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Zonnestralen proberen de wolken opzij te 
duwen wanneer ik op een dinsdagavond het 
terrein van Jong Nederland Reusel betreed. 
Het is een van de eerste lentedagen van 2013 
en in de verte zie ik kinderen ravotten, lachen 
en juichen. Ze gaan helemaal op in hun 
vermaak… Sport & spel à la Jong Nederland: 
daar word je blij van! 
Door: Martijn van der Linden

Al vlug maak ik kennis met 
voorzitter Niels. We nestelen 
ons in de stafruimte en terwijl 

Niels even de perfecte gastheer speelt, 
bewonder ik de zeer mooi gedecoreerde 
muren. “Dat zijn de totems van de 
zomerkampen”, vertelt Niels. “ Elk jaar als 
we op kamp gaan maken we een totem 
en die hangen we daarna hier op.” 

GROOT MET EEN ZACHTE G!
Ik neem een eerste slok van mijn thee 
en haal mijn kladblokje en vragenlijstje 
boven tafel. Als razende reporter van 
Idee baseer ik me meestal op een 
lijstje met een paar standaardvragen, 
waaronder: “Hoeveel leden en leiders 
hebben jullie?” Door het stellen van deze 
saaie vraag ontdekte ik al vlug dat Jong 
Nederland Reusel een van de grotere 
verenigingen is, sterker nog… met zo’n 
280 leden aangevuld met 65 leiders ís 
het zelfs de grootste afdeling. 
Deze talloze groep leden is verspreid 
over een 23-tal groepen. Elke 
groepsavond duurt twee uur, behalve 
die van de Rakkers, die duurt 1,5 uur. 
Daarnaast zijn de jongens gesplitst 
van de meisjes. Enkel de Minioren zijn 
gemengd. 
De leiding van afdeling Reusel heeft ook 
nog een aantal verplichtingen. Zo móéten 
ze allemaal minimaal één groep draaien 
én helpen met minstens één activiteit te 
organiseren.  
Ondertussen komt secretaris Carl (bijna 
letterlijk) binnengevallen. Ik ga verder: 
“Activiteiten? Noem er eens een paar!” 
In plaats dat de heren alle activiteiten 

gaan opsommen en ik als ik een gek de 
opsomming moet opschrijven, komt Niels 
met een jaaroverzichtje voor de dag… 
Handig!

VAN ZESKAMP TOT ZOMERKAMP!
Het seizoen wordt bij afdeling Reusel 
altijd geopend met een zeskamp. Er 
worden dan leuke spellen in elkaar 
geknutseld, zoals een modderbak, 
zeephelling en zelfs een jacuzzi voor de 
Senioren. De heren beginnen even te 
lachen… Oei, wat is er? “Ja, de jacuzzi...” 
Blijkbaar hebben de heren nog leuke 
herinneringen overgehouden aan die 
jacuzzi. Vertel! “Om die te maken leggen 
we in de kampvuurcirkel een groot zeil 
en dan laten we die bak vollopen met 
water, maar het water warm houden, is 
niet altijd een groot succes.” 
Verder in het jaar organiseren ze ook 
nog veel activiteiten, zoals een fietstocht 
voor alle leden en ouders, filmavonden, 
droppings… 
Sint Maarten en carnaval zijn twee van 
die activiteiten die vaak zorgen voor veel 
vertier. Overdag zijn er dan spelletjes en 
‘s avonds gaat het nog lekker door: een 
quizje, karaokeavond of gewoon lekker 
hossen! 
Verder trekken alle groepen ook geregeld 
nog eens een weekendje eropuit. In de 
winter vaak een nachtje in een blokhut, X



2 idee

X

�	��
�	�����	���� Reusel
tijdens de zomer gaan ze voor het 
primitieve. En daarnaast is er natúúrlijk 
ook nog het jaarlijkse zomerkamp!  
Ook doet Jong Nederland Reusel 
actief mee met activiteiten van hun 
district: district de Kempen. Speldagen, 
zwemfestijnen, toernooien en 
weekendjes. Ze zijn altijd van de partij!  
Wat tevens ook geldt voor de landelijke 
festiviteiten. 
Het is bijna 20.00 uur. De stafruimte 
begint beetje bij beetje voller te raken. 
Niet gek, want op deze dinsdagavond 
zijn er vijf groepen aan draaien. En 
zoals elke lezer van Idee weet: de 
leiding kletst graag nog even na. We 
(plus bestuursleden Bart en Gijs die 
ondertussen ook waren aangeschoven) 
besluiten daarom even te verhuizen…

