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Je afdeling belicht

Jong Nederland  
Vorstenbosch
Zaterdag 17 april, het begin van een veelbelovende 
lente. In het zonnetje zaten twee dames uit het bestuur 
van Jong Nederland Vorstenbosch op me te wachten 
toen de bus waar ik me in bevond Veghel binnen reed. 
Vorstenbosch, met nauwelijks 2000 inwoners, is in 
het weekend niet met het openbaar vervoer te berei-
ken. “Het is inderdaad wel handig als je hier een auto 
hebt,” lacht Linda van Kessel (voorzitter) terwijl ze de 
bosweg oprijdt waaraan de blokhut van deze afdeling 
is gelegen. Joss Stone klinkt uit de boxen van de auto-
radio, het zonnige gevoel ondersteunend.
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Linda en Ingrid van der Heijden 
(penningmeester) geven me bij 
aankomst eerst een rondleiding 

in de blokhut waar ze zich stiekem een 
beetje voor schamen. “We zijn druk bezig 
met een nieuwe blokhut! En vorig jaar 
is het sanitair al vernieuwd,” wijst Linda. 
“Moet je nou zien, van die golfplaten aan 
de buitenkant, dat ziet er toch niet uit?!” 
klinkt Ingrid. Het is duidelijk, Vorsten-
bosch is aan een nieuwe blokhut toe, al 
vermaken ze zich hier prima. De locatie 
blijft dan ook hetzelfde, aan de rand van 
het bos. De gemeente heeft al een bud-
get van twee ton toegezegd voor een 
nieuwe blokhut. De huidige staat er sinds 
1982. “En toen was het eigenlijk al als  
tijdelijk bedoeld.” Het zal er nu echter 
snel van komen, want het budget staat 
voor 2011 gepland. Buiten staat een 
picknicktafel waar we plaatsnemen met 
een grote kan limonade.

Jong Nederland Vorstenbosch vierde 
vorig jaar, om precies te zijn op 3 oktober 
2009, haar 50-jarig jubileum. Het begon 
als jongensgilde, met bijeenkomsten in 
een gymzaal of bij iemand thuis, maar is 
uitgegroeid tot de organisatie zoals die 
nu is. Ter gelegenheid van dit heugelijke 
feit, bracht JN Vorstenbosch een speci-
ale jubileumeditie van hun magazine uit, 
fraai opgemaakt. Het feestprogramma 
bevatte twee weekenden; één weekend 
speciaal voor de kinderen en één voor 
de leiding. Het kinderweekend werd op 
vrijdagavond afgetrapt met een casino-
avond. De zaterdag was gevuld met 
een zeskamp, disco en avondspel. Op 
zondagochtend ‘knutselen en spel’ om 
de middag af te sluiten met verschillende 
workshops waar de kinderen aan konden 
deelnemen. Daarbij werden de talenten 
van de leiding ingezet. Kan er iemand 
goed tekenen? Dan geeft die een teken-
workshop! 
Het leidingweekend, de week daarop, 
begon met een receptie voor genodig-
den zoals de gemeente, sponsors en 
belangstellenden. Zaterdagavond was 
de reunie voor alle oud-leiding en zondag 
was er een barbecue voor alle vrijwil-
ligers die meegewerkt hadden aan het 
jubileum. 

Linda vertelt dat dit al haar zevende jaar 
in het bestuur is en daarvan haar vierde 
jaar als voorzitter. Als kind was ze al lid. 
Dit geldt ook voor Ingrid. Sinds vijf jaar is 
ze leiding en het is haar derde jaar bin-
nen het bestuur. De meiden vertellen dat 
ze vroeger altijd zo opkeken tegen hun 
leiding, die toen waarschijnlijk niet veel 
ouder waren dan zijzelf nu (twintigers) en 
dat ze dit nu terugzien bij ‘hun’ kinderen. 
Als ze de kinderen nu vragen hun leeftijd 
te schatten, denken sommigen dat ze 
zelfs ouder zijn dan hun ouders. Oops! 
Nou, één ding is dan zeker: gezag stralen 
jullie in ieder geval uit!

