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Saasveld 
Door: Martijn van der Linden

Jong Nederland

1 april, wat een dag om op pad te 
gaan voor Jong Nederland. Vooral 
als je zo’n vier uur onderweg bent 
om in het Twentse Saasveld te 
belanden. Desalniettemin zal ik 
die treintrip niet vlug vergeten! 
Blijkbaar was mijn ticketje niet 
geldig voor vandaag. Terwijl de 
conducteur een proces-verbaal 
op papier kladde, groef ik in mijn 
geheugen om een reden te zoeken 
waar het überhaupt aan zou 
kunnen liggen. Ik kreeg het briefje 
onder mijn neus… en natúúrlijk:  
“1 april, kikker in je bil!!!”
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Een paar uur later stapte ik uit op station Borne (even 
een topografisch lesje: Borne ligt naast Saasveld) waar 
kersverse voorzitster Vera, Brechje en Marieke mij al 

stonden op te wachten om naar het katholieke dorpje te sjezen. 
Daar aangekomen stond de rest van het ontvangstcomité 
(Jan, Anne, Walter, Roy en Gijs) al klaar…. “OK, we kunnen 
beginnen!” 

HET KONINGSNEST
Jong Nederland Saasveld accommodeert al een aantal jaren in 
haar eigen blokhut: het Koningsnest aan de Koninksweg. Zoals 
gebruikelijk start ik (uit nieuwsgierigheid) met een rondleiding 
door de blokhut. Ondertussen de leidingbende in het 
leidinghok zit – volgens Jan de meest belangrijke ruimte van het 
gebouw, omdat hier alle goede ideeën ontstaan of Jans andere 
vergelijking: “Alle goede ideeën ontstaan in de kroeg!” – kuiert 
Vera met mij door het pand.
Naast het ideerijke leidinghok beschikt het Koningsnest over 
twee hobbyruimtes voor de ‘creativiteit’, een zaal voor ‘sport en 
spel’ en een immens groot grasveld voor het ‘buitenleven’. De 
drie belangrijke JN-pijlers zijn hier dus duidelijk te herkennen!
Boven is er nog een klein (of ja, héél klein) zoldertje met een 
kantoortje en een knus hoekje voor de seniorengroep. Uiteraard 
heeft het Koningsnest ook nog een keuken, toiletten en een 
douche. 

VAN SCHUURTJE-ACHTER-DE-KROEG TOT  
JONG NEDERLAND
Het begon allemaal in 1958, toen een groepje mannen zich 
enorm verveelde. Zij vonden dat er op zondag méér moest 
zijn dan alleen maar een heilige mis. Daarom startten zij in een 
schuurtje achter de kroeg met een jeugdvereniging die elke 
zondagmiddag bij elkaar kwam. In 1960 ontstonden er plannen 
voor een blokhut aan de Saterslostraat, en sinds 1962 zijn ze 
aangesloten bij Jong Nederland.
Ondertussen was er in Saasveld nóg een jeugdvereniging 
opgericht: de Nederlandse Gidsen. Dit clubje was enkel voor 
meisjes. Ze hadden ook een ander clubgebouw, die aan de 
Koninksweg, want vroeger mochten de jongens en de meisjes 
niet onder één dak spelen.
Begin jaren 70 beleefde Jong Nederland Saasveld een 
dramatische periode. De ledenlijst was verreweg ingekort tot 
zeven leden, waardoor ze genoodzaakt werden om in 1973 te 
fuseren met de meidenclub (de clubavonden bleven nog wel 
gescheiden). In 1990 besloten ze om verder te gaan in één 
blokhut: het Koningsnest! Dat laatste was een goede zet, want 
in 1991 steeg het ledenaantal heel fors. 
Momenteel zitten ze op  101 leden, geleid door 36 kaderleden. 
Zo’n beetje alle leiders zijn voortgevloeid vanuit de senioren. 
“Wij zeggen ook altijd: als je geen vrienden hebt, kom dan maar 
bij ons”, grapt het gezelschapje onderling… 
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EEN HALVE EEUW LOL & PLEZIER
Het seizoen 2011-2012 stond volledig in thema van ‘50 
jaar Jong Nederland Saasveld’.  Om te beginnen kregen alle 
reguliere activiteiten een speciaal tintje, maar er waren ook 
nog een paar extra dingen op touw gezet, zoals de familiedag, 
die in juni zal plaatsvinden. Hierbij moeten families tegen 
elkaar strijden in een zeskamp. Voor de leiding was er op 24 
maart een feest en 10 juni gaat het gezelschapje met alle 
kinderen een dagje naar ponypark Slagharen. Naast al deze 
feestelijkheden neemt JN Saasveld dit jaar afscheid van Alfons 
Hottenhuis, die ruim 20 jaar, met verve, hopman is geweest. 

