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Je afdeling belicht
Jong Nederland Zijtaart

Door: Kim van Korven en Luc Vugts

Daar gaan we dan, als twee onervaren “reporters”, 

op naar Jong Nederland Zijtaart. Al snel komen 

we op nog een puntje waar we onervaren in 

zijn: namelijk de weg vinden in het donker. 

Gelukkig loodst Susan ons via de telefoon naar 

het clubgebouw waar ze ons vrolijk begroet en 

voorstelt aan Eva. Een fijn welkom wat voortzet in 

een enthousiast en gezellig gesprek waarin we de 

afdeling leren kennen.



Jong Nederland Zijtaart

GESCHIEDENIS 

Net als Jong Nederland bestaat afdeling 
Zijtaart dit jaar ook 75 jaar. De oprichter 
Jan van de Ven, beter bekend als “de 
opa van Jet”, leeft niet meer. In de eerste 
jaren was het een jongensgilde, later 
kwam daar een meisjesgilde bij en in 
1977 zijn beide gefuseerd tot Jong 
Nederland. Een vast honk hadden ze 
niet. De materialen werden tot 15 jaar 
terug gestald op vier verschillende 
locaties in het dorp, waaronder de 
berging bij het dorpshuis. In de zomer 
speelden de groepen op het speelveld 
en in de koude wintermaanden mochten 
ze gelukkig gebruik maken van het 
dorpshuis als winterverblijf. De broer 
van Eva, fanatiek Jong Nederlander 
en voorzitter, wordt gebeld of deze 
informatie wel klopt en hij kan het 
bevestigen. 
Juf Agnes, die vroeger juf was op school 
en daarom deze naam nog draagt, Willy 
en Mariëlle kennen deze geschiedenis 
het beste. Zij draaien al 33 jaar mee 
met de vereniging. Samen, met de 
voornamelijk jongere vrijwilligers, vormen 
ze een hechte groep die, buiten Jong 
Nederland om, ook samen activiteiten 
onderneemt en op stap gaat vertelt 
Susan ons enthousiast.
Het feestjaar heeft vier speciale 
data waarop het 75-jarige bestaan 
wordt gevierd. Op 17 mei is er een 
verrassingsdag voor de huidige leden. 
Het jaarlijkse districtsfeest krijgt een 
extra feestelijk tintje op 11 september en 
op 12 september volgt een reünie voor 

alle oud-vrijwilligers. Op 18 september 
zal er een zeepkistenrace worden 

georganiseerd voor het hele dorp. 

DE BLOKHUT 

Sinds het 60-jarige bestaan 
heeft de vereniging een eigen 
honk, gemaakt van units 

die eerder dienst deden als 
onderdak voor asielzoekers. Een 

ideale locatie, een mooi groot veld 
dat ze huren van en bij de lokale 

tennisvereniging. Naast het staflokaal is 
er een opvallend opgeruimd materiaalhok 
en creatief hok. “Willem’s bijdrage” 
zeggen de meiden nog net niet tegelijk 
wijzend op een kastje waar ook Willem 
zijn naam op staat. Willem houdt het 
gebouw, met gymzaal, knutselruimte, 
filmruimte (waar ook 101 andere dingen 
gedaan kunnen worden), opbergruimte 
en sanitair bij. Alles ziet er keurig uit en 
de meiden beseffen dat dit voor een 
groot deel komt door Willem zijn inzet. 
“Een van de vrijwilligsters versiert het 
gebouw ook”. “Nu is het thema carnaval, 
maar ook bijvoorbeeld met kerstmis 
wordt de boel vrolijk versierd” laat Eva 
ons weten tijdens de rondleiding. 

DE CLUB 

Terwijl Susan het verhaal vertelt over de 
komst van “Knottie en Brillie”, de twee 

vissen van de vereniging die een heus 
voederschema hebben, zoekt Eva op 
hoeveel leden ze hebben. Ze komt uit op 
76 leden en 36 vrijwilligers. Als afdeling 
zijn ze aangesloten bij District Noord 
Oost Brabant. De ogen van de dames 
beginnen te glinsteren als ze vertellen 
over de banden die ze hebben met een 
aantal afdelingen. Niet alleen hebben 
de leden het leuk op de georganiseerde 
districtsactiviteiten, vrijwilligers onderling 
hebben het ook leuk samen. “We komen 
elkaar tegen op festivals en met het 
uitgaan”. 

