-
bruikelijke introductie- en kampbivakcur-
sussen niet.

ACTIVITEITEN
Het afgelopen jaar is er een evenement 
georganiseerd door de lokale midden-
stand. Het heet “Vuur en vlam” en wordt 
elke 2 jaar georganiseerd rond kerstmis. 
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Tot ziens!

Hierbij heeft Jong Nederland Erp ge-
holpen met een sleede baan, abseilen, 
marshmallows en een rodeohert. 
Afgelopen zomer is er samen met het 
Jeugd- en Jongerencentrum (JJC) het 
“Open Veldfeest” georganiseerd. Er ko-
men dan bands optreden, de bar is open, 
kampvuur en natuurlijk kinderactiviteiten 
zoals een vuurspuwer en de verkleedkist. 
En Jong Nederland zou Jong Nederland 
niet zijn als er ook niet wat spelletjes 
gespeeld werden. De bedoeling ervan is 
om heel “De Bolle Akker en het JJC met 
dit evenement te verbinden. Op deze 
manier zou er in de toekomst een event 
kunnen ontstaan waarbij de verenigingen 
elkaar kunnen versterken. 
Komende zomer wordt door de fiets-
crossvereniging het EK georganiseerd 
en worden er rond de 15.000 mensen 
verwacht…  Jong Nederland Erp heeft 
aan het einde van het bericht in Idee van 
december 2013 een claim gelegd op de 
kaderschouw van 2018. Dan is zo’n EK 
een aardige warming up.  
En dit zijn dan de grote activiteiten. Dan 
een kleine activiteit. Stel je voor… je 
neemt mee… touw, tonnen, hout. Knoopt 
daar een vlot van en je gooit dat op een 
zomerse dag in rivier de Aa. Laat je rustig 
meevoeren door het kabbelende water, 
spettert links en rechts eens iemand nat 
en kijkt naar de mensen in het dorp waar 
je doorheen vaart tot je bij de sluis komt. 
Daar trek je het vlot uit het water en 
breng je hem weer terug naar het club-
huis…  EN VOLGENDE WEEK DOE JE 
DAT WEER... omdat het kan. 

BIJZONDER 
Op 14 februari is de uitreiking van de 
Zilveren Uil door de carnavalsvereniging 
Uilen van Empeldonk geweest. Deze 
carnavalsvereniging nomineert personen/

organisaties die wat betekend hebben in 
maatschappelijk opzicht voor Erp. Jong 
Nederland Erp heeft deze onderschei-
ding gewonnen en op carnavalszaterdag 
in ontvangst genomen. Het is mooi om 
te weten dat externe partijen ook de 
waarde van Jong Nederland onderken-
nen en erkennen. Van harte gefeliciteerd 
met deze mooie onderscheiding!

Beetje aan het einde van het verhaal 
gekomen is het gebruikelijk om de gast-
heer te bedanken voor de ontvangst, de 
koffie, zijn tijd en het verhaal. Dank je 
wel Paul en in ieder geval tot 2018.
Nu weet ik niet of mijn plaats is om  
Martijn van der Linden te bedanken 
maar hij is wel degene die de afgelopen 
jaren deze rubriek zijn plek gegeven 
heeft in de Idee. Dank je wel Martijn 
voor je inzet en en ik hoop dat je maat 
48 hebt want ik ben echt van plan om in 
je voetsporen te treden.

Wil je op de hoogte blijven van de 

activiteiten van Jong Nederland Erp: 

facebook.com/jongnederlanderp 

en jongnederlanderp.nl helpen daar 

heel erg goed bij.


