
1 idee

Je afdeling belicht
Jong Nederland Loven Besterd

Door: Kim van Korven en Luc Vugts

Een tikkeltje te vroeg arriveerden we bij het clubhuis 

van Jong Nederland Loven Besterd. De deur was 

nog op slot, niemand te bekennen. We waren, als 

dorpelingen, al nieuwsgierig hoe een clubhuis midden 

in de stad eruit zou zien en onze nieuwsgierigheid werd 

nog meer aangewakkerd toen we zagen dat ook 

ContourdeTwern (= welzijnsorganisatie) in 

hetzelfde pand huisveste. 

Pepernoten bakken



Jong Nederland Loven Besterd

Precies op tijd werd de deur 
geopend en werden we vrolijk 
onthaald door Britt en Noortje. 

Twee enthousiaste vrijwilligsters die 
ons begeleidden naar de coronaproof 
opgestelde tafel waar we plaats namen 
voor een interview.
We keken eens goed rond en waren 
onder de indruk van de grote speelplaats 
achter het gebouw. Die zie je niet als je 
bij de voordeur staat en verwacht je niet 
midden in een wijk. Noortje en Britt zijn 
erg blij met de ruimte. 
Een echt interview werd het niet, we 
hoefden nauwelijks vragen te stellen, de 
dames vertelden uit zichzelf al een hele 
hoop. 

BLOKHUT
Jong Nederland Loven Besterd is een 
afdeling in gemeente Tilburg. De ruimte 
buiten is echt een groot voordeel, geven 
beide toe. Zowel Noortje als Britt hebben 
ongeveer 10 jaar terug de verhuizing 
van de Koestraat naar de huidige locatie 
aan de Leliestraat meegemaakt. “Ons 
eigen gebouw was echt heel fijn, het was 
oud, we konden daar echt alles doen”. 
“Zo konden we op de muren tekenen of 
schilderen, het was echt heel sfeervol” 
blikt Britt terug. “We moesten echt 
wennen hier en eigenlijk nog wel een 
beetje” beaamt Noortje. Omdat het oude 

pand werd gesloopt voor de bouw van 
appartementen, bood de gemeente de 
huidige locatie aan. Dit was wel onder 
voorwaarde dat de ruimtes gedeeld 
zouden worden met ContourdeTwern. 
Ze hebben een ruime gymzaal waar 
onder andere het favoriete spel Kastiebal 
wordt gespeeld, een ruimte waar ze 
creatief aan de slag kunnen en ook 
de bar staat. Hier houden ze geregeld 
thema-avonden zoals twee keer per 
jaar een buitenlands bierfeest. Om de 
week gaan de Senioren de zaal in voor 
sportieve spelletjes en om de week 
iets anders, als koken, creatief, quiz, 
o.i.d. Daarnaast is er een schuurtje en 
een bovenruimte voor de opslag van 
materiaal. 

GESCHIEDENIS
Noortje zoekt even op wanneer 
de afdeling is ontstaan, dat was 
in 1947. Het 60-jarig bestaan 
hebben ze gevierd met een 
feestweek waarbij elke dag 
een ander feest aan bod kwam. 
Hier kijkt de afdeling met veel 
plezier op terug! Gelijk blikken ze 
vooruit naar het 75-jarig bestaan 
waarvoor ze aan het sparen zijn. 
Ze denken na over hoe ze voor leden 
en ouders zichtbaar kunnen maken 
hoeveel geld ze al hebben opgehaald, 

bijvoorbeeld door een buis steeds verder 
te vullen met confetti (maar dit is nog 
maar een idee).
Belangrijke gebeurtenissen voor 
de afdeling zijn toch wel de 
onderscheidingen. Zo heeft Dien er een 
gekregen. Dien is vooral bekend van 
het Grote-Dien-spel dat altijd na afloop 
van een kamp gespeeld werd. Een echt 
spel was het niet, de kinderen gingen 
op een rij staan aan de ene kant van het 
speelveld en liepen naar de andere kant 
terwijl ze het afval van de grond haalden. 
Ook de ouders van Noortje hebben een 
onderscheiding gekregen, zegt Noortje 
vol trots. Beide zijn meer dan 40 jaar 
vrijwilliger bij de afdeling. 

AFDELING 
Het huidige team bestaat uit 4 
bestuursleden, 60 leden, 30 Oldtimers 
en 20 vrijwilligers. “We hebben een 
gevarieerde groep aan vrijwilligers, 
qua leeftijd maar ook qua gevoel voor 
de vereniging en inzet”. “We hopen 
door enthousiasme ook het echte Jong 
Nederland gevoel te geven aan de 
nieuwe vrijwilligers die vaak doorstromen 
uit de ledengroepen”. “We hopen echt 
te voorkomen dat we ooit moeten gaan 
stoppen met de afdeling, al merken we 
wel dat het krijgen en behouden van 
vrijwilligers lastig is” zegt Noortje die 
algemeen bestuurslid is. 

