
Het wordt al vroeg donker en ik slinger 
door de hoofdstraat. Ik sla links af de 
Kerkberg op en stop aan het einde van de 
straat. Alle lichten van het clubgebouw 
zijn uit (het is nog vakantie) en ik ben te 
vroeg. Ik stap uit en “brutaal” als ik ben, 
loop ik vast een rondje om het clubgebouw. 
Ingegraven tractorbanden, een container 
bij de vuurplaats en een hoop hout naast 
de container. Ondertussen is Bart 
gearriveerd. Hij vertelt me dat hij heel veel 
taken van een voorzitter heeft, maar het 
toch niet is in de traditionele zin. Hij opent 
het gebouw en geeft me vast een kleine 
rondleiding. Ondertussen zijn ook Sanne 
en Myrthe gearriveerd en met zijn drieën 
gaan ze me hun afdeling voorstellen. Was 
getekend Jong Nederland Vessem.

Je afdeling belicht

Door: Marco Kooij

Jong nederland Vessem
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DE BLOKHUT
Op de begane grond is er een ruimte 
die makkelijk voor een kleine sporthal 
kan doorgaan en ook meteen de meeste 
ruimte in beslag neemt. Verder is er een 
sanitair groep met douche en een maga-
zijn. Niet zo lang geleden zijn er brand-
werende platen in het plafond van de 
sportzaal bevestigd, maar de gemeente 
(eigenaar van de grond) is nog niet te-
vreden en sponsort op korte termijn in 
het nog beter brandveilig maken van het 
pand dan het al is. Zo’n gemeente willen 
we allemaal wel.
Boven is een seniorenhonk in ontwikke-
ling, een keukentje en een speellokaal 
dat vaak ook als vergaderruimte in ge-
bruik is en vandaag als interviewruimte 
dient.
Achter het pand ligt een lekker grasveld 
met een vuurplaats en een stookhoutcon-
tainer. Wat dus naast de container aan 
hout ligt, had erin moeten zitten, aldus 
Bart. Het dorp weet wat dat betreft wel 
wat ze daar kwijt kunnen, hoewel lami-
naat niet zo gewaardeerd wordt. 
Naast het gebouw is nog een lekker 
speelbos dat samen met de gemeente 
onderhouden wordt. 
Het gebouw wordt door Jong Nederland 
Vessem beheert en ook verhuurt. Zie 
www.jongnederlandvessem.nl/
verhuur.php.

GESCHIEDENIS
De oorsprong van Jong Nederland Ves-
sem is een ruzie binnen de lokale afde-
ling van de KPJ (Katholieke Plattelands 
Jongeren) vijvenvijftig jaar geleden. Een 
paar leden hebben zich afgescheiden en 
zijn in een schuurtje verder gegaan en 
de afdeling is vandaaruit steeds groter 
geworden.  

DE CLUB
Momenteel zijn er 63 leden en 25 men-
sen die de groepen draaien. Momenteel 
lijkt het makkelijker om stafleden te krij-
gen dan nieuwe leden, hoewel dat aantal 
gelukkig ook weer stijgend is. Ook blijven 
er redelijk veel leden “plakken”. Er is een 
groep die 18+ meiden heet en die niet 
weg te branden is. Veel hiervan zijn ook 
staflid bij een ander groep. Sanne doet 
deze groep en Myrthe doet de groep die 
eronder zit, namelijk de 16+ meiden. 
In feite is het merendeel van deze mei-

den al staflid of staflid in wording dus het 
aantal leden mag wel oplopen naar rond 
de 90. 
Opvallend is dat de meiden al rond hun 
zestiende staflid worden en de jongens 
ergens rond hun twintigste.

De groepen die draaien hebben een 
zware voorkeur voor vrijdag zo lijkt het. Er 
zijn dan vijf groepen tussen 18.00 uur en 
21.30 aanwezig. Alleen op woensdag, 
donderdag en zaterdag (1* per maand) 
draaien groepen alleen. Lekker het hele 
gebouw voor jezelf.
Overigens geeft vrijdag erg veel ruimte 
om dingen spontaan te regelen en uit te 
voeren, handig.

