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Wouw! Ik heb ogen te kort om te kijken 
wat er buiten allemaal te zien is. Prachtige 
polderweides met in de verte molens die op 
volle toeren draaien en koeien die tussen de 
sloten staan te loeien. Inderdaad, ik ben weer 
aan het genieten van een staaltje Nederland 
op haar mooist! De trein sjeest ondertussen 
verder door de Zaanstreek en ik bereid me 
stilaan voor op een nieuw avontuur. Jong 
Nederland ’t Gilde Avenhorn, here I come!

Door: Martijn van der Linden

X

Ruim tweehonderd kilometer 
verder en dik vier uur later ar-
riveert de bus in het plaatsje 

waar Sonja Bakker (dat afslankvrouwtje 
van de televisie) ooit het levenslicht zag. 
De buschauffeur dumpt me bij een wille-
keurige bushalte en ik besluit vervolgens 
de tocht maar met de benenwagen te 
voltooien. Met een doos spelboekjes (dé 
nieuwe spelboekjes van Jong Nederland: 
Spelen met knopen en pionieren!) onder 
mijn arm sjouw ik langs alle hoeken van 
het dorp. Pfff… Zou het nog ver zijn? 
Kan ik al ‘ik ben er bijna…’ gaan zingen? 
Misschien had ik toch maar beter een 
kaart meegenomen? En… poeh, ik wist 
niet dat spelaanbod zo zwaar kon zijn? 
Of zouden ook de sjorpalen in dat doosje 
zitten?

DE GILDEHAL
Met een beetje vertraging en een flinke 
laag zweet op mijn voorhoofd (en half 
depressief) stap ik binnen in het club-
gebouw van Jong Nederland Het Gilde 
Avenhorn (in de volksmond gewoon: Het 
Gilde). Ik schud even handjes met Niels, 
Lizette en Irene. Ook landelijk bestuurslid 
Ralf is aangeschoven en terwijl de da-
mes voor een stukje gastvrijheid zorgen 
en Niels de cake aansnijdt, gaap ik even 
rond in de stafruimte: “wat ziet het er 
netjes uit hier!”

Intussen we even door de nieuwe spel-
boekjes bladeren en de leuke foto’s 
bewonderen, praten we even bij over de 
allerhande Jong Nederlanddingetjes. 
Daarna geeft Niels een korte rondleiding 
door hun accommodatie: de Gildehal 
aan de Buitenroede. De ruime stafruimte 
met het keukentje had ik al gezien, via de 
gang lopen we eerst naar de hoge, fleu-
rige gymzaal en we bekijken ook nog de 
knutselruimte. “Er wordt dus niet alleen 
gespeeld, maar ook geknutseld, waar-
door de kinderen onwijs actief bezig zijn. 
En we hopen ook dat ze een stukje han-
diger worden”, licht Niels toe. Uiteindelijk 
kijken we ook nog even door de buiten-
deur naar buiten waar we in de verte een 
veld met bosje zien. 

Jaja, beste lezer, hier word ik gewoon 
spontaan blij van (de halve depressie 
verandert plots in een dubbele vreugde), 
want duidelijker kan het niet: sport & 
spel, creativiteit en buitenleven… meer 
uitleg hoef ik niet te geven: Jong Neder-
land leeft! 
Tenslotte beschikt de Gildehal natuurlijk 
ook nog over de nodige sanitaire voorzie-
ningen. Op de bovenverdieping zijn nog 
ruimtes die door andere verenigingen 
worden gebruikt.  We eindigen de rond-
leiding in de materiaalruimte, waar het 
defensiegevoel bij me opborrelt…

HET GILDE
Net als bij vele andere Jong Nederland 
afdelingen is ook ‘Het Gilde’ een begrip 
in het dorp. De meeste kinderen zijn lid, 
maar desondanks dat merken ze wel dat 
de laatste jaren het ledenaantal goed is 
teruggelopen. 
Momenteel staat de teller op ongeveer 
zeventig leden, geleid door een 23-tal 
kaderleden. De kaderleden draaien 
ofwel een groep, ofwel vervullen een be-
stuurstaak. Het komt zelden voor dat ze 
het allebei doen. De leidingbende is een 
enthousiaste groep in de leeftijd van 16 
tot 25 jaar. De groepen zijn verdeeld op 
basis van de avond dat de kinderen kun-
nen. Ouders geven bij het start van het 
seizoen door wanneer hun kinderen kun-
nen en vervolgens gaat de leiding flink 
puzzelen om het naar iedereen zijn wens 
te maken. Dat resulteert niet in Minioren, 
Maxioren, enzovoort, maar in de maan-
dagavondgroep, dinsdagavondgroep, 
enzovoort. De jongste groep heeft één 
keer in de twee weken club op zaterdag-
middag. 
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TUSSEN DE REGELS DOOR
Ik probeer er nog even die lastige altijd-
weer-terugkomende geschiedenisvraag 
tussen te stoppen, maar de dames 
trekken al vlug een hoe-moeten-wij-dat-
weten-gezicht… “Goh,” zegt Lizette, 
“mijn vader heeft er ook nog bij gezeten.”  
Gelukkig weet Niels wel raad: hij trekt de 
kast open om in het archief te duiken. Na 
even zoeken heeft hij het niet helemaal 
gevonden. Het drietal kan zich nog wel 
herinneren dat ze in 2006 het 50-jarig 
jubileum hebben gevierd. Na een beetje 
rekenwerk kunnen we dus besluiten dat 
Het Gilde ‘ergens’ in 1956 is opgericht.