ACTIES
Zoals bij elke club, moet er ook bij 
afdeling Reusel wat geld in het laatje 
komen om leuke dingen te kunnen 
organiseren voor de leden. Het 
gezelschap in Reusel doet dit op allerlei 
manieren. Zo verkopen ze jaarlijks op de 
plaatselijke kermis samen met Stichting 
Jeugdbelangen Reusel snoep. 
Met diezelfde stichting gaan ze ook 
een keer per jaar langs de deuren om 
steunkaarten te verkopen. 
Maandelijks organiseert Stichting Kienen 
Reusel een kienavond. Jong Nederland 
Reusel draagt hier bij aan de personele 
bezetting. 
Uiteindelijk hebben ze ook nog de 
verjaardagsactie. Dat laatste klinkt alsof 
het alleen maar geld kost… Leg eens 
uit! “Mensen kunnen zich inschrijven 
voor de verjaardagsactie. Wanneer ze 
dan jarig zijn, komt iemand van onze 
extra club vrijwilligers (oud-leiding, 
ouders, bekenden…) bij de jarige aan 
de deur met een kaart om hem/haar 
persoonlijk te feliciteren.” Voor deze 
ludieke felicitatieactie, mag de jarige een 
vrijwillige bijdrage geven. 

EN NOG IETS…
Ik heb mijn volgekrabbelde notities al 
ingepakt en sta al bij de deuropening 
wanneer ik plots bedenk dat ik nog 
een ‘vraag van levensbelang’ (hatsjoe!) 
ben vergeten te stellen: “Wanneer is 

Jong Nederland Reusel opgericht?” 
De jongens beginnen te lachen. 
“November 1947!” antwoordt Carl, maar 
zijn antwoord wordt al vlug in twijfel 
getrokken door een van de andere heren: 
“Naja, we weten niet precies welke 
maand, maar we vieren het altijd met Sint 
Maarten.” Oké, dan weten we dat ook 
weer…

DE MOLENHUT
En niet vergeten… voor ik vertrek, wil 
ik wel nog even een rondleiding door 
de blokhut. Niels gaat me voor. Al vele 
jaren vertoeft Jong Nederland Reusel in 
blokhut de Molenhut aan de Hulselsedijk. 
Door de jaren heen heeft de blokhut al 
een aantal metamorfoses ondergaan. 
Op de eerste etage zijn er twee zalen. 
Een Seniorenruimte en knutselruimte. 
We klimmen even naar de tweede 
etage: de zolder die gebruikt wordt als 
opslag, maar waar ook een kamertje 
is met computers en een groot 
kopieerapparaat. “De leiding kan hier 
programma’s uitwerken en de leden 

kunnen hier verhaaltjes typen voor ons 
clubblad.” Even tussen haakjes: De 
Molenhut is het tweejaarlijkse clubblad 
van afdeling Reusel. 
Tenslotte nemen we nog even een kijkje 
op de begane grond. Daar treffen we een 
paar zalen aan die puur bestemd zijn om 
‘lekker lomp’ te doen. “We hebben hier 
zelfs kogelvrije ramen!” Daarnaast is er 
nog mooie ruime keuken, materialenhok 
en de stafruimte (waar ik al kennis mee 
had gemaakt). 
Buiten beschikt de club nog over 
een groot buitenterrein met een pas 
aangeplant bos. 

HET ALLER-ALLERLAATSTE 
DINGETJE…
Jong Nederland Reusel, hartelijk bedankt 
voor jullie gastvrijheid. Ik heb genoten 
van een gezellig Brabants avondje. En 
beste lezer, wil je nóg meer te weten 
komen over deze afdeling, surf dan eens 
naar haar website: 
www.jongnederlandreusel.nl. 

Houdoe!


