
Het is nog licht. Midden in het dorp 
en verborgen achter de bank is een 
parkeerplaats. Als ik uitstap zie ik het terrein 
van Jong Nederland Budel-Schoot. Ik tel twee 
gebouwen, een grasveld en een vuurcirkel. 
De groep van vanavond is in het dorp. Ik 
kan dus rustig met Mieke in gesprek. Zij is 
de secretaris van Jong Nederland Budel-
Schoot. Ik hoop alleen dat ik niet zo vaak 
Jong Nederland Budel-Schoot hoef te 
typen want dan kom ik ruimte te kort 
voor deze rubriek.

Door: Marco Kooij

Jong nederland 
Budel-Schoot

Je afdeling Belicht
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BLOKHUT
Zoals gezegd: 2 gebouwen, grasveld 
en een vuurcirkel. Het grootste gebouw 
(de blokhut) heeft een kleine toiletgroep 
zonder douche, een keukentje annex 
vergaderruimte, een grote zaal en 
een kleine zaal die ook als staf-relax-
vergaderruimte gebruikt wordt. Het 
andere gebouw is het magazijn voor 
de potten en pannen, tenten en ander 
kampeermateriaal die ook te huur zijn. 
De blokhut zelf is niet te huur voor 
overnachtingen. Een feestje is wel 
mogelijk.
Een groot grasveld en een, in het 
kader van “NL doet”, pasgeleden 
opgeknapte vuurcirkel completeren het 
plaatje. De blokhut wordt beheerd door 
Jeugdbelangen Budel-Schoot. 
Naast de ingang van de blokhut hangen 
een indrukwekkende hoeveelheid bordjes 
met namen van sponsoren die zowel in 
geld als in goederen of diensten hun 
warm hart tonen voor deze afdeling.

GESCHIEDENIS
De geschiedenis van Jong Nederland 
Budel-Schoot in een notendop.
Jongerenwerk in Budel-Schoot is 
ontstaan in 1946, met de oprichting 
van het Sint Joris jongensgilde en het 
Sint Genoveva meisjesgilde. In 1957 
sloot het Sint Joris Gilde zich aan bij 
Jong Nederland en 9 jaar later sloot het 
meisjesgilde daarbij aan.

Een snelle berekening leert dan dat Jong 
Nederland Budel-Schoot afgelopen jaar 
70 jaar bestond. 
In het kader daarvan is de hele afdeling 
naar Irrland geweest. Irrland ligt net over 
de grens met Duitsland en is een hele 
grote speeltuin waar kinderen zich wel 
de hele week bezig kunnen houden. 
Later in het jaar is er een feestdag 
georganiseerd met voor elke groep een 
leuk programma en als afsluiting een 
geweldig schuimfeest. 
Zeventig jaar bestaan is een hele 
mijlpaal. Maar als ze 75 jaar bestaan 
wordt er groots uitgepakt. Dan wordt het 
ECHT feest.

DE CLUB
De club heeft voldoende leden (rond 
de 100) en alle groepen zijn goed 
vertegenwoordigd behalve de Poppels 
(minioren). Die hele groep wordt straks 
verdeelt tussen Zwaluwen (Maxioren 
meisjes) en Rakkers (je raad het al… 
Maxioren jongens) en er is niet veel 
aangroei voor volgend seizoen. Daar 
wordt komende tijd extra aandacht aan 
besteed.

Aantal stafleden is 25 en er wordt nogal 
wat verwacht van ze. Het motto is dan 
ook “Vrijwillig maar niet vrijblijvend”.  
Wil je weten wat dat inhoudt dan 
moet je hier maar eens kijken: www.
jnbs.nl/leiding.html. Hier staat precies 
beschreven wat er van een vrijwilliger bij 
Jong Nederland Budel-Schoot verwacht 
wordt.  Bijvoorbeeld dat ze eerst twee 
jaar als aspirant staflid mee draaien. 
Als ze dan na die twee jaar besluiten 
dat ze wil blijven, worden ze op het 
eerstvolgende zomerkamp nog een hele 
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u dag beziggehouden om van die groene 
kleur af te komen.

