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Je afdeling belicht

Joepie… ik mag weer naar een afdeling voor 
een “belichting”.  Ik heb deze keer gekozen 
voor Jong Nederland ASG in Tilburg. Dat 
staat voor Albert Schweitzer Gilde maar 
ASG praat veel stoerder en is meer van deze 
tijd aldus mijn gesprekspartners Wendy 
(secretaris) en Vincent (voorzitter). Het zijn 
twee enthousiaste bestuurders die graag over 
hun afdeling praten waarbij ze de vrijwilligers 
hoog in het vaandel hebben staan.

u

DE BLOKHUT
Het gebouw lijkt op een patioboerderij. 
Het speelplein is ingesloten door gebou-
wen en een garage.  Niet groot wel knus. 
In 1967 is een schuurtje dat nog steeds 
op parochie grond staat in gebruik ge-
nomen en in 1976 opgeknapt. Omdat 
er behoefte was aan meer  is er een 
aanbouw geplaatst waarin een grote zaal 
met daarop een magazijn van dezelfde 
oppervlakte. Een deel van het gebouw is 
ook in gebruik door het Landelijk Bureau 
van Jong Nederland.  Door de jaren heen 

is er het nodige opgeknapt met name 
aan de “oude” schuur waarin de grootste 
zaal en een gezellig barretje zit. Het ziet 
er vandaag echt op zijn Jong Nederlands 
uit want afgelopen weekend zijn ze nat 
teruggekomen van hun “Kruimelkamp” 
voor junioren en senioren. De tenten lig-
gen uitgespreid over tafels en stoelen 
om te kunnen drogen. 
Kruimelkamp hoor ik jullie denken? Al 
zo’n veertig jaar maakt Albert Schweitzer 
Gilde gebruik van een stuk bos dat op 
ongeveer vijftien minuten fietsen ligt.  Ze 

houden daar groepsavonden en  week-
enden en is sinds anderhalf jaar in eigen 
beheer. Dat stuk bos heet “Het Kruimel-
tje”.  En als vrije vrijwilligers, ouders of 
stafleden zin hebben gaan ze daar heen 
op een zondag om wat onderhoud te 
doen en te genieten van het buiten zijn. 
Er staat een afdakje met een wasbak en 
stromend water. Lekker basic.

GESCHIEDENIS
In 1966 is er aan dhr. G. Spijkers ge-
vraagd om in Tilburg een jongensgroep 
te starten onder de vlag van Jong Ne-
derland. Hij is toen met ongeveer 10 
jongens begonnen en in 1968 is er een 
meisjesgroep bij gekomen. Ook is er in 
de loop van de tijd nog een muziekkorps 
betrokken geweest, maar die heeft nu 
een los-vast relatie met Jong Nederland 
Albert Schweitzer Gilde. 

DE CLUB
Er zijn nu ongeveer 60 leden verdeelt 
over vier groepen, minioren, maxioren, ju-
nioren en senioren. De groepen worden 
begeleid door een stuk of zeventien staf-
leden, vijf bestuurders en twee bestuur 
ondersteuners. Verder is er een clubblad 
dat “Koerier” heet en gerund wordt door 
een driekoppige redactie. Er zijn nog 
vier stafleden die het magazijn op orde 
houden. Wat me opvalt is dat elke groep 
voorzien is van een EHBO’er of BHV’er. 
Nieuwe stafleden komen overwegend uit 
de eigen kweek. Er wordt naar gestreefd 
om de groep draaiende stafleden relatief 
jong te houden om de aansluiting met 
de nieuwe generatie zo klein mogelijk 
te houden. Er wordt veel waarde aan 
gehecht en moeite voor gedaan om een 
goede sfeer tussen stafleden te krijgen 
en te bewaren. Met name “Het Krui-
meltje”, carnaval en de Staff-Inn dragen 
hieraan bij. Ook wordt er  om de twee 
jaar een stafactiviteit georganiseerd. Wie 
mee wil kan via een spaarkas zorgen 
voor de financiële middelen. 
Senioren worden al snel gevraagd om 
activiteiten voor jongere groepen te orga-
niseren. Afgelopen jaren is dat dusdanig 
goed gegaan dat ze met deze groep ook 
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de Kaderschouw 2016 gaan organise-
ren op 10 en 11 september. Dus hou 
een plekkie vrij in je agenda, het wordt 
weer de moeite waard.
Nieuwe leden worden aan het begin van 
het kalenderjaar geïnstalleerd, de eed 
afgenomen  en de wet geleerd. Deze wet 
wordt elke opkomst voorgedragen voor-
dat er met programma wordt begonnen.  
De wet geeft ruimte om op een speelse, 
luchtige manier gedrag te corrigeren. 

ACTIVITEITEN EN ACTIES
Voornaamste activiteiten zijn Jantje Be-
ton, Carnaval voor iedereen en in de 
Maria maand (mei) een wandeling naar 
Den Bosch (vijfentwintig kilometer) voor 
wie wil. Ook wordt er met alle groepen 
contact gehouden met een nabij gele-
gen verzorgingstehuis. In de week van 
elf november bereiden de minioren een 
maaltijd voor ouders, maxioren maken 
iets leuks om uit te delen in de wijk en de 
junioren en senioren houden een sjoel-
wedstrijd en een koersbalwedstrijd. Dit 
alles heeft als doel belangeloos iets te 
doen voor de medemens.
Carnaval is een tweedaagse jeugdaan-

gelegenheid waarbij ouders en grootou-
ders (veelal oudleden) met de kinderen 
kunnen genieten van een drankje en een 
dansje en weer eens bij kunnen praten. 
Een reünie dus.
Met Jantje Beton worden ook veel 
ouders gevraagd om te helpen bij de 
collecte. Mede hieruit blijkt de grote 
betrokkenheid bij Jong Nederland Albert 
Schweitzer Gilde. Vaak hebben deze 
mensen geen tijd om een groep onder 
de hoede te nemen maar hebben ze wel 
tijd om een likkie verf te kwasten of “Het 
Kruimeltje” te helpen onderhouden.
Als klap op de vuurpijl van het oude 
jaar wordt op 30 december een staff-in 
georganiseerd waarbij lotjes de groep 
bepalen waarmee je een onderdeel van 
het menu gaat bereiden.   
Vanwege het 50-jarig bestaan van Jong 
Nederland Albert Schweitzer Gilde is 
dit jaar extra uitgepakt tijdens het zo-
merkamp. Tijdens het zomerkamp zijn 
verschillende feestdagen gevierd zoals 
natuurlijk een Sara en Abrahamdag,  een 
schoolreisje, Koningsdag en nog een 
paar andere feestdagen. 

u DE TOEKOMST
Gezien de manier waarop de senioren-
groep zich ontwikkelen zijn Wendy en 
Vincent ervan overtuigd dat er over 10 
jaar nog steeds een Albert Schweitzer 
Gilde is.  Motto is meegaan met je tijd en 
op tijd uitstappen. 

TOT SLOT
Op de vraag of er nog een stukje wijs-
heid is dat met andere afdelingen ge-
deeld mag worden, vertellen ze me het 
volgende:  Zorg dat je achterdeur dicht 
is voor je de voordeur open zet; oftewel 
zorg voor een goede basis/organisatie 
zodat als je mensen binnen krijgt, ze niet 
stillekes verdwijnen.

Wendy, Vincent… bedankt 
voor jullie gastvrijheid en een 
gezellig gesprek. Het waren 
twee fantastische uren.