Bingo op kamp

Levend Mens Erger je Niet
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ACTIES EN ACTIVITEITEN
Om de huur te kunnen betalen en 
activiteiten te kunnen organiseren, 
organiseert de Activicom (de 
activiteitencommissie) geregeld 
ludieke avonden, ook voor niet-leden 
en bewoners in de wijk. “We staan 
bekend om onze muziekquiz-avonden 
waar dagen werk in zit, waar we heel 
de boel voor ombouwen met lichten, 
rookmachines etc.” vertellen beide 
dames, ze beginnen er helemaal bij 
te stralen. Ook de Halloweenavond, 
die ze nu in samenwerking met 
ContourdeTwern organiseren, waardoor 
ook een deel van de wijk betrokken is, is 
een succes. Activiteiten worden onder 
de aandacht gebracht door een speciale 
Facebookpagina en flyers. 

Naast het organiseren van de 
groepsbijeenkomsten, organiseert de 
afdeling ook activiteiten voor district 
Tilburg. Drunen en ASG zijn daarvan 
onderdeel. Helaas heeft afdeling de 
Reeshof moeten stoppen. 

In april is er voor alle leden van de eigen 
afdeling een themaloos-weekendje 
waarin alle groepen zelf een programma 
maken. Ook de Oldtimers, een groep 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking, gaat mee. “Dit gaat erg goed, 
de Oldtimers kennen onze leden en onze 
leden kennen de Oldtimers”. “Dat er een 
Oldtimer spontaan de Fanfare na staat te 

doen, staat niemand meer van te kijken”. 
“Dat is het mooie van de samenwerking, 
dat het gewoon is dat we samen 
optrekken” vertelt Noortje oprecht. 

Britt haakt in op het zomerkamp 
waar ook alle leden en Oldtimers aan 
deelnemen. “We gaan van zaterdag 
tot zaterdag met het vrijwilligersteam. 
De leden vertrekken samen met de 
vrijwilligers op zaterdag, met de auto of 
op de fiets en worden op vrijdag door 
hun ouders opgehaald na de BOA. De 
leiding blijft dan nog tot zaterdag om de 
boel op te ruimen. De Oldtimers worden 
gebracht of komen met de deeltaxi en 
blijven tot donderdag.
Traditioneel is het zondag ontbijt met 
een gekookt ei en in de avond de friet. 
Maandag is gezamenlijk zeskamp met 
BBQ en daarna kampvuur. Op dinsdag 
is het gezamenlijk zwemmen bij een 
zwembad in de buurt.
Het favoriete spel van de minioren op 
kamp is het Chips-spel waarbij je chips 
mag eten tot iemand anders met de 
dobbelsteen 6 dobbelt. Noortje behoort 
tot de kookploeg en kan goed koken. 
Desondanks nemen de kinderen een 
halve winkelvoorraad aan snoep en chips 
mee. “Lekker laten doen, deden we 
vroeger ook. Ouders willen toch dat je 
niets te kort komt he”. 
De andere dagen worden per groep 
gevuld met een eigen kampthema en 
-programma. De groepen laten op 

vrijdagavond, tijdens de bonte avond, 
de andere groepen en ouders zien wat 
zij die week gedaan hebben voor ze 
huiswaarts keren. 
“We zijn wel echte luxe paardjes” zegt 
Britt lachend. “We slapen met de oudste 
groepen in tenten” maar hebben voor 
de rest gewoon een gebouw met alles 
erop en eraan. Echte Jong Nederland 
activiteiten als kampvuur maken en 
knopen doen wij niet. De enige keer dat 
het kampvuur aangaat, is op maandag na 
de zeskamp en “ik kan geen vuur maken” 
zegt ze met een hoop zelfspot. 
Samen lopen we nog een rondje over het 
“we hadden niet in de gaten dat er om 
de hoek nog meer grond was” speelveld 
en door het gebouw.

Alles is keurig met richtingstickers 
coronaproof gemaakt. In de coronatijd 
heeft de afdeling geen groep gedraaid. 
De leiding heeft af en toe een filmpje 
doorgestuurd naar de leden. Het 
zomerkamp gaat helaas niet door. “We 
doen het goed of we doen niets” zegt 
Noortje hier heel duidelijk over. Iedereen 
kijkt uit naar de tijd dat het weer allemaal 
kan.

Wij bedanken Noortje en Britt voor hun 
tijd, de enthousiaste verhalen en de 
rondleiding. 
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