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Vandaag Jong Nederland HDL oftewel Jong 
Nederland Heeswijk-Dinther Loosbroek. 
Leuk clubhuis aan de rand van het dorp en 
mijn gesprekspartners zijn eigenlijk nog 
niet bekend bij mij. Ik word dus meegezogen 
in de groepsavond van de 16+ die na enig 
tegensputteren (het is koud buiten) een 
kampvuuravond doen. Watten en een 
vuurstick moeten wonderen doen, maar die 
watten… die voelen zo... ieuw. Staflid Remco 
en commissaris der commissies Alex zijn na 
de groepsavond mijn gesprekspartners voor 
aanvullende informatie.

Door: Marco Kooij

DE BLOKHUT
De blokhut is makkelijk te vinden want de 
gemeente heeft keurige bordjes gemaakt 
om de weg te wijzen. Bij binnenkomst 
gelijk een grote ruimte die ingericht is als 
hobbyruimte. Vanuit deze hobbyruimte 
kun je naar een ruime sporthal met een 
leuk opklapbaar podium, een gezellige 
groepsruimte met een tafelvoetbal, 2 
toiletgroepen en het 16+ lokaal alwaar 
ik voorzien word van koffie. Achter de 
blokhut - die overigens gedeeld wordt 
met o.a. een toneelclub - is een groot 
grasveld en de vuurkuil. 

GESCHIEDENIS
De Sint Paulusgroep  is opgericht op 10 
maart 1961. Hieruit is Jong Nederland 
Dinther ontstaan en sinds 1 januari 1978 
is het een stichting. In september 2004 
is Jong Nederland Dinther verhuisd naar 
Heeswijk en heten ze nu Jong Nederland 
Heeswijk-Dinther Loosbroek. 

DE CLUB
Het aantal leden ligt om en nabij de 88. 
Met name in de jongere groepen minio-
ren en maxioren mag het aantal leden wel 

wat hoger worden. Er zijn 26 stafleden 
die de hele week groepsavonden verzor-
gen en drie à vier stafleden die verhuur, 
beheer en dergelijke doen. Als er meer 
minioren en maxioren komen, mag de 
stafgroep ook wel uitgebreid worden.  
Op alle dagen van de week wordt er een 

groep gedraaid behalve op donderdag. 
Deze groep zou wegvallen als ze niet op 
een andere dag konden draaien en dus 
draaien er nu op vrijdag 2 groepen. 

ACTIVITEITEN/ACTIES
Ze doen bij Jong Nederland HDL nogal 
het nodige. Het hoogtepunt van het jaar 
is de Jeugd Zeskamp waarbij een stevige 
hand wordt toegestoken bij de organisa-
tie maar waarbij natuurlijk ook een team 
wordt ingezet. Daarna doen ze een KEK 
week oftewel “Kom Eens Kijken” week 
waarbij de mogelijkheid wordt geboden 
om nader kennis te maken met Jong 
Nederland en de groep die op de betref-
fende avond draait. In november is er 
de worstenbroodjesactie gevolgd door 
de Kerststal in het dorp. Eind december 
een Winterwandeltocht, begin januari de 
kerstboomverbranding. Dat is tenminste 
nog eens een kampvuurtje. In mei is er 
dan nog een braderie in HaDee (Hees-
wijk Dinther in dialect).
Tussendoor worden de districtsactivitei-
ten bezocht en als het even kan ook de 
landelijke activiteiten. Het district is voor 
hun een welkome bron van activiteiten. u
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OVERIG 
Voordat ik ergens naar toe ga wil ik altijd 
even kijken of er een facebookpagina 
is of een website. Ik kwam uit op de 
volgende site en onder het kopje “Info” 
kwam ik een filmpje tegen van een mi-
nuut of twee staat wat eigenlijk wel heel 
veel verteld over Jong Nederland. Echt 
de moeite waard van het bekijken: www.
jongnederlandhdl.nl/info.

TOT SLOT
In het informatieboekje van 2015/2016 
staat een hoop te lezen met betrekking 
tot de afdeling maar achterin het boekje 
staat een zin die ik jullie niet wil ont-
houden: Een Jong Nederlander is: een 
goede kameraad, bereid om anderen te 
helpen, sportief bij alles wat hij/zij doet, 
trouw aan zijn woord en vooral opge-
wekt en blij.

Ledenadministratie 
Jong Nederland

Zoals ieder jaar, is in novem-
ber het ledenbestand (en het 
Lidmaatschapsboekje Jong 
Nederland 2016) naar de 
secretaris van je afdeling ge-
stuurd. Daarin staan de gege-
vens van de kaderleden (en de 
aantallen van de jeugdleden) 

zoals deze nu bij ons geregistreerd staan. Het is in 
jullie en in ons belang dat deze gegevens up to date 
zijn. Controleer je gegevens goed en vul ze aan indien 
ze nog niet compleet zijn (denk ook aan je mailadres 
en mobiel telefoonnummer)!

GEGEVENS KADERLEDEN
Wanneer er een wijziging plaats vindt in 
de gegevens van kaderleden, denk hier-
bij aan nieuwe leiding, verandering van 
groep, adreswijziging, verandering van 
bestuursfunctie, stoppen als leiding etc., 
moet je deze altijd direct doorgeven. Dat 
kan per mail via info@jongnederland.
nl. Als jullie de tussentijdse wijzigingen 
goed en consequent doorgegeven heb-
ben via info@jongnederland.nl, zou het 
bestandsoverzicht dat de afdeling ont-
vangen heeft correct moeten zijn. 

LIDMAATSCHAPSBOEKJE 2016
Ook voor 2016 hebben we weer een 
lidmaatschapsboekje samengesteld. 
Hierin staat alles wat je moet weten over 
het lidmaatschap van Jong Nederland 
in 2016. Het lidmaatschapsboekje is te 
vinden op het leidinggedeelte van de 
website www.jongnederland.nl. 

DIT IS BELANGRIJK IN VERBAND MET:

contributie)

je gegevens!

UPDATE

u


