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Je afdeling belicht

ZEILBERG
Door onze nieuwe reporter: Martijn van der Linden

“Dames en heren. Station Deurne.” Ik raap mijn zooitje 
bij elkaar en stap de trein uit. Al vlug zie ik aan de an-
dere kant van het spoor voorzitter Lowie Claessens en 
manusje-van-allesbestuurslid Rosamarij Dielissen met 
een groen papiertje JN. “Daar moet ik zijn!!!”

Om vergissingen te voorkomen: Zeilberg is een  

van de grotere kernen van het dorp Deurne.( (
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ALLEREERST

Rosamarij’s auto wordt gestart 
richting de thuishaven van afde-
ling Zeilberg: ‘de Blokhut’. Op 

de Hanenbergweg aangekomen ging niet 
aan ons voorbij dat een andere Jong Ne-
derlandafdeling de Blokhut in beslag had 
genomen voor hun jaarlijkse zomerkamp 
(Je zult nu wel denken zomerkamp in de 
winter (?!?!), maar bij het schrijven van 
dit artikel was het nog hartje zomer!).
De Blokhut is van alle gemakken voorzien 
en ziet er erg verzorgd uit. We komen 
binnen in de stafruimte en links merk 
ik meteen op dat de keuken netjes en 
schoon is. “Die is pas nieuw! Net als ons 
materiaalhok, maar het heeft wel vele 
manuren gekost!”. Via de ruime zaal en 
een houten, smalle trap in de gang ko-
men we op de zolder uit. Hier mag géén 
club meer gedraaid worden wegens 
brandveiligheid, maar met een functie als 
opslaghok heeft de zolder een tweede 
leven gekregen.
Toch ietsjes beschaamd trekt Lowie de 
deur van het toilet open (niet gek met die 
klassieke, bruine tegeltjes uit de jaren 
nul), maar voordat ik er iets over kon zeg-
gen verzekerde Lowie mij: “Dit wordt het 
volgende project!”
Buiten beschikt de club over een groot 
grasveld met een speeltuintje waar me-
nig kind zich kan vermaken.

Rosemarij start haar wagen weer, ik plant 
mij weer in op de achterbank en we ver-
volgen onze tocht richting het centrum 
van Deurne opzoek naar een gezellig ter-
rasje om onze babbel verder te zetten…

ER WAS EENS…  Een Rooms Katho-
lieke Jongensgilde, daar begon het in 
november 1947 allemaal mee. Op initia-
tief van de kapelaan Der Kinderen namen 
zes leiders en twee groepen van onge-
veer 25 jongens van 10 tot 16 jaar de 
zolder van de plaatselijke kleuterschool 
in beslag. Na ongeveer anderhalf jaar 
waren ze hier, door een brand, hun on-
derdak kwijt. Vervolgens hebben ze nog 
een aantal keren van plaats geswitcht tot 
waar ze nu zijn: de Blokhut aan de  
Hanenbergweg.

DE CLUB  Jong Nederland Zeilberg 
heeft nu zo’n 65 leden, geleid door onge-
veer 20 actieve leiding en vijf hulpleiders. 
Elk jaar gaat deze afdeling weer op pad 
om leden te werven, dit doen ze via hun 
website www.jnzeilberg.nl, een stand op 
de dorpsmanifestatie en twee hulpleiders 
(Piet en Olaf) die op de basisschool over 
‘hun’ clubje komen vertellen. Over het 
algemeen willen ze wel meer leden, maar 
dan moet er ook meer leiding bij (en die 
aanwas is iets minder!). Lowie legt toch 
nog even nadruk op het feit dat ondanks 
weinig leiding ze samen toch veel voor 
elkaar hebben gekregen. Dit komt ook 
omdat de leiding elkaar in z’n waarde 
laten en dat is zeer belangrijk!

Voor de groepsnamen heeft Jong Ne-
derland Zeilberg een origineel systeem 
bedacht, want elke nieuwe groep mag 
een eigen naam kiezen (op de twee 
jongste groepen na). Zo hebben ze er 
de Dauwtrappertjes, de Bosrakkers, de 
Amigo’s, de Pink Panters, de Smilies en 
de Pioniers. Over de leeftijden van elke 
groep hebben Lowie en Rosemarij wel 
een kleine discussie, maar verder vormen 
deze twee een “team” dat zich steeds 
weer aanvult en goed gezien zijn in het 
dorp, want geregeld wordt het gesprek 
onderbroken om eens te zwaaien of 
“hoi!” te roepen naar voorbijgangers.
De contributie is uitlopend van  7,- tot 

 13,50 per kwartaal. Erg weinig, maar 
Jong Nederland Zeilberg is dan ook (net 
als andere clubs) voor iedereen! Rose-
marij vertelt er wel bij dat ze dit jaar de 
contributie ietsjes gaan opkrikken. 

SUPER UNIEK  De Pioniers! Zeilberg 
heeft een groepje kerels waarbij de liefde 
voor “Jong” Nederland nooit is overge-
gaan. Ze draaien nu al zo’n 45 jaar club 

en de gemiddelde leeftijd is er ongeveer 
50 jaar. Hun leiding is ietsjes ouder: 
ongeveer 65 jaar! Naast hun vaste club-
avondjes vormen zij ook extra handjes 
voor de leiding bij extra activiteiten en op 
kamp! 

