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Je afdeling belicht

Borkel & Schaft 
Door onze reporter: Martijn van der Linden

Onder een 

stralende 

avondzon
kuier ik het grasveld 
van Jong Nederland 
Borkel & Schaft op. 
In de verte zie ik 
de Minioortjes al 
die druk bezig zijn 
met hun spel. Ik 
wandel er naartoe 
en plots stopt het 
hele gebeuren en 
gaan ze netjes in 
een rijtje staan. Ik 
loop dichterbij en 
ineens volgt er een 
koninklijke buiging 
en roepen ze in koor: 
“Hallooooo meneer!”

Sprakeloos kijk ik de brave, schattige en 
verlegen gezichtjes aan en als beloning 
besluit ik om gezellig met hun spelletje 
mee te doen. Na een halfuurtje zijn ook 
de ouders toegestroomd en na wat 
geklets en flauwe zever blijf ik samen 
met de leiding, die ondertussen in 
grote getale waren aangekomen, over. 
Samen met voorzitter Gerard, secretaris 
Danique, penningmeester Marlon, 
Suzanne en Laura (enkel leidster Loes 
ontbreekt nog) zoeken we een knusse 
plek op in hun blokhut.

THUISBASIS
Al vele jaren vertoeft afdeling Borkel 
& Schaft in blokhut ‘de Ratel’ aan de 
Sportparkdreef. Traditiegetrouw begin 
ik ook nu met een korte rondleiding. 
De Ratel bestaat uit, hoe dat ze het 
zelf noemen, een onderzaal en een 
bovenzaal. De onderzaal is vooral 
bedoeld voor de sport- en spelavonturen, 
terwijl de bovenzaal eerder geschikt is 
voor het creatieve. Beide ruimtes zien 
er keurig en vooral onderhouden uit! 
Daarnaast bezitten ze nog over een 
keukentje, een set toiletten, een douche, 
een staflokaal en een groot grasveld. Op 
steenworpafstand zijn ze bij de Dommel, 
een riviertje dat goed van pas komt voor 
echte waterpret en als je ietsjes verder 
stapt, sta je al in de bossen…
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HET CLUBJE
Jong Nederland Borkel & Schaft is 
een vereniging waar de Brabantse 
gezelligheid vanaf straalt. Het afgelopen 
jaar hebben ze een belangrijke stap 
gezet die ze niet vlug zullen vergeten. 
De vorige leiding, vooral veertigers, 
vond namelijk dat de tijd rijp was om 
op te stappen en het volledige stokje 
over te dragen aan de fris en fruitige 
twintigers. “Maar we mogen ze nog 
altijd bellen!” vertelt een van de meiden 
erbij. Nu zijn ze nog maar met zes 
man (ofja ik kan beter ‘vrouw’ zeggen) 
leiding overgebleven en daarnaast zijn 
er nog drie hulpleiders van de partij. Het 
leidingaantal is dus bijzonder laag… “We 
zijn druk op leidingjacht, maar dit heeft 
niet veel resultaat!”
Afdeling Borkel & Schaft beschikt 
over 38 leden, verdeeld over vier 
groepen: de Minioren, de Maxioren, 
de Junioren en de Senioren. Vooral bij 
de jongste groepen zitten de meeste 
kinderen. Dit komt allemaal door het 
feit dat de meeste pubers die bij Jong 

Nederland zitten overstappen naar de 
KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren), 
een andere vereniging in het dorp, 
waardoor de aanwas van nieuwe leiding 
(die bij hun vooral voort komt vanuit de 
seniorengroep) ook heel laag is. Het 
merendeel van de leiding van afdeling 
Borkel & Schaft is trouwens óók lid van 
deze plaatselijke KPJ!
Wanneer ik vraag of de leidinggroep 
een hechte groep is, verkondigt Gerard: 
“Danique is wel zo’n (piep) wijf!”, waarop 
Danique reageert: “Ja en Gerard hebben 
we omdat we niemand anders konden 
vinden!”. De rest van de meiden barst in 
lachen uit! (Dus jullie zijn niet hecht?!?!). 
“Natuurlijk wel! Wij zijn héél hecht en dat 
moet ook wel, want anders zouden we 
het nooit overleven!” licht Suzanne mij 
toe.

