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Vroemvroem, op naar Jong Nederland Bakel, 
aan de rand van het dorp en midden in 
de gemeenschap. Wilbert was aangenaam 
verrast toen ik me bij hem meldde met mijn 
verzoek om zijn afdeling te willen belichten 
en heeft gezorgd voor  goede gesprekspartners. 
Behalve met de voorzitter, Wilbert, heb ik ook 
met bestuursleden Lianne, Erwin en Jeroen 
gesproken.  

Door: Marco Kooij

DE BLOKHUT
Toen ik aankwam stonden de sproeiers 
te draaien want het was die dag warm en 
het zou nog warmer worden in de loop 
van de week. Tafel en stoelen worden 
onder het nieuwe afdak geplaatst en 
de koffie wordt geserveerd. De blokhut 
heeft meer dan voldoende ruimte om de 
groepen veel mogelijkheden te bieden. 
Door middel van schuifwanden is de 
ruimte te verdelen in afzonderlijke zalen 
al naar gelang een activiteit vraagt. Een 
hoekje voor de minioren, een grote zaal 
die aansluit op het sportlokaal. Zowel de 
minioren- als de sportruimte worden door 
een schuifwand gescheiden. Toilet-/dou-
chegroep is berekend op de wekelijkse 
gebruikers. 

Achter de blokhut staat een grote loods 
verstopt waarin de verhuurmaterialen en 
grote gebruiksspullen staan. Er zou zon-
dermeer een kermis mee gevuld kunnen 
worden, zoveel spullen heb ik gezien. 
Hier kom ik nog op terug.

Behalve de blokhut is er op een andere 
locatie buiten het dorp een enorm terrein 
beschikbaar genaamd Buitencentrum 
Kuundersheide. Het kampterrein beschikt 
over een verhard middenterrein met aan 
weerskanten ruime groenstroken. Aan de 

rand is een sanitaire groep en een keu-
ken aanwezig. Op het verharde midden 
een afdak van 25 bij 10 meter (schatting) 
waaronder makkelijk een grote groep kan 
eten of koken indien gewenst. Het veld 
is op diverse punten voorzien van stroom 
en drinkwater. Al bij al zeer geschikt om 
grote groepen (160 man) makkelijk te 
kunnen herbergen.  

GESCHIEDENIS
Jong Nederland Bakel bestaan ondertus-
sen bijna 63 jaar en is in 1952 ontstaan 
uit het Don Bosco gilde en de scouting. 
Uiteindelijk is het Jong Nederland ge-
worden onder andere om de kosten voor 
de leden te kunnen drukken en zo voor 
iedereen toegankelijk te blijven.

DE CLUB
Nadruk ligt op leuke programma’s zodat 
de leden sneller vriendjes/vriendinnetjes 
mee willen nemen.  Door deze insteek 
blijft het ledenaantal redelijk stabiel. 
De groepen draaien als volgt:  Minioren 
op zaterdag,  Rakkers en Zwaluwen op 
woensdag (net samengevoegd in ver-
band met de  grootte van deze groepen,  
junioren jongens en meisjes op vrijdag 
(soms gemeenschappelijk programma, 
soms apart) en de senioren op dinsdag.
Er zijn ongeveer 23 stafleden die groep 
draaien, vijf bestuursleden en dan “De  
jongens uit de loods”. De laatste groep 
zorgt voor de verhuur van de materialen 
en onderhoud en zo.
Nieuwe stafleden komen voornamelijk uit 
eigen kweek maar er zouden er best een 
paar meer mogen worden. Er zijn veel 
stafleden die bij meerdere groepen in de 
week draaien wat voor een extra belas-
ting zorgt.
Ze beginnen allemaal als aspirant staf-
lid en worden in een tijdsbestek van 2 
jaar “opgevoed” tot volwassen staflid. 
Doordat de leidinggroep klein en relatief 
jong is, is er een groot groepsgevoel 
aanwezig. 
Vanuit de staf is het ook traditie om deel 
te nemen aan de landelijke activiteiten 
zoals Kaderschouw, de landelijke afde-
lingsraad en de districtsactiviteiten. Ze 
voelen zich zeer betrokken bij Jong Ne-
derland als jeugdorganisatie. u
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ACTIVITEITEN/ACTIES
Door het jaar heen worden verschillende 
activiteiten gedaan. Sommige alleen voor 
leden zoals carnaval, sinterklaas, kerst-
viering en sinds een paar jaar ook het 
gezamenlijke kamp. Maar er zijn ook acti-
viteiten die voor en meestal ook door het 
dorp worden gedaan. Een vlooienmarkt, 
Sint Maartensviering en een afsluitdag 
waarbij kinderen vriendjes en vriendinne-
tjes mogen meenemen om kennis te ma-
ken wat er bij Jong Nederland allemaal 
gebeurt. Ook is het een beetje een reü-
nie voor oud leden.  Verder wordt er nog 
een kindervakantieweek georganiseerd 

die niet specifiek van Jong Nederland is 
maar daar wel een gemeenschappelijke 
basis heeft.  
Waarom? Vanwege die loods waar ik het 
eerder over had. Luchtkussens, spelle-
tjes, tafels en banken tenten, vuilnisbak-
ken… en nog zo’n 236 spullekes die er 
opgeslagen zijn en verhuurd worden. 
Op de website www.jongnederland-
bakel.nl staat onder het kopje “Spelma-
teriaal” een opsomming van wat er ver-
huurd wordt. Er is echter meer aanwezig 
dan de lijst vermeldt, dus huiver niet om 
te komen kijken of te informeren bij jong-
nederlandbakel@gmail.com.

TOT SLOT
Natuurlijk wil ik van elke afdeling waar ik 
kom een wijze raad lospeuteren. Wilbert 
antwoordt daarop dat je je horizon zo 
breed mogelijk moet maken, niet het wiel 
opnieuw uitvinden maar onderzoeken of 
dat wiel er al is. En dan vooral niet bang 
zijn om er om te vragen.

u

Dank je wel Wilbert, Lianne, 

Erwin en Jeroen voor jullie 

inbreng, het waren twee 

fantastische uren.

Elke week spelen jullie als 
speldeskundigen vast allerlei sportspelen. 
Soms zijn dit spellen die al jaren favoriet 
zijn, soms zijn ze in een nieuw jasje 
gestoken en soms zijn het zelfbedachte 
varianten. 

Voor het nieuwe spelboekje, waar jullie 
weer een gratis exemplaar van ontvangen, 
zijn we op zoek naar spellen met een 
sportelement èn net even anders zijn 
dan de originele versie. Denk aan spelen 
als flessenvoetbal en dweilhockey. Hoe 
stoer is het als jullie spel in het nieuwe 
spelboekje staat!

sport anders
Stuur voor 1 november jullie 
sportspelen naar: 
info@jongnederland.nl, 
kom in het nieuwe spelboekje en de 2 
beste inzendingen krijgen ook nog een 
ballenpakket!

win een 
ballenpakket!


