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Je afdeling belicht

Rick, Roland en Tom zijn mijn gespreks-
partners bij Jong Nederland Gerwen en 
ze staan al te wachten met de koffie als ik 
aankom.

Door: Marco Kooij

BLOKHUT
In het buitengebied van Gerwen staat 
een blokhut die vijf jaar geleden een tota-
le renovatie heeft ondergaan van vloeren, 
plafonds en waarbij de binnen en bui-
tenmuren in steen zijn gezet.  Een mooie 
grote parkeerplaats, een groot grasveld 
met stookkuil achter het gebouw en de 
bossen op loopafstand.  Binnen zijn 2 
kleine en 1 grote zaal, een keukentje en 
douche en toiletgroepen zijn apart. In één 
van de kleine zalen wordt hard gewerkt 
aan nieuwe isolatie. De overige ruimtes 
komen ook nog aan de beurt. Het ge-
bouw wordt verhuurd aan veel verenigin-
gen. Het is een echt verenigingsgebouw 
voor Gerwen e.o. 

GESCHIEDENIS
Zoals veel Jong Nederlanden is ook Jong 
Nederland Gerwen ontstaan uit gildes. 
In dit geval een jongens en een meisjes 
gilde. Frits Bakers is de grondlegger 
geweest voor de rond 1955 opgerichte 
afdeling. Tijd voor een feestje!

DE CLUB
Momenteel bestaat de club uit ongeveer 
35 leden en 14 stafleden. De stafleden 

variëren qua leeftijd van 16 tot 60 en 
zijn een hechte gezellige groep. Daar 
buiten zijn er nog drie clubs die zich met 
allerhande dingen bezighouden in en om 
het gebouw, maar ook met leuke pro-
gramma’s uitvogelen.  Nieuwe stafleden 
worden van de straat geplukt, want door-
stromen is best moeilijk. Op een bepaal-
de leeftijd zie je stillekes aan de leden uit 
het dorp vertrekken.  Desondanks stre-
ven ze naar een stabiel aantal leden van 
rond de 50 en rond de 20 stafleden. Nu 
wordt er op drie avonden gedraaid met 
vijf groepen: minioren, maxioren, junioren 
jongens, juniorenmeisjes en senioren. 

ACTIVITEITEN/ACTIES
Om in een groeidorp als Gerwen Jong 
Nederland bekend te maken, is best las-
tig. Toch hebben ze van de enige lagere 
school (met 150 scholieren) er 35 bij 
Jong Nederland zitten. Omdat Jong Ne-
derland Gerwen dit jaar 60 jaar bestaat, 
willen ze wel wat acties gaan doen om 
meer bekendheid te generen maar daar-
over willen ze zich nog niet uitlaten. Ik 
denk dat er nog ruimte voor suggesties 
is. Wie heeft nog een leuk idee?? Mail 
naar info@jongnederlandgerwen.nl. 

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn 
St. Maarten (lampionnenoptocht) en de 
kerstactie waarbij de groepen kerststuk-
jes maken en verkopen ten behoeve van 
de eigen groep. Wat echt groots opgezet 
wordt, is de oliebollenactie aan het einde 
van het  jaar. Er wordt dan geflyerd in het 
dorp en een paar dagen later worden de 
bestellingen opgenomen. De laatste dag 
van december wordt dan gebruikt om 
“voor een goeie” te bakken en te bezor-
gen. 
Een ander belangrijke activiteit is het zo-
merkamp. In de laatste week van de zo-
mervakantie gaat de hele club op kamp. 
Elke groep heeft zijn eigen programma 
en er worden ook veel gezamenlijke acti-
viteiten georganiseerd.
De komende tijd wordt onderzoek ge-
daan naar om op een goedkope manier 
een oude spelshow te spelen: Robo-
wars. Het is dan de bedoeling dat de kin-
deren met behulp van bijvoorbeeld een 
accuboormachine, wat schakelaars en 
ander materiaal een robotje maken waar-
mee ze een beoogd doel willen halen. 
Dat kan zijn voetbal of roeien of kijken 
hoe sterk de andere robot gemaakt is. 
Ben benieuwd wat daar uit gaat komen.

TOT SLOT
Jong Nederland Gerwen heeft een leuke 
blokhut die genoeg mogelijkheden heeft 
om ook andere afdelingen een weekend 
of een week onderdak te kunnen bieden. 
Zeker als de isolatie op zijn plek zit, is het 
plezierig toeven in Gerwen en omgeving.
Rick, Roland en Tom: bedankt voor jullie 
gastvrijheid en de tijd die jullie genomen 
hebben om jullie Jong Nederland afdeling 
beter bekend te maken. Veel feestplezier 
de komende tijd! 