ACTIVITEITEN 

De leden zijn verdeeld over zeven 
groepen die wat betreft ludieke 
activiteiten niets te kort komen. “Binnen 
alle families in het dorp zit of zat wel 
iemand bij onze vereniging”. “We 
organiseren elk jaar een dorpsspel 
waarbij we de wat oudere leden willen 
werven”, “leden maar ook vrienden 
daarvan kunnen deelnemen”. “De 
kinderen maken zelf groepen en spelen 
dan bijvoorbeeld levend Cluedo of 
levend Risk”. “Voor de jongere leden 
hebben we een lampionnentocht”. “De 
Minioren knutselen dan zelf een lampion” 
en samen lopen we met hen en de 
ouders een tocht”. “Een van onze buren 
maakt er echt werk van om zijn tuin mooi 
aan te kleden speciaal voor deze avond”. 
De meiden vertellen en vertellen, erg leuk 
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en handig! 
Op de vraag wat Jong Nederland Zijtaart 
nou echt Jong Nederland Zijtaart maakt, 
komt na een korte denkpauze onder 
andere het verrassende antwoord dat 
ze graag vies worden. Ondanks dat het 
clubgebouw mooie ruimtes heeft, zijn 
de kinderen het liefst buiten. ”Zodra 
het mooi weer is, gaan we naar buiten” 
zeggen Eva en Susan. Hun ogen 
beginnen te stralen, wat verraadt dat 
ze dit zelf ook maar al te graag doen. 
“Kwalleballen”, “de Baggertocht” en 
“plet pret” zijn favoriet. De meeste 
afdelingen zullen kwalleballen wel 
kennen. De Baggertocht en Plet Pret 
vragen om uitleg en die kregen we ook. 
Bij de Baggertocht wordt er een punt 
aangewezen waar de groep recht heen 
moet. Dus, over weilanden, door (stink) 
sloten etc. Plet pret wordt gespeeld 
met eten wat niet meer gegeten 
moet worden. Oude knoflooksaus 
bijvoorbeeld. Na een goed antwoord op 
een quizvraag mogen de leden met een 
hamer op een blok het eten pletten, wat 
leidt tot grote hilariteit. 
Susan heeft nog een antwoord op 
de vraag. Zij geeft aan dat wat Jong 
Nederland Zijtaart ook organiseert, ze 
het altijd ludiek en creatief aanpakken. 
Thema’s worden goed uitgewerkt, 
niet alleen bij het groepdraaien en de 
activiteiten voor de andere afdelingen in 
het district, maar ook voor het dorp. 
Naast groepsavonden voor de leden zijn 
er ook “hopeloze leidingavonden” voor 
de vrijwilligers. Soms ontstaan deze 
spontaan na het clubdraaien, maar ze 
worden ook zeker gepland. Elke keer 
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heeft de avond een andere inhoud. 
Het gaat van kampvuuravond naar 
spelletjesavond, naar surprise (inclusief 
oud zoldercadeau) rond sinterklaas.

ACTIES

“Oliebollen en planten verkopen vinden 
we niet zo leuk” zegt Susan. Om de kas 
te spekken organiseert Zijtaart daarom 
Sneeuwpop. Waar voorheen de mensen 
een top 10 muzieklijst konden maken 
voor de Top 100 avond, is er sinds 
zeven jaar een andere invulling voor een 
gezellige feestavond. De locatie waar het 
feest gehouden wordt, is ideaal voor de 
vrijwilligers die de naam Jong Nederland 
dan even wat loslaten. Het evenement 
staat bekend als SNEEUWPOP 
en heeft een wervende opzet. Zo’n 
600 bezoekers van 18 jaar en ouder 
bezoeken het festijn. Zijtaart wil groeien 
met deze activiteit en nodigt iedereen 
uit om op 12 december naar Zijtaart te 
komen.
De Rabobank clubactie is ook bij 
afdeling Zijtaart bekend. Om leden te 
werven is er een meeloopweek waarin 
kinderen een kijkje kunnen komen 
nemen. Een carnavalsavond waar spelen 
worden gespeeld, kinderen worden 
geschminkt en als hoogtepunt, prins 
carnaval een bezoek komt brengen. 
De laatste jaren is het zelfs twee keer 
voorgekomen dat prins carnaval uit de 
gelederen van Jong Nederland Zijtaart 
kwam! 

SLOT EN TOEKOMST

Als reporters kunnen we nooit in 
woorden vastleggen hoe enthousiast 
Eva en Susan zijn en vertellen over hun 
afdeling. Mooi om te zien hoe het Jong 
Nederland bloed stroomt bij hen en 
binnen hun afdeling.
Wij wensen hun veel succes met hun 
wens om in de toekomst, “Amy’s krulfriet 
en Bieke's burgers (vernoemd naar 
twee van de vrijwilligers) te verkopen op 
Sneeuwpop”. 
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