ACTIVITEITEN  Elk nieuw seizoen wordt 
bij de Zeilbergers ingeluid met een the-
maweek. De groepsleiders passen er 
hun spelletjes op aan en aan het eind 
van de week houdt de leiding nog een 
themafeest.
Een paar maanden later volgt er de 
Sint-Maartensoptocht, met natuurlijk na 
afloop het Sint-Maartensvuur. Deze dag 
(11-11) is natuurlijk ook het begin van 
de carnaval, iets waar deze club óók aan 
meedoet! Geheel als promotie voor hun 
vereniging trekken ze nu al een paar jaar 
met een wagen mee in de Deurnese, 
Zeilbergse, en de lichtjesoptocht in de 
Hei. 
Verder organiseert deze afdeling jaarlijks 
een oudermiddag voor alle ouders en be-
kenden, waarbij de gehele entertainment 
verzorgd wordt door de kinderen en de 
leiding. 
Tegen de tijd dat de bloemetjes weer 
beginnen te bloeien en het weer korte 
broekenweer begint te worden houdt de 
club nog, om geld in te zamelen, een vrije 
markt. 
Als afsluiter van het seizoen volgt er in 
de zomer natuurlijk het hoogtepunt van 
het jaar: KAMP!! 

JUBILEA  Na 63 jaar weten ze bij afde-
ling Zeilberg wel hoe ze moeten feesten. 
Ze deden het al met hun 25 en 50-jarig 
bestaan. Drie jaar geleden hebben ze het 
feestje binnen de club gevierd met een 
paar leuke activiteiten en natuurlijk de 
verbouwing! >>
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Maar Lowie belooft mij wel meteen dat 
ze er bij 75 jaar weer een knalfeest van 
gaan maken!!!! (Maar dat duurt nog 
lang…….)

TEN SLOTTE  Jong Nederland Zeilberg 
bedankt voor jullie gastvrijheid en heel 
veel succes met de nodige verbouwin-
gen! Ik kan terug kijken op een gezellig 
middagje en terugdenken aan jullie motto 
(net als bij radio 3FM): “Begin de dag 
met een dansje, begin de dag met een 
lach, ……………..”

PS. Als aller-allerlaatste wil ik nog 
even wijzen op de eerlijkheid van de 
Deurnenaren (of moet ik Zeilbergers 
zeggen?I?I), want als een klein meisje 
niet zo oplettend was, lag m’n foto- 
toestel nu nog op een of ander terras  
in Deurne: Bedankt!!

ZEILBERG

COLUMN BESTUUR

Na alle perikelen van de kabinetsformatie breken er 
voor iedereen spannende tijden aan. De eerder aan-
gekondigde bezuinigingen blijken niet voldoende en 
er zal dus meer ingeleverd moeten worden. Ook ge-
meentes worden hiermee geconfronteerd. Zij zullen 
ongetwijfeld gaan kijken naar alle bestaande subsidie-
regelingen. Misschien ook wel naar de regelingen die 
van toepassing zijn op al die actieve Jong Nederland 
afdelingen. Het is belangrijk om te weten wat jouw ge-
meente van plan is en of jouw afdeling getroffen gaat 
worden door deze beperkingen. Beter vroegtijdig we-
ten wat er op je afkomt, dan lijdzaam toezien waarmee 
je verrast wordt.

Probeer in ieder geval voordelen te halen uit de mo-
gelijke nadelen. Kijk of er gebieden zijn waarbij je de 
gemeente kan ondersteunen. Wij weten waar we goed 
in zijn en dat kunnen we natuurlijk aanbieden. Wij wer-
ken tenslotte al vele jaren met uitsluitend vrijwilligers. 
Ga samenwerkingsverbanden aan met organisaties om 
zodoende de krachten te bundelen. Die samenwerking 

kan betrekking hebben op het inhoudelijke jeugdwerk, 
maar kan ook betrekking hebben op het openstellen 
van je accommodatie, het ter beschikking stellen van 
je materialen of het gebruik maken van je organisatori-
sche kwaliteiten. 
Je afsluiten van de omgeving is de meest slechte stap 
die je kunt zetten. Stel je open en kijk over de grenzen 
heen. Dan pas zie je de uitdagingen en dus ook de mo-
gelijke oplossingen. Laat ons weten met welke creativi-
teit jouw afdeling omgaat ten aanzien van versobering 
van het jeugd- en jongerenbeleid. Laat anderen deelge-
noot worden, zodat ook zij hun voordeel kunnen doen.

En mocht je er niet uitkomen, raadpleeg dan het Lan-
delijk Bureau. Niet dat er altijd een pasklaar antwoord 
ligt, maar het is prettig om te ervaren dat er een groep 
Jong Nederlanders is die bereid is om mee te denken. 
We zijn niet voor niets een landelijke organisatie met 
een enorme schat aan ervaring en kennis. Juist nu heb-
ben we elkaar nodig en moeten we elkaar ondersteu-
nen om de stormen te kunnen doorstaan.

Door: Bart Donders

>>