ACTIVITEITEN
Jong Nederland afdeling Avenhorn trapt 
haar seizoen ieder jaar af met het ope-
ningsactiviteit. Leden en niet-leden zijn 
dan welkom voor leuke spelletjes, zoals 
cake versieren, of om de kampfilm te 
bekijken. Ouders kunnen die dag terecht 
om informatie te krijgen over de vereni-
ging. “Velen weten namelijk nog steeds 
niet wat wij doen”, geeft Lizette aan. 
Begin september hebben ze altijd lei-
dersuitje. De leiding die dat jaar gestopt 
is, moet een leuke dag in elkaar zetten. 
Op 11 november is het Sint-Maarten. 
Alle kinderen maken op voorhand een 
lampion en komen die dag (samen met 
hun ouders) naar de Gildehal toe om die 
lampion te laten zien (lees: keuren) en 
om daar het bekende Sint-Maarten-liedje 
te zingen. Ze krijgen dan ook nog wat 
lekkers: warme chocolademelk met een 
broodje knakworst of chips. 
Begin december komt Sinterklaas nog 
op bezoek en richting het einde van de 
maand organiseren ze nog een leuke 
kerstbrunch met daarna activiteiten voor 
de leden. December wordt afgesloten 
met de oliebollenactie op de 31ste. “We 
verkopen alleen geen oliebollen”, merkt 
Irene op. (Oei, klinkt vreemd! Wat dan 
wel?) “We verkopen appelbeignets. 
Jarenlang verkochten we oliebollen tot 
we ze voortaan via een fabriek werden 
geleverd. Het leken net bakstenen. De 
mensen kochten ze wel omdat het voor 
Het Gilde was, maar ze verdwenen linea 
recta in de vuilnisbak. Sinds een paar 
jaar bakt de leiding samen met de plaat-
selijke bakkerij dus appelbeignets en de 
leden verkopen ze. Dit werkt heel goed, 

en is lekker!”
Zodra de lentekriebels weer een beetje 
beginnen op te borrelen, staat de jaar-
lijkse Fancy Fair weer op het programma. 
In plaatselijke kroeg De Ontmoeting (hé, 
dat klinkt me bekend! Daar kwam ik net 
nog langs gewandeld) is er op zaterdag-
avond een spel voor de kinderen. Later 
op de avond zijn alle volwassen welkom 
om gezellig een avondje door te zakken. 
Op zondag staan er allerlei marktkraam-
pjes opgesteld waar je leuke spelletjes 
kunt spelen, zoals pudding gooien op 
de leiding, stokvangen, clown-knallen en 
schieten. Er is op beide dagen ook een 
Rad van Avontuur waarbij er leuke prijzen 
te winnen zijn. De dorpsgenoten schen-
ken de prijzen aan de club. De leden en 
de leiding komen die persoonlijk ophalen. 
“Het is altijd weer een gezellig en druk-
bezocht weekend!”
Het hoogtepunt van het jaar is natuurlijk 
kamp. Met Hemelvaart trekt het gezel-
schap er vijf dagen op uit. Op dinsdag 
gaat de leiding naar het kampterrein om 
alles klaar te maken en op woensdag-
middag komen de kinderen met een bus 
voor hun kampavontuur. 

WEST-FRIESLAND
Jong Nederland Het Gilde Avenhorn is 
een afdeling in district West-Friesland. 
Vroeger was het een groot district, be-
staande uit talloze afdelingen. Helaas 

zijn door de jaren heen talloze afdelingen 
uit onze Landelijke organisatie gestapt. 
Sommigen zijn gestopt, anderen zijn zelf-
standig verder gegaan. “Maar wij vinden 
het toch wel fijn dat we bij vragen of pro-
blemen nog een beroep kunnen doen op 
Jong Nederland”, meldt het drietal.
Met de oud-Jong Nederlandafdelingen 
vormt afdeling Avenhorn nog steeds het 
district West-Friesland. Geregeld komen 
ze bij elkaar om te vergaderen. De mees-
ten organiseren ook een Fancy Fair, dus 
die bezoeken ze ook graag van elkaar. 
Ook organiseren ze jaarlijks een sport-
middag. “Vroeger heette dit het zwemfes-
tijn, maar op den duur vond het niet meer 
in een zwembad plaats, dus hebben we 
de naam maar aangepast.” En tenslotte 
nog een districtsfeest. 

TOT SLOT
Jong Nederland Het Gilde Avenhorn, 
hartstikke bedankt voor jullie gastvrij-
heid! Het was een zeer gezellige avond, 
de tijd vloog helaas voorbij. Ik pak mijn 
spulletjes weer bij elkaar en start mijn te-
rugreis. (Welke bij nader inzien nog niet 
eens makkelijk bleek…)
Wil je meer weten over deze afdeling? 
Surf dan even naar haar website: www.
hetgildeavenhorn.nl. Oja, en nog even 
wat sluikreclame: 8 en 9 maart: dé Fancy 
Fair in Avenhorn!

je dat de tijd is aangebroken 
dat jouw afdeling eens grondig 
‘belicht’ moet worden? Wil je je 

diepste Jong Nederlandverhalen kwijt? 
Je ervaringen delen met anderen? 
Of gewoonweg een gezellige Jong 
Nederlandbabbel? Stuur dan een 

mailtje naar idee@jongnederland.nl 
en wie weet zit ik over een paar 

maanden bij jullie 
aan tafel!

Vind


