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Jong nederland MeiJel

Limburg, gemeenschapshuis, Jong Nederland… 

welke van drie hoort er niet in thuis? Voor alle 

drie is iets te zeggen maar aan het eind van het 

gesprek passen ze allemaal prima bij elkaar. 

Ik ga naar Meijel en heb een afspraak in het 

gemeenschapshuis “De Binger”. Bij binnenkomst 

geen echte aanduiding van waar Jong Nederland 

zou zitten maar ik word opgewacht door Moniek 

(secretaris) en Sandra (harde kern). Even later 

komen Rob (voorzitter) en Mark (penningmeester) 

erbij en nadat de koffie geregeld is kan ik mijn 

vragenvuur beginnen. 



Jong nederland MeiJel

ONDERDAK

Omdat ze onderdak hebben 
in een gemeenschapshuis is 
van een rondleiding niet echt 

sprake. We zitten in één ruimte die ze 
eigen mogen noemen en dat is het. 
Toiletten en garderobe zijn van het ge-
meenschapshuis. Wat ik dacht dat de 
achterdeur was blijkt de voordeur te zijn 
van de ruimte en vandaaruit zijn ze zo… 
overal. Voor het dorpscentrum naar links 
en de bossen naar rechts. 
Verder is er nog een opslagruimte buiten 
het dorp waar magazijnmeester Eelco de 
scepter zwaait.  

GESCHIEDENIS

Vanaf 1950 tot 1998 zaten ze in ’t 
Kloster, voorheen klooster en later 
gemeenschapshuis, met een aantal 
mooie ruimtes om groep te draaien 
maar dat was oud en versleten en 
werd gesloopt voor een mooi nieuw 
gebouw. Hierin was slechts één ruimte 
beschikbaar voor Jong Nederland Meijel. 
Dat was een nadeel. Voordeel is wel dat 
er bijna geen onderhoud nodig is.  
Hopelijk komt er binnenkort nog een 
extra ruimte vrij. Die kunnen ze wel 
gebruiken met name in de winter.
  
DE CLUB

Als je dan weet dat er maar één ruimte 
is en de vereniging ruim 100 leden en 
rond de 22 stafleden heeft dan vraag je 
af: HOE DOEN ZE DAT??? OK. Let op: 
dinsdag 2 maxioren groepen, donderdag 
2 junioren groepen, junioren en senioren 
op vrijdag en zaterdagochtend minioren. 
En dat doen ze om de andere week dus 
één keer in de twee weken groepsavond. 
Stafleden hebben dus ruim de tijd om 
een leuk programma te maken. Groepen 
zijn niet groter dan 15 leden.
Nieuwe leiding komt voort uit de oudste 
groep. Alles bij elkaar zijn er rond de 40 
stafleden waarvan er tussen de 20 en 25 
actief groepdraaien. De rest komt in actie 
bij speciale activiteiten.

ACTIVITEITEN/ACTIES

Sinds 2011 wordt er in Meijel de 
avond wandel 3-daagse georganiseerd. 
Voor en door het dorp en omgeving. 
De volledige organisatie is in handen 
van Jong Nederland Meijel. Er is 
een aparte commissie en daarnaast 
helpen de overige stafleden intensief 
mee gedurende die dagen. Een 
topsamenwerking binnen de afdeling 
met groot succes. Zeker voor de 
ongeveer 800 mensen die meelopen. 
Zo wordt ook sinterklaas gedaan. Een 
aparte commissie waarin de afdeling een 
grote bijdrage heeft.
 
Het hoogtepunt van het jaar is zoals bij 
veel afdelingen het zomerkamp. In de 
derde week van de bouwvak gaan 40 á 
50 kinderen een weekje weg. Ieder gaat 
met zijn eigen groep maar alle spelletjes 
worden gespeeld door samengestelde 
groepen. Zo is iedereen met elkaar 
bezig… als dat niet Jong Nederland is 
dan weet ik het niet meer.

Komend jaar gaan ze ook weer naar 
de kaderschouw in Erp. Daar zijn ze 
10 jaar geleden mee begonnen en dat 
is ze goed bevallen. Dit blijven ze nog 
wel een paar keer doen. Elk keer dat ze 
gaan wordt de groep die mee wil steeds 
groter.
Verder hebben ze met district de 
Peel voor elke leeftijdsgroep een 
activiteit waarbij elke afdeling er eentje 
organiseert. Op deze manier wordt de 
onderlinge verbanden steviger en zijn 
er voor elke groep leuke activiteiten. 
En natuurlijk voor de stafleden een 
feestactiviteit.

TOEKOMST

Over een jaar of 10 zal Jong Nederland 
Meijel in 2 lokalen in gemeenschapshuis 
“De Binger” zitten met iets meer leden 
en iets meer stafleden.  Lustrumfeestjes 
doen ze niet aan. Ze maken van elk jaar 
een feest. Speldjes doen ze ook niet aan. 
Ze laten gewoon merken dat ze blij met 
je zijn.
Verwachting is dat verenigingen als Jong 
Nederland in de toekomst weer steeds 
belangrijker worden vanwege de variatie 
aan dingen die gedaan worden en de 
betrokkenheid bij de maatschappij.  

OVERIGE

Het enige speciale wat nu de aandacht 
heeft is de nieuwe privacywet. Welke 
gegevens mag je met wie delen. Hoe ga 
je het bewaren en hoe ga je borgen dat 
de regeltjes ook toegepast gaan worden.
Veel sterkte daarmee want dat is taaie 
materie.
 
TOT SLOT

Een motto? Nee. Een manier van 
doen? Ja. Zorg goed voor je vrijwilligers 
en leden. Zorg voor kwaliteit boven 
kwantiteit. En bescherm je vrijwilligers. 
Liever een goed programma dan veel 
programma.

Limburg, gemeenschapshuis, Jong 
Nederland… zoals jullie kunnen lezen 
horen ze bij elkaar.
Met dank aan Moniek, Sandra, Rob en 
Mark voor jullie tijd en verhalen. 
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