HOE BEGON HET ALLEMAAL?
Altijd weer een lastige vraag, want vraag 
maar eens aan mensen die er niet eens 
bij waren indertijd waarom dat hun dorp 
een gezelschap oprichtte… En dan 

zit er niks anders op dan de boeken 
en papieren tevoorschijn te halen. Vol 
plezier duikt Danique de stoffige bladen 
in, ondertussen dat de overige dames al 
aan het terugtellen zijn, omdat hun nog 
bijgebleven is dat ze pas het 55-jarig 
jubileum vierden met een bioscoopuitje 
voor de hele club. Na een tijdje zoeken 
geeft Danique het op, want preciezer 
dan 1956 komt ze niet! Samen met 
Gerard kon ze mij wel vertellen dat 
Jong Nederland Borkel & Schaft is 
voortgekomen vanuit een Katholieke 
Meisjesgilde die destijds met drie 
groepen startte. “Bekijk het als een soort 
KPJ voor vrouwen!”

JONG NEDERLAND, DAT ZIJN WIJ!
Er zullen niet veel verenigingen bestaan 
die net zoveel actie voeren als afdeling 
Borkel & Schaft.  Enerzijds om geld 
in te zamelen, maar zeker ook om zich 
kenbaar te maken in het dorp! Het 
begint al in augustus, wanneer dat ze 
de kindervermaak verzorgen tijdens een 
hippisch evenement in de 
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u buurt. “Vroeger organiseerden we in 
augustus ‘Schijt je rijk’, maar dat was 
zoveel werk. Gelukkig hebben we nu 
dit!” In de winter is het de beurt aan 
de succesvolle ‘Kerststerrenactie’ 
en de zomer wordt ingeluid met de 
‘Krentenbollenactie’! Ook op de lokale 
kermis, begin juni,  laten ze hun gezicht 
zien met hun ‘Loterij’ en ‘Kieptrek’-festijn. 
Om te weten wat ‘Kieptrekken’ precies 
inhoudt (sorry! Helemaal vergeten 
te vragen), heb ik toch even moeten 
googelen… En kieptrekken is dat je met 
vijf personen en één coach doormiddel 
van een lang touw een gewicht naar 
voren trekt. Een soort touwtrekken met 
als tegenpartij een blok gewicht!

EN DAARNAAST …
Volgen de ‘gewone’ activiteiten nog 
die Jong Nederland Borkel & Schaft 
organiseert. In het begin van het seizoen 

zijn dat vooral de districtdagen samen 
met afdelingen Gastel en Budel-Schoot. 
“Hier  gaan we graag naartoe, evenals 
de leidingavond van ons district: Altijd 
weer hilarisch!!!”, oppert feestbeest 
Gerard, “Net als Kaderschouw! Als het 
in de buurt is slaan we dit feestje zéker 
niet over!” 
De kers op de taart van elk seizoen 
is natuurlijk het kamp. Elk jaar tijdens 
Hemelvaart haalt het clubje de nodige 
spullen weer van stal om een leuk weekje 
in elkaar te knutselen… “Jammer dat 
dit samenvalt met het Zwerfweekend, 
anders hadden we graag ons rugzakje 
gepakt om mee te ‘zwerven’!” jammert 
Danique in de hoop het nog ooit te 
kunnen doen…

“HANGOUDERS”
Hangjongeren ken ik wel, en van 
hangouderen had ik al eens gehoord, 

maar bij afdeling Borkel & Schaft 
hebben ze ‘last’ van hangouders. Het zijn 
gewoon ouders die graag hun kinderen 
komen ophalen na een clubavondje 
en dan nog een dik half uur blijven 
nakletsen samen met de andere ouders 
en leiding. Zelf vinden ze het in Borkel 
& Schaft wel iets wat hun typeert! 
“Het zijn dus niet alleen de kinderen 
die graag naar ons toe komen!” hoor 
ik met een giechelstemmetje m’n oren 
binnensuizen…

EN NIET VERGETEN!
Jong Nederland Borkel & Schaft van 
harte bedankt voor jullie gastvrijheid! 
Ik heb genoten van een gezellig en 
lachwekkend avondje. Nog heel veel 
succes met jullie nieuwe ‘leidingcarrière’!

Wil je jou afdeling ook eens in 
de ‘spotlights’ zetten? Graag je 
ervaringen delen met anderen?  
Of gewoon een gezellige JN- 
babbel hebben? Stuur dan een 
mailtje naar idee@jongnederland.nl 
en wie weet schuif ik de  
volgende keer bij jullie aan!


