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Ik ga naar Buren…  je weet wel… van 
Anna van Buren? De flirt van ene Willem 
lang geleden? Deze Willem was belangrijk 
dus Buren kreeg stadsrechten. Dat was les 
nummer één die ik kreeg toen ik kort na 
binnenkomst in het clubhuis vertelde dat 
ik Buren zo’n leuk authentiek DORPJE 
vond. Gelukkig is het bij die ene les 
gebleven, ik heb de fout maar drie keer 
gemaakt, denk ik. 
Maar goed, ik kom niet naar Buren voor 
de stadsrechten maar voor Jong Nederland 
Buren. Praten doe ik hoofdzakelijk met 
Frank (die het kortste strootje trok ;) ) 
en hij werd bijgestaan door Luuk (hoofd 
leiding) en Gert-Jan (bestuurslid).



BLOKHUT

De blokhut is op leeftijd maar 
wordt keurig onderhouden. 
Elke eerste maandag van de 

maand komt er een ploeg van 7 á 8 
personen de nodige werkzaamheden 
doen variërend van reparaties tot 
schoonmaakwerkzaamheden.
Ik tel 3 grote ruimten die ingericht zijn 
voor handvaardigheid, sport en als 
bar. Verder zijn er een keuken, drie 
toiletten en ook drie douches. Een kleine 
stafruimte en een keukentje completeren 
de blokhut.  Een d.m.v.  vlizotrap 
bereikbare zolder wordt als opslag 
gebruikt.
De grond waar de blokhut op staat, 
is van de gemeente en vroeger heeft 
daar één van de grootste kastelen 
van Nederland gestaan.  Er is dus een 
mooi open veld met stroken beplanting 
eromheen. Om de beplanting is ook 
een gracht die het terrein afbakent. 
De blokhut zelf is in eigen beheer en 
is beschikbaar voor verhuur: www.
jongnederlandburen.nl/blokhut-huren.

GESCHIEDENIS

In 1983 is stichting Jeugdwerk 
begonnen met de bouw van het 
clubgebouw. Rond 1987 is er contact 
gezocht met Jong Nederland en hebben 
ze zich aangesloten. Dit is dus een 
relatief jonge afdeling. Het is niet bekend 
met hoeveel kinderen er begonnen is. Ze 
hebben een groot feest georganiseerd 
toen de afdeling 25 jaar bestond. 
Wanneer het volgende jubileum gevierd 
wordt is nog niet bekend.  

DE CLUB

Momenteel heeft de afdeling zo’n 
35 leden die allemaal op vrijdag hun 
groepsavond hebben.
Minioren, maxioren, junioren en senioren 
draaien tussen 18.00 en 22.30 uur, 
daarna is het staftijd tot laat.
Er is geen 16+ groep want die leden 
gaan (indien gewenst) door als aspirant 
staflid. Dat duurt één jaar. Begeleiding 
van aspirant stafleden gebeurt door de 
hele stafgroep omdat het vaak maar om 
1 of 2 personen gaat. Dat mogen er 

gerust meer worden want op het moment 
draaien stafleden dubbele groepen.
Er mogen ook wat meer leden bij komen 
en dan met name minioren. Die groep 
dreigt komend jaar te verdwijnen.

ACTIVITEITEN/ACTIES

Op 26 januari is er een disco 
georganiseerd met als thema “Jungle 
Fever” waarvoor ook kinderen uit 
omliggende gemeentes worden 
uitgenodigd. De mooiste verkleedde 
wint een jaar lang contributie!!  Da’s 
nog eens een lokkertje. Daardoor wordt 
de afdeling weer onder de aandacht 
gebracht in de hoop nieuwe leden te 
kunnen begroeten. De week na de 
disco wordt het programma op eigen 
terrein leuk gemaakt om nieuwe leden 
direct mee te kunnen nemen in de Jong 
Nederland flow.
In de loop van de tijd is er een traditie 
geboren die eiergooien heet.  Ook 
hierbij worden bewoners uit omliggende 
gemeenten uitgenodigd om deel te 
nemen en daarmee betrokkenheid bij de 
afdeling te vergroten.
In de buurt zit het Wilgje buitensport 
en een voormalig voorzitter van Jong 
Nederland Buren is daar de baas. Elk 
jaar mag daar de afdeling een leuke dag 
organiseren.

Het hoogtepunt van het jaar voor de 
kinderen is het slotkamp. Ze worden 
dan uitgenodigd van vrijdag tot en met 
zondag om van alles te doen. Slapen 
hoort er wel bij maar dat is minimaal. 
De ouders krijgen hun kinderen altijd 
heel rustig terug. 

Voor de stafleden is het hoogtepunt 
(driemaal raden) het stafweekend. 
Omdat de staf zichzelf sponsort kunnen 
ze zich ook iets meer permitteren. 

De laatste keer was centerparks het 
doelwit en omdat er wat feestdagen 
tussen zaten kon het ook wat langer voor 
minder vrije dagen bij de baas.

Het district waarin Jong Nederland Buren 
is klein en een aantal contacten zijn 
jammer genoeg een beetje verwaterd.  
Alleen met Harmelen hebben ze goed 
contact momenteel.

Jong Nederland Buren schijnt een 
reputatie te hebben bij de Kaderschouw 
(dit jaar in Erp en kaarten zijn al te koop). 
Als zondag de meesten met hun brakke 
kop rondliepen op zoek naar een kop 
koffie is Jong Nederland Buren eieren 
aan het bakken. Aanschuiven mag 
maar wel zelf je eieren enz. meenemen 
want de staatsloterij hebben ze nog 
niet gewonnen. Zal overigens ook niet 
gebeuren want ze doen niet mee… 
(zover ik weet).

TOEKOMST

De toekomst is een beetje koffiedikkijken. 
Binnen een kleine gemeente gaat 
het altijd op en neer wat betreft het 
aantal leden en ook stafleden. Ze zijn 
optimistisch en ze gaan ervanuit dat Jong 
Nederland Buren nog lang bestaat en 
dat ze lekker draaien. Dat doen ze nu 
ook en ook al zal het wel eens spannend 
worden… onder het motto “speels, 
vrolijk en uitdagend” zullen ze er zijn over 
10 jaar nog steeds zijn.

Ik ga het clubhuis weer verlaten en 
laat de klusgroep verder werken aan 
het onderhoud ervan. Dank jullie wel, 
Frank, Luuk en Gert-Jan voor de tijd en 
aandacht die jullie voor me hadden. Toch 
wel bijzonder dat we dit interview gedaan 
hebben op de voormalige fundering van 
kasteel Buren…
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