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Door: Marco Kooij

Nuland… iets later dan ik van plan was, sta ik bij 

de blokhut van de Katholieke Plattelands Jongeren. 

Een stenen gebouw aan de rand van een sport-

park en een kinderboe… wacht even … ik schrijf 

toch voor Jong Nederland?? DUS WAT DOE IK 

HIER?? Het adres waar ik nu sta is waar we af-

gesproken hebben. Dan maar gauw op zoek naar 

Luuk (secretaris) en Jelle (penningmeester) want 

dit behoeft wat opheldering.
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DE OPHELDERING

We beginnen dus eigenlijk met een 
stukje geschiedenis: 
Katholieke Plattelands Jongeren:
Op 28 februari 1928 start de Roomsch 
Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) in 
Nuland met als initiatiefnemers meester 
Van Pinksteren en kapelaan Damen 
met 25 leden. In 1966 ontstaat de 
KPJ, Katholieke Plattelands Jongeren 
voor jongens en meisjes. Huub van 
Nistelrooij is de eerste KPJ-voorzitter. 
De aspiranten, jeugdleden van 11 tot 15 
jaar, vormen vanaf 1970 een onderdeel 
van KPJ Nuland. In 1992 bouwt de KPJ 
een stenen gebouw ‘De Heihut’ dat 
dienst doet als clubhuis aan de Heiweg.
Jong Nederland: 
Op 31 oktober 1948 sprak Kapelaan 
W. van Hulten met Gerard van 
Heugten over de mogelijkheden tot het 
oprichten van een jongensvereniging, 
en zij besloten een jongensgilde op 
te richten. Gerard van Heugten nam 
deel aan een inleidingscursus te 
Eindhoven en in november 1948 kreeg 
hij bij grote uitzondering op 17-jarige 
leeftijd de volmacht als Hopman van 
het jongensgilde St. Jeroen. Op 18 
december 1948 was de 1e bijeenkomst 
met 10 jongens in de sacristie van 
de oude kerk. In 1949 kwam Gerrit 
Langens als Vaandrig bij de leiding en zo 
konden 34 jongens lid worden van het 
jongensgilde Sint Jeroen. Op 29 februari 
1950 werd het 1e officiële clubgebouw 
van het jongensgilde Sint Jeroen 
geopend. 
Samen verder: 
Sinds 1 januari 2011 gaan KPJ Nuland 
en Jong Nederland Nuland samen als 
“KPJ Jong Nederland Nuland” door het 
leven. Door de samenvoeging van deze 
twee verenigingen ontstaat een actieve 
jeugd- en jongerenvereniging, met een 
achterban aan steunende leden.
Nou, is dat dan een stukje helderderder?

DE BLOKHUT

Natuurlijk zijn er nu ook twee gebouwen 
die gedeeld/gebruikt worden. De 
Hazekamp is ondertussen een 
multifunctioneel gebouw geworden waar 
verschillende verenigingen ruimtes en 

opslag hebben. Dit pand wordt beheerd 
door Stichting Jeugdbelangen Nuland.

De Heihut, waar we dit interview hebben, 
was eigenlijk het clubhuis van de KPJ 
en fungeerde als een sportkantine met 
kleedkamers. De ruimte eromheen, een 
sportpark en op loopafstand van het bos 
en op fietsafstand van de hei, maken dat 
elke groep hier goed z’n ding kan doen. 
Wel zijn er plannen voor een verbouwing 
zodat bijvoorbeeld in de winter het 
gebouw beter gebruikt kan worden door 
de jeugdgroepen.

Verder wordt er heel af en toe 
gebruik gemaakt van De Meent, het 
gemeenschapshuis van Nuland. Een 
grote zaal welke wordt gebruikt tijdens 
carnaval en voor de optredens van de 
eigen toneelvereniging.

De Heihut is overigens niet te huur 
voor feestjes en (logeer)partijen. Wel 
voor bijvoorbeeld de Flierefluiters; een 
groep mensen met een verstandelijke 
beperking die regelmatig op zaterdag 
het gebouw gebruikt. Ook andere 
maatschappelijke organisaties kunnen 
gebruik maken van het gebouw. 

DE CLUB

De vereniging heeft twee besturen. 
Eén bestuur voor de jeugdzaken en 
voor activiteiten voor de actieve leden 
(bestaande uit zeven personen) en een 
raad van advies (bestaande uit vier 
personen). De raad van advies is voor 
het binnenhouden van de kennis en 
voor algemene zaken zoals subsidies, 
gemeente, zeskamp en beachvolleybal. 
Het aantal leden zit wat betreft de jeugd 
(t/m 16 jaar) rond de 65, met daarbij nog 
50 actieve leden (van 17 jaar en ouder) 
en 50 steunende leden. 