Vorstenbosch heeft natuurlijk ook jaarlijks 
terugkerende activiteiten. Een feeste-
lijke opening van het jaar, een dropping, 
Sinterklaas, kerst, de oliebollenactie 
met oudjaar (de leiding bakt dan altijd 
oliebollen en het hele dorp weet waar ze 
oliebollen kunnen halen), een carnavals-
viering, talentenjacht, proefkamp voor de 
4 tot 8-jarigen en de eerste week van de 
zomervakantie is altijd het kamp gepland. 
Afhankelijk van de leeftijd van de leden, 
gaan ze dan 2 tot 4 nachtjes weg. De 
leiding zelf blijft 5 nachtjes om nog een 
ochtend aan opruimwerkzaamheden te 
benutten. “Eerst gingen de leden ook 
altijd 5 nachtjes, maar die laatste och-
tend zaten ze dan eigenlijk een beetje te 
wachten tot ze opgehaald zouden wor-
den, en wij moesten ondertussen stres-
sen om op te ruimen. Op een gegeven 
stelde iemand voor om de kinderen de 
avond van tevoren al naar huis te laten 
gaan. Zo hebben wij als leiding ook nog 
een avondje voor onszelf en kunnen we 
de volgende morgen in alle rust oprui-
men zonder ook nog op de kinderen te 
hoeven letten,” vertelt Linda. 

Jong Nederland Vorstenbosch heeft 85 
leden en 22 mensen aan leiding. De 
kleintjes hebben eens per twee weken 
clubavond en betalen 35 euro per jaar 
aan lidmaatschap. De leden die wekelijks 
clubavond hebben, betalen 65 euro per 
jaar. Voor het kamp of andere activiteiten 
wordt dan nog een kleine extra bijdrage 
gevraagd. De senioren ‘groeien’ meestal 
door tot leiding. Bijzonder bij Vorsten-
bosch is dat de leiding allemaal erg jong 
is, van 16 tot 25 jaar. Typerend voor 
hun afdeling vinden Linda en Ingrid het 
speelse karakter. “Alles kan,” lachen ze, 
om daar even later aan toe te voegen: 
“nou ja, bijna alles!” Hun clubavonden 
bereiden ze zelden voor, alles gaat op 
basis van improvisatie, dat vinden ze het 
leukst. Voor spel-ideeën putten ze uit hun 
eigen verleden als lid bij Jong Nederland 
en het internet. Meer hebben ze niet 
nodig. Zo ging op een dag het magazijn 
open en moest er opgeruimd worden. De 
kinderen mochten bekers kapot gooien. 
Eén groot feest, geweldig vonden ze het. 
Twee vliegen in één klap, want het maga-
zijn raakte ook meteen een stukje leger. 
“Of gewoon een grote omelet maken van 
alles wat je aan voedsel in de keuken 
kan vinden. Smaakt natuurlijk voor geen 
meter, maar het is wel dikke pret,” zegt 
Ingrid. De meiden vragen zich af hoe 
veel gestructureerder het er bij andere 
afdelingen aan toegaat. Organisatorisch 
vinden ze zichzelf soms niet altijd even 
sterk, maar aan de andere kant: ook al 
is het op het laatste moment, uiteindelijk 
is altijd alles geregeld en de kinderen 
merken niets van de chaos ‘achter de 
schermen’. 

Tot slot willen Ingrid en Linda nog wat 
meegeven aan andere afdelingen: check 
de website voor het seniorentoernooi 
2010 en kom ook! 

Jong Nederland Vorstenbosch, bedankt 
voor jullie gastvrijheid!

Wil je ook met je afdeling in de rubriek 
“Je afdeling belicht” verschijnen? Neem 
dan contact op met het Landelijk Bureau 
en wie weet kom ik de volgende keer bij 
jullie op bezoek!


