
�	 �
�	��� �	����

Jong Nederland

GEESTEREN



1idee

X

�	��
�	�����	���� Geesteren

“Proeven van de verschillende Jong 
Nederlandkeukens… Echt waar, het is en 
blijft fantastisch!” Alleen… mijn agenda kon 
voor deze editie helaas geen gaatje vinden om 
weer een dagje eropuit te trekken. Gelukkig 
dat we dan nog een beroep kunnen doen 
op het schrijftalent van een van onze vele 
vrijwilligers. Beste lezer, hier is voor u: Jong 
Nederland Geesteren! 

HET BEGIN

Jong Nederland Geesteren 
werd in 1939 door kapelaan 
van Renswoude opgericht 

als jeugdbeweging ‘de jonge wacht’. 
Haar activiteiten vonden plaats in een 
schaapskooi. Er waren destijds 22 jonge 
wachters. Een jaar later waren het er 
al vijftig, en het werd beter, want het 
ledenaantal bleef toenemen. 
Na de oorlog werd ‘de jonge wacht’ 
omgedoopt tot jeugdvereniging ‘het 
jongensgilde’, kortweg ‘het gilde’. Een 
naam die nog steeds in de volksmond 
van toepassing is. In 1954 is het 
meisjesgilde opgericht. In 1969 zijn 
beide benamingen verdwenen en zijn wij 
opgegaan in de landelijke organisatie van 
‘Jong Nederland’.

DE BLOKHUT 
Sinds 1953 is de Blokhut van 
Jong Nederland Geesteren aan de 
Delmaweg in gebruik genomen. De 
grote kracht achter de bouw van de 
blokhut was Daniël Kuyper. Na twee 
grote verbouwingen in 1983 en 1992 
bestaat de blokhut nu uit één grote zaal, 
aansluitend een wasgelegenheid met 
een invalidentoilet. Uiteraard zijn ze in 
het bezit van een keuken en hebben 
ze op de begane grond een groot 
magazijn met diverse spelmaterialen. 
Vanuit het magazijn heb je toegang tot 
de kelder die gebruikt wordt voor opslag 
van kampeer materiaal. Op de eerste 
verdieping bevindt zich een vergaderzaal, 
handvaardigheidzaal en bergzolder. 
Verder bevindt zich op het terrein van 

Jong Nederland een klimtoren van 7 
meter hoog voorzien van klimwand en 
met mogelijkheid voor een kabelbaan. 
Ook een kampvuurplaats ontbreekt 
niet op het terrein. Momenteel zijn 
ze nog bezig met het realiseren van 
een buitenberging voor opslag van 
materialen.
Tegenover de blokhut bevindt zich 
een bos waarvan de club gebruik 
maakt tijdens de weekenden en 
groepsavonden.  De blokhut ligt aan 
de rand van een industrieterrein. Op 
ongeveer een kilometer buiten het dorp 
Geesteren.
De blokhut is gebouwd door vrijwilligers 
en de grond is beschikbaar gesteld door 
de kerkgemeenschap van Geesteren. 

DE CLUB
De club bestaat momenteel uit 109 
kinderen verdeeld over vier groepen. 
De groepen zijn samengesteld uit de 
leeftijdscategorie van de basisschool. 
Afdeling Geesteren heeft een jongens- 
en meisjesgroep van 6 t/m 8 jaar (groep 
3, 4 en 5) en een jongens- en meisjes 
groep van 9 t/m 11 jaar (groep 6, 7 en 
8). De groepen worden gedraaid door 
zo’n 25 enthousiaste leiders en leidsters. 
Daarnaast hebben ze een bestuur dat 
bestaat uit een aantal (oud-) leiders en 
leidsters.
Nieuwe leiding vloeit veelal voort uit 
personen die tijdens de kampweek 
meedraaien als hulpleiding. De 
leidinggroep is een hechte club. Jaarlijks 
ondernemen ze een aantal vaste 
gezamenlijke uitjes zoals een weekendje 
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skiën, een feestavond, een bbq na de 
laatste gezamenlijke groepsavond of 
zelfs af en toe uit eten.

ACTIVITEITEN
Voor de kinderen organiseert Jong 
Nederland Geesteren jaarlijks een 
aantal gezamenlijke activiteiten buiten 
de reguliere groepsavonden om. Zo 
hebben ze in de kerstvakantie een 
eindejaarsbal en wordt het seizoen 
afgesloten met een gezamenlijk activiteit. 
Elke groep organiseert voor zichzelf een 
weekend in de blokhut waarin diverse 
activiteiten worden gedaan. Het jaarlijkse 
hoogtepunt is het bivak. Al meer dan 
dertig jaar zijn ze te gast bij de familie 
Zanderink in het Overijsselse Beuningen. 
Een ideale locatie op steenworp afstand 
van het Lutterzand. In deze week komen 
alle peilers van Jong Nederland aan 
bod. Op één centraal thema worden 
de diverse onderdelen zoals creatief, 
sport, stormbaan, pionieren, enzovoort… 
uitgevoerd. De leiding van Jong 
Nederland Geesteren is heel inventief 
in het verzinnen van nieuwe originele 
activiteiten.

DE TOEKOMST
Volgend jaar viert afdeling Geesteren 
haar 75-jarig bestaan. Hiervoor is een 
commissie in het leven geroepen die 
de festiviteiten gaat organiseren in Jong 
Nederlandstijl. 
Ook hopen ze binnenkort hun nieuwe 
buitenberging in gebruik te nemen. Ook 
dit zal niet onopgemerkt voorbij worden 
gegaan. 
Verder hopen ze in de toekomst op 
dezelfde voet verder te kunnen met het 
aantal jeugdleden en de leiding. 

Momenteel zijn ze druk bezig om 
de website te professionaliseren, 
dus wil je nog meer te weten komen 
over Jong Nederland Geesteren, 
surf dan vliegensvlug naar: www.
jongnederlandgeesteren.nl!

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

Ajuus!