Alle groepsavonden zijn door de week en 
duren anderhalf uur. Uitzondering hierop 
zijn de Poppels die aan een uurtje bezig 
zijn genoeg hebben. Op vrijdag draaien 
twee oudere groepen na elkaar. 
Verder is er nog een veteranengroep. 
Zij zijn al jaaaaren geen actief staflid 
meer maar vinden het heel gezellig om 
elke twee weken bij elkaar te zitten en 
indien nodig ondersteunen ze de huidige 
stafgroep bij grote activiteiten.

ACTIVITEITEN/ACTIES
Voor het derde jaar wordt HET 
Huttenbouw spektakel georganiseerd in 
het dorp. Dan worden er vrachtwagens 
met pallets en zakken met spijkers naar 
het festivalterrein gereden en kan het 
knutselen beginnen. De avond wordt 
gevuld met een kampvuur en leuk 
avondprogramma en daarna slapen in je 
zelfgemaakte hut… spannend. 
Er wordt lang van tevoren begonnen met 
de voorbereiding. Op woensdag wordt 
gestart met de opbouw. Aangezien er 
met bijna dezelfde moeite iets extra’s 
georganiseerd kon worden is er dit jaar 
voor het eerst ook de vrijdagavond bij 
het evenement betrokken in de vorm van 
Dorplein Open Air, een feestavond die 
hopelijk ook wat sponsoring oplevert.

Verder wordt er tijdens de kermis een 
natje geregeld waardoor ook weer wat 
inkomen gegenereerd wordt en de 
herkenbaarheid binnen de gemeenschap 
wordt vergroot.
Ook de vlooienmarkt helpt hieraan 
mee. Deze stond op de kalender in het 
weekend na dit interview. Ben benieuw 
hoe die gegaan is.

Af en toe worden er door de groepen 
activiteiten ontplooid om wat extra 
geld bij elkaar te krijgen voor een leuke 
activiteit. Afgelopen jaar is door de 
oudste groep JN019 georganiseerd. 
Er is een escaperoom met als thema 
vliegtuig gemaakt, waar je uit moest zien 

te komen voor het neerstort. Op hoop 
van zegen dus.

Ergens tussen december en april wordt 
een leidingactiviteit georganiseerd, de 
sinterkerstpaasactiviteit. Dit jaar werd 
de leiding in drie teams op pad gestuurd 
om puzzels op te lossen en zo samen de 
code te ontrafelen waarmee een tijdbom 
onschadelijk gemaakt kon worden. 
Natuurlijk eindigt zo’n avond rond het 
kampvuur met een hapje en een drankje.

Jong Nederland Budel-Schoot zit in een 
district met Borkel en Schaft, Gastel, 
Leende en Bergeijk. Met de eerste drie 
afdelingen worden een aantal activiteiten 
voor elkaar georganiseerd. Uitnodigingen 
voor activiteiten van andere districten 
worden ook vaak in overweging 
genomen. Zo deden ze eerder mee met 
het zwemfestijn van district de Kempen 
en doen de senioren dit jaar mee met het 
Ardennenweekend. 

OVERIG
Wat me opvalt is dat er qua social 
media veel gedaan wordt. Facebook en 
internet worden natuurlijk gebruikt maar 

er is nu een pilot met Gimme. Het is 
een Belgische site waarbij ouders een 
account hebben dat gelinkt wordt aan 
onder andere de afdeling.  Zo worden ze 
op de hoogte te houden van activiteiten 
voor hun kind. Zoals gezegd een pilot 
dus of het werkt is nog niet bekend. Wie 
daar wat meer over wil weten… http://
welcome.gimme.eu/
Verder natuurlijk ook de gebruikelijke 
whatsapp groepen tussen staf en ouder 
en staf en kinderen (als ze wat ouder 
zijn). 

TOEKOMST
Over vijf jaar bestaan ze nog steeds 
want dan hebben ze een feestje. Over 
tien jaar bestaan ze ook nog steeds want 
dan willen ze graag JN029 spelen met 
heel veel mensen. Het aantal leden zal 
altijd wel schommelen maar als er rond 
de honderd leden blijven moet het goed 
komen.

TOT SLOT
Voor ik er erg in heb zijn we drie kwartier 
verder en is ons interview beëindigd. Kon 
ik maar zo snel schrijven  . Mieke, dank 
je wel voor de koffie en een leuk gesprek.  


