
Ik mag naar boven de rivieren… tenminste dat is de bedoeling. 
Maar iedereen schijnt vandaag van de brug bij Zaltbommel te 
waaien en niemand durft verder. Het staat stil en daar blijft 
het bij. Ik draai om, meld me af en maak een nieuwe afspraak.
Een week later haal ik opgelucht adem als ik de brug over ben. 
Er komt een interview. In Harmelen. Met de aanstaande 
nieuwe voorzitter Mark en Niels². Alle drie draaien ze de 
seniorengroep op donderdag.

Door: Marco Kooij
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Je afdeling belicht

BLOKHUT
Ik loop achterom naar binnen langs een 
knutsellokaal naar de sporthal waar ne-
gen kinderen elkaar proberen te vermoor-
den met oversized tennisballen, tenmin-
ste dat doet het lawaai vermoeden. 
Gelukkig valt het mee. De enige ruimte 
die ik nog niet heb gezien is de staf-
ruimte waar de oudste groepen iets drin-
ken aan het begin van de groep en waar 
Mark en ik ons interview beginnen.
De blokhut heeft 1 toiletgroep en een 
douche. Het hele gebouw wordt ge-
deeld met de lokale scoutinggroep. 
Buiten staat ook nog 2 containers die 
omgebouwd zijn tot opslag. Net als de 
vuurplaats wordt deze ook door beide 
verenigingen benut. 
Vroeger (1985) lag de blokhut in “the 
middle of nowhere” maar tegenwoordig 
worden ze ingehaald door het dorp. De 
blokhut ligt nu ingeklemd tussen het 
zwembad, de tennisbaan, een manege 
en wat verder weg de snelweg. Bossen 
zijn er niet maar een grasveld met de no-
dige bosschage geeft voldoende ruimte 
voor spelletjes. Overigens heb ik begre-
pen van één van de junioren dames dat 
Harmelen één meter onder NAP ligt. Het 
kan een metertje meer zijn.
Verhuur doen ze alleen aan eigen leden 
en oud leden. 

GESCHIEDENIS
Afgelopen jaar bestonden ze 55 jaar en 
dat hebben ze uitgebreid gevierd. Een 
tropisch feest geïnspireerd door de olym-
pische spelen. Normaal gesproken kost 
een feestje geld maar met de hulp van 
bevriende ondernemers en verenigingen 
is er gesponsord door middel van dien-
sten. De diskjockey draait voor een paar 
drankjes, tenten worden gratis geplaatst 
voor wat naamsbekendheid en zo verder. 
De band met de lokale retail is sterk en 
gezond.

DE CLUB
Het ledenaantal is niet zo heel hoog. 
Rond de 35 kinderen. Dit zouden er ze-
ker vanuit financieel oogpunt best wat 
meer mogen zijn want de gemeente heeft 
de subsidiekraan dicht gedraaid. 
Het leidingaantal ligt rond de 25 waarbij 
er ongeveer 18 actief groepdraaien en 
de rest hand en spandiensten verleend. 
Omdat de belasting voor de stafleden 
groot was bij het organiseren van twee 
zomerkampen (één voor de jongere kin-
deren en één voor de ouder groepen) 
is besloten om alle groepen tegelijk op 
zomerkamp te gaan. Er gaan dan extra 
tijdelijke stafleden mee maar ook zo’n 30 
tijdelijk leden die even lid worden voor 
het zomerkamp.  

Maar even goed kunnen er nog kinderen 
bij omdat Harmelen uit de oudste groep 
weer nieuwe potentiele stafleden gaat 
krijgen. Deze hebben ook meteen een 
doel voor ogen namelijk het organiseren 
van de Kaderschouw 2020. Duurt nog 
even maar hou het in de gaten.
Jong Nederland Harmelen is een beetje 
een spil in het dorp. Omdat stafleden 
vaak ook lid zijn bij andere verenigingen 
zijn de netwerken waarvan gebruik ge-
maakt kan worden groot. 

Op donderdag gaat het als groepsavond 
als volgt: er is een app waarin de kinde-
ren kunnen aangeven wat ze willen doen.  
Staf spreekt dan af wie wat klaarzet. Als 
de groepsavond begint dan doen ze dat 
in de stafruimte met een bakkie thee en 
gaan dan beginnen. Telefoons blijven op 
eigen initiatief in de stafruimte en dan is 
het wachten tot Annevera iets op haar 
voet krijgt. Ze gaat op het aanrechtblad 
zitten met haar voet onder de stromende 
koude kraan en na enig aandringen strijkt 
Mark over zijn hart en geeft haar haar 
telefoon zodat wij weer verder kunnen 
praten. Grappig is dan wel dat ieder 
kind, dat even komt vragen hoe het met 
Annevera gaat, ook meteen even op de 
telefoon kijkt of de wereld vergaan is. u



2 idee

Op het moment draait er elke avond een 
groep en willen ze ook graag op zater-
dagochtend weer een minioren groep 
starten om de doorgroei van onderuit te 
activeren.

ACTIVITEITEN/ACTIES
Zoals eerder vermeld draait de gemeen-
te de subsidiekraan dicht dus worden 
er activiteiten georganiseerd om de kas 
te “spekken”. Afgelopen jaar zijn er al 2 
pubkwissen geweest die door steeds 
meer mensen bezocht worden en een 
derde op komst. Vorig jaar is er ook een 
dartmarathon geweest waarbij een aan-
tal stafleden 12 uur achter elkaar gedart 
hebben. 
Activiteiten als Jantje Beton en de grote 
clubactie zijn losgelaten omdat de kleine 
gemeenschap dan overvraagd gaat wor-
den.

 
Binnenkort komt bevriend lid van de 
Chiro (de Belgisch zustervereniging van 
Jong Nederland) om uitleg te geven over 
een project in Colombia waar men in 
2018 iets mee wil gaan doen. Mogelijk 
gaan de stafleden van Jong Nederland 
Harmelen hieraan ook deelnemen. 

Harmelen zit in district Utrecht samen 
met Werkhoven, Buren en Hilversum 
maar er zijn weinig contacten met deze 
afdelingen. Wel doen ze graag mee aan 
Kaderschouw en seniorenweekend en 
wat meer activiteiten vanuit de landelijke 
organisatie. 

Afgelopen jaar zijn ze met de junioren 
naar het zwemfestijn van district de Kem-
pen geweest. Meestal is er ook plaats 
genoeg voor andere afdelingen. Voor dit 
jaar is het alweer bijna rond maar wellicht 
voor volgend seizoen een idee?
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TOEKOMST
Er is genoeg fris stafbloed om leuke 
dingen mee te organiseren. Wij zijn er 
over 10 jaar echt nog wel.

TOT SLOT
Beneden en boven de rivieren willen de 
meningen en kijk op zaken nog weleens 
verschillen. We blijven echter wel Jong 
Nederland minded. En dat hoor ik, van 
beneden de rivieren, altijd graag. 

Ik vind het mooi geweest. Een gesprek 
onder NAP met snorkel is best lastig. 
Mark, Niels en Niels en Annevera, be-
dankt voor ontvangst en bijdrage aan het 
gesprek. Ik ben heel nieuwsgierig naar 
jullie mogelijke avontuur in Colombia. 
Hou ons op de hoogte. 

u