Beginnende stafleden worden uitgeno-
digd en krijgen aan het begin van hun 
Jong Nederland carrière een cursusdag 
om meer te weten te komen over wat er 
van ze verwacht wordt en bij wie ze voor 
welke ondersteuning terecht kunnen. 
Na een jaar wordt de tweede cursusdag 

gedaan.  Aan de hand van inzicht kaart-
jes wordt een gesprek gestart om het 
afgelopen jaar te bespreken, maar ook 
om te zien hoe je een situatie anders had 
kunnen laten verlopen. Ze worden aan 
het denken gezet. 

ACTIVITEITEN/ACTIES
Jong Nederland Vessem heeft een goede 
voet in het dorp. Nu de gemeente weer 
aan het bouwen is, komen er meer jonge 
stellen in het dorp wonen. De kinderen 
daarvan gaan allemaal naar dezelfde 
school en daar wordt Jong Nederland 
goed vertegenwoordigd. De afgelopen 
jaren was er een dip en is er hard aan 
getrokken om nieuwe leden te werven. 
Nu worden met name voor de groep op 
zaterdag (groep 1, 2 en 3 basisschool) 
een flink aantal activiteiten rond Kleppie 
georganiseerd om de betrokkenheid te 
vergroten. 
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Twee weken voor de start van het sei-
zoen wordt Yessem georganiseerd. 
Touwbruggen en dergelijke worden rond 
de blokhut neergezet en er wordt via de 
lokale media ruchtbaarheid aan gegeven 
dat het seizoen weer gaat beginnen en 
dat de Yessemdag laat zien wat er al-
lemaal mogelijk is en dat Jong Nederland 
keileuk en hip is en, en… rustig Marco... 
even adem halen.

Er wordt drie á vier keer per jaar een 
worstenbroodjesactie georganiseerd. 
Dat is om de kas te spekken en wat ex-
tra’s te kunnen doen, dacht ik en zei ik. 
Maar nee, dat was het niet. Er zijn twee 
dames, die ik absoluut niet bij naam mag 
noemen, maar die wel een behoorlijke 
achtergrondbijdrage hebben die ze niet 
benoemd willen hebben. Deze acties zijn 
puur bedoelt om deze dames in het zon-
netje te kunnen zetten voor hun tomeloze 
inzet. 

Hoogtepunt van het jaar is zoals bij 
de meeste afdelingen het zomerkamp. 
Verder wordt er goed gebruik gemaakt 
van de districtsactiviteiten. Myrthe is 

voorzitter van district de Kempen en zij 
houdt er de vaart wel in. Er wordt vanuit 
het district voor elk groep minstens één 
activiteit georganiseerd waaraan deelge-
nomen kan worden. Verder is er natuurlijk 
Kaderschouw en Ardennenweekend 
waaraan ze met plezier deelnemen.

DE TOEKOMST
Over vijf jaar zijn ze 60 jaar oud. Omdat 
ze voor de “normale” jaren de begroting 
goed rond hebben en dit een extra ac-
tiviteit gaat worden die ze niet zomaar 
voorbij kunnen laten gaan, wordt nu al 
nagedacht over de te ondernemen acties 
om dat allemaal financieel rond te kun-

nen breien.  Oja… ze verhuren ook nog 
een leuk springkussen, hint hint.

TOT SLOT
Vessem, vrijdagavond… de avond om 
dingen te bespreken, te organiseren 
en de goede banden tussen stafleden 
onderling in stand te houden en te ver-
beteren. Het is het fundament van jouw 
afdeling maar ook van afdelingen onder-
ling. Dat wil Jong Nederland Vessem jul-
lie graag meegeven. 

En daarmee beëindig ik het gesprek met 
Bart, Sanne en Myrthe. Ik dank jullie voor 
jullie tijd en het inzicht in jullie afdeling. 


