
Door: Marco Kooij

Het begint al donker te worden. De straatverlichting  gaat aan en 
tegenliggers verblinden me. Als ik van de snelweg af ga wordt de 
verlichting slechter en wordt ik verrast door mensen die langs de weg 
lopen… gelukkig met vestjes aan dus ik zie ze wel op tijd. Dan rij ik 
via een wegversmalling het pittoreske dorpje Den Hout binnen voor 
mijn volgende interview. De deur van het dorpshuis is dicht maar als 
ik aanbel doet Kitty, de voorzitter van Jong Nederland Den Hout en 
tevens mijn gesprekspartner, de deur voor me open.

Je afdeling belicht
Jong nederland den hout
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Je afdeling belicht

HET ONDERKOMEN
Eigenlijk zou ik hier de beschrijving van 
de blokhut neerzetten maar dat is bij 
deze afdeling niet van toepassing. Ze 
huren in het Dorpshuis den Brink een 
aantal ruimtes. Net als bijvoorbeeld de 
fanfare, de carnavalsclub en de dartver-
eniging.
In één ruimte mogen ze wat meer van 
hun afdeling laten hangen/zien en daar-
aan grenst ook een magazijn waar ze 
veel gebruikte spullen mogen opslaan.  
Er is ook een groot veld buiten en vaak 
proberen ze de programma’s van hun 
groepen zo op elkaar af te stemmen dat 
ze niet meer dan deze twee faciliteiten 
nodig hebben.   
 
GESCHIEDENIS
Jong Nederland Den Hout is in 1949 
begonnen als de het Katholieke Meisjes 
Gilde door Mevrouw van Gageldonk en 
haar zus. Tot kort voor haar overlijden 
was mevrouw Gageldonk altijd betrokken 
bij activiteiten van de afdeling en was 
ook erelid.  

DE CLUB
De club bestaat op dit moment uit zes-
tien leden, vier stafleden en één voorzit-
ter die invalt als één van de andere staf-
leden uitvalt. Het aantal leden fluctueert 
tussen de vijftien en vijfendertig. Staf-
leden zijn altijd welkom maar er wordt 
bewust niet gezocht onder de ouders om 
staflid te worden. Er zijn momenteel twee 
jonge stafleden die meedraaien en twee 
stafleden met vijftien tot twintig jaar erva-
ring hebben. 
De zestien leden zijn gelijk verdeeld over 
twee groepen namelijk de rakkers en 
de junioren. Beide groepen draaien op 
dezelfde dag om opvang in noodgevallen 
makkelijker te maken. 
Tijdens mijn interview waren de rakkers 
bezig met lampionnen voor Halloween. 
De  junioren waren bezig met Halloween 
voor de rakkers :-)   

ACTIVITEITEN/ACTIES
Vroeger was er elk jaar een playback-
show in het dorp die door de afdeling 
werd georganiseerd. Mevrouw van Ga-

geldonk zat dan in de jury om betrokken 
te blijven bij de organisatie die ze opge-
zet heeft en tegen alle verwachtingen in 
nog steeds bestaat en bloeit. Eén keer 
per jaar wordt er ook een statiegeldfles-
senactie gedaan om wat geld te ver-
zamelen voor een slotdag of weekend. 
Deze dag sluit het seizoen af voor de 
leden en is eigenlijk het hoogtepunt van 
het jaar. 
Laatst hebben ze ook deelgenomen 
aan Festival in Speelland Beekse Ber-
gen.  Dat was een hele leuke dag voor 
de kinderen maar van de aanwezigheid 
van Jong Nederland hebben ze niet veel 
gemerkt. 
Omdat ze niet bij een district zijn aan-
gesloten, dat is in de loop van de jaren 
“verdwenen”,  merken ze sowieso weinig 
van Jong Nederland en zijn ze erg op 
zichzelf. In het dorp heten ze  “De Club”. 

COMMUNICATIE
Omdat het een kleine afdeling is hebben 
ze  geen clubblad. De berichten gaan 
via de gebruikelijke briefjes en een pro-
gramma overzicht naar de ouders. Dat is 
wel voldoende. Foto’s en dergelijk wor-
den gedeeld via een besloten facebook 
pagina in verband met  privacy. Wel zo 
belangrijk.

DE TOEKOMST EN SLOT
Het is een kleine afdeling die tot nu toe 
het hoofd boven water heeft kunnen hou-
den en daar zijn ze trots op. Dat houden 
ze vast nog wel tien jaar vol. Hoe het er 
dan uit ziet? Dat is koffiedik kijken…  wel 
lastig met een Nespresso. 

En voor de rest? We doen onszelf.

Kitty, bedankt voor je tijd en een gezellig 
praatje. 