In het bijzonder is er een groep in de 
leeftijd van 12 jaar en ouder waaraan 
extra aandacht wordt besteed. Dit 
is de leeftijdscategorie waarbij de 
contacten verdwijnen omdat ze naar 
verschillende middelbare scholen gaan. 
Door voor deze groep activiteiten te 
organiseren is het makkelijker om toch 
contact met je vroegere schoolvriendjes 
en vriendinnetjes te houden. Twee 
jaar geleden is KPJ-Jong Nederland 
daarmee begonnen en hadden bij het 
openen van het seizoen een groep van 
ongeveer 15 kids. Aan het einde van 
het seizoen waren dit er 35. Dit lijkt dus 
een hele dankbare doelgroep en daar 
zijn ze trots op. KPJ-Jong Nederland 
hoopt dat er vanuit deze groep in de 
toekomst potentiële stafleden voor de 
jeugdgroepen komen.  

ACTIVITEITEN/ACTIES

Afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten 
geweest waarbij KPJ-Jong Nederland 
direct of indirect betrokken was. 
Zo was er de jaarlijkse Zeskamp 
wat toch wel wordt gezien als het 
paradepaardje waarmee deze afdeling 
bekendheid in het dorp heeft en houd. 
Ook het jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi 
is een mooi voorbeeld van actief naar 
buiten treden in het dorp. 
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Verder is er nog de toneelgroep ‘’TINN’’ 
die al rond de 50 voorstellingen heeft 
gegeven sinds haar oprichting in 1943. 
In de loop van de tijd is de toneelclub 
redelijk zelfstandig geworden en 
staat het een beetje los van reguliere 
activiteiten. 
Een andere activiteit voor actieve leden 
is de handbalcompetitie, dit is een 
erfenis van de KPJ. Er wordt dan ook 
tijdens deze competitie tegen andere 
KPJ-teams gespeeld.

Omdat deze afdeling nog niet zo lang lid 
is van Jong Nederland hebben ze ook 
nog niet zo’n gevoel bij het district en 
wat daar de mogelijkheden zijn. Graag 
waren ze naar de Kaderschouw gegaan 
maar konden daar helaas niet aanwezig 
zijn. De volgende kaar gaan ze dan 
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ook graag mee om zo meer contact te 
zoeken met het district. Het kan geen 
kwaad om uit twee ruiven te eten.

Zoals gewoonlijk is ook bij KPJ-Jong 
Nederland het kamp tijdens Hemelvaart 
voor de jeugdleden het hoogtepunt van 
het seizoen.

Wat er binnenkort nog aan zit te komen 
is dat de KPJ 90 jaar bestaat en Jong 
Nederland 60 jaar. Normaal organiseren 
ze ieder jaar een klein feestje maar dit 
is wel een heel bijzonder jubileum. Dit 
jubileum wordt gevierd met een reünie 
van oud (staf) leden. Er is de komende 
tijd dus genoeg te regelen.

Als toekomstvisie is het doel om het 
bestaan te rechtvaardigen door goed 

voor de leden en stafleden te zorgen en 
betrokken te blijven bij wat er in het dorp 
gebeurt. Dat houden ze nog wel 20 jaar 
vol. 

Dank je wel Luuk en Jelle voor jullie tijd 
en verhalen. Vooral doorgaan met waar 
jullie mee bezig zijn. 

TOT SLOT

Zeg ik gedag. Dit is het laatste interview 
dat ik voor “De Idee” en deze rubriek 
gedaan heb. Ik heb ze met plezier 
geschreven en hoop dat jullie ze met 
plezier gelezen hebben. Succes voor 
mijn opvolger en het ga jullie goed. 
Adeus.

Dank je wel Marco!

Vacature: Als reporter 
van Idee schrijf je de 
artikelen ‘Je Afdeling 
Belicht’ in Idee. Een 
hele leuke job waarbij 
je in de ‘keuken’ 
van je mede-Jong 
Nederlanders kunt 
kijken. Kortom: je 
verlegt je grenzen!
Voor drie edities per 
jaar bezoek je een 
afdeling. De reis en het 
schrijven kun je zelf 
bepalen wanneer je 
dat doet. Je krijgt een 
onkostenvergoeding en 
wordt begeleid door het 
Landelijk Bureau. 

In de aanbieding! Vacature Idee

E1,25
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