ACTIVITEITEN
De ochtend voordat ik in Saasveld binnenstapte, had de club 
net haar jaarlijkse palmpasentocht met eierzoekwedstrijd. Dit 
jaar waren er ook 50 gouden eieren (waar doet ons dat ook 
alweer aan denken?) verstopt. Als je die vond, kreeg je een 
grote chocoladepaashaas.
Elk seizoen wijden de Saasvelders in met hun ‘Instuif’, een 
avond met spellen voor de groepen. Afgelopen keer hadden ze 
een mega stormbaan gebouwd.
Daarnaast organiseren ze elk jaar de intocht van Sinterklaas, 
een kerstmarkt onder het motto ‘gezellig samen zijn’ en twee 
droppings. 
Om geld in het laatje te brengen, zamelen ze elke maand 
oud papier in, toeren ze twee keer per jaar de boeren af om 
oud ijzer op te halen… “… en we zijn in te huren voor de 
garderobe”, vult Roy aan. 
Ook doet afdeling Saasveld heel actief mee met de landelijke 
en districtsactiviteiten. Toernooien, speldagen, Kaderschouw 
(wat dit jaar helaas niet op het lijstje staat), festivals… niets 
slaan ze over.     
Verder mogen we het zomerkamp niet vergeten. De minioren 
gaan altijd apart op kamp. Zij blijven dan een nachtje slapen in 
het Koningsnest. “Het grote zomerkamp is net iets te spannend 
voor ze”, merkt Vera op, “de senioren daarentegen gaan dit jaar 
naar de Ardennen op kamp.”
Tenslotte moet ik het aller-aller belangrijkste natuurlijk niet 
vergeten te vermelden: het jaarlijkse leidingweekend! 

ALS WE HET DOEN, DOEN WE HET GOED
Dé typische eigenschap van Jong Nederland Saasveld. Dan 
vraag ik me natuurlijk direct af, waarom vinden ze dat dan? En 
ook die vraag viel zonder problemen te beantwoorden. Ik werd 
overdonderd met tal van voorbeelden. “Bijvoorbeeld als onze 
kinderen een toneelstukje moeten opdragen en wij vinden het 
niet goed, dan blijven we zolang oefenen tot ze het perfect 
kunnen”, zegt een van de dames, “op dat vlak zijn wij misschien 
wel erg strenge leiding, echte doordrijvers, maar onze kinderen 
zijn hierdoor wél heel fanatiek!”
Ondertussen toont Anne me hun zelfgemaakte spelboekje en 
hun eigen EHBO-boekje. Uit nieuwsgierigheid blader ik er vlug 
eventjes doorheen; het ziet er werkelijk fantastisch uit. Alleen 
al de lay-out verklapt dat er veel uurtjes werk in zit. “Als we het 
doen, doen we het goed, Hé!”

TOT SLOT
Na nog wat gepraat te hebben over de Ins en Outs van Jong 
Nederland en ik (met een beetje moeite) het clubje voor mijn 
fotolens kreeg, besluit ik om weer terug te gaan naar het 
diepe zuiden. Brechje dropte mij weer netjes in Borne en ik 
kan terugkijken op een plezierig en lachwekkend middagje. Ik 
sluit af op mijn beste Twents:  Soasel, daank oe wa en ik had 
unmeunig völ skik met öllie! Goodgoan en ajuus!!!

Ps. Nu vergeet ik het nog bijna… Zet het alvast op je kalender: 
4 november 2012 is het weer de landelijke afdelingsraad, dit 
jaar in SAASVELD! 

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!


