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Je afdeling belicht
Jong Nederland Zieuwent
“Hoi Vera en Tom, goede avond, voor we beginnen, hoe heet jullie afdeling 

nu eigenlijk?” Tom moest er om lachen “Ja, wij zijn een Jong Nederland 

afdeling, maar hier noemen ze het “t Gilde”, dat is nog van vroeger uit. “Mooi, 

noteren we dat! Wij zijn Luc en Kim en wij zijn nieuwsgierig naar alles van 

jullie afdeling, wie hebben we tegen over ons zitten?” 

Door: Kim van Korven en Luc Vugts



Jong Nederland Zieuwent

W e zaten niet letterlijk tegen 
over elkaar. Via messenger 
hebben we contact 

opgenomen met de afdeling en Tom 
antwoordde dat hij en Vera tijd en zin 
hadden om online met ons in gesprek 
te gaan. Corona hield een fysiek bezoek 
tegen en ondanks dat we ruim de tijd 
hadden, wilden we voorkomen dat, als de 
maatregelen het weer toe zouden laten, 
alle partijen weer druk bezig zouden zijn 
met voorbereidingen voor weekendjes, 
kampen en fysiek groepdraaien. 

Vera stelde zich als eerste voor. Als 
21 jarige is zij al lang bij ‘t Gilde. Na 
ongeveer 10 jaar lidmaatschap is zij 
doorgestroomd naar het vrijwilligersteam 
waar ze nu 2 jaar deel van uit maakt. Ze 
is, naast het groepdraaien, inmiddels ook 
lid van het bestuur. 

Tom zit, als 24 jarige, ook in het bestuur. 
Sinds ongeveer een jaar vervult hij de 
taak van secretaris. Ook hij is van lid 
doorgestroomd naar vrijwilliger.  

VRIJWILLIGERSTEAM 

Het vrijwilligersteam bestaat uit 5 
bestuursleden die variëren in leeftijd. De 
oudere delen ervaring en kennis met de 
3 jongere bestuursleden die allen rond 
de 20/25 jaar zijn.

De 14 vrijwilligers die de staf telt, kan 
het hele seizoen rekenen op ongeveer 
15 hulpvrijwilligers. Deze groep bestaat 
uit oud-leden/-vrijwilligers, ouders van 
huidige en oude leden en mensen uit de 
buurt die een steentje bij willen dragen. 

Zo zijn er elk seizoen boeren die met de 
trekker en kar de kampspullen naar de 
kamplocatie brengen. “Vinden ze mooi 
om te helpen” zegt Tom triomfantelijk.  

Het vrijwilligersteam heeft de zorg voor 
ongeveer 65 leden die verdeeld zijn 
over verschillende groepen. Tijdens de 
Kamp/bivakcursus, vertelt Tom, kwam ik 
er achter dat het bij ons allemaal net wat 
anders is dan bij andere afdelingen. 

Het vrijwilligersteam speelt elk jaar in 
december het welbekende dobbelspel 

waarbij een cadeau en een nepcadeau 
meegenomen wordt door alle stafleden. 
“Je ziet ook dingen elk jaar terug komen” 
grinnikt Vera. “Ja, of er gaan mensen met 
niets weg en ik met 35 dingen” lacht Tom. 
Een hoop plezier en hilariteit! 

Na de vergaderingen wordt er vaak nog 
even geborreld door de vrijwilligers. Als 
afsluiting van het seizoen komt het team 
elk jaar, na het kamp, samen bij iemand 
van het vrijwilligersteam in de tuin voor 
een gezellige BBQ.  

ACTIVITEITEN 

Dat ze in de activiteiten wat anders zijn 
dan andere afdelingen was tijdens de 
Kamp/bivakcursus opgevallen. Vera vult 
aan dat zij ook bij de Introductiecursus 
verschillen had opgemerkt.  

De afdeling richt zich vooral op sport en 
spel. Buitenleven in de vorm van koken 
op kampvuur staat zeker ook op het 
programma maar knopen bijvoorbeeld 
niet.  

KAMP 

Het hoogtepunt van het seizoen, de reden 
dat veel kinderen lid willen worden en 
blijven, is het kamp. Zowel Vera en Tom 
gaan wat rechterop zitten en vullen elkaar 
aan dat deze week toch wel echt DE 
week is waarin iedereen zich vermaakt en 
plezier heeft. 

“We gaan met de gehele vereniging,” 
vertelt Vera. Het kleinkamp in juni is 
al erg leuk. Die houden we jaarlijks bij 
een boer op het weiland. In de eerste 
week van de zomervakantie gaan 
we 5 dagen/4 nachten met zijn allen 
kamperen. We hebben een toiletwagen 
en alle andere ruimtes zijn tenten. 

Al jaren gaat dezelfde kookstaf mee 
op kamp en wij zijn onder de indruk 
van ‘de pannenkoekendag’ en vragen 
ons hardop af hoe ze voor zoveel 
mensen pannenkoeken kunnen bakken. 
Vera vertelt dat het geheim een soort 
bakkoepel is waar 10 pannenkoeken 
tegelijk in gebakken kunnen worden. 
Tom vult aan dat er ook groepen zijn die 
op vuurtjes zelf koken en bakken.  

Beroemd is ook al jaren ‘de vla’. Beiden 
schieten in de lach als wij reageren 
met “vla?!” “Ja, dat is yoghurt met veel 
suiker, of suiker met yoghurt, net hoe je 
het wil zien. Het lijkt er op als of het al 
dagen staat zodat de suiker zich extra 
goed mengt” zegt Tom.  

Beiden omschrijven ze hoe een 
kampweek er een beetje uitziet. 
Groepen kunnen zelf kiezen of ze een 
rode draad voor een kamp willen of niet. 
Tom herinnert zich dat er bij een kamp 
een ‘Wie is de Mol’ rode draad was. 
Het gehele kamp speelden ze spellen 
en aan het eind van het kamp werd 
bekend gemaakt wie de Mol was met 
die spellen.  
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Overdag hebben de verschillende 
leeftijdsgroepen een eigen programma. 
In de avond komt iedereen samen en 
worden de groepen gemengd. Tijd voor 
de Bonte avond voor iedereen die mee 
op kamp gaat! 

PROMOTIE 

Niet alleen op kamp zijn er Bonte 
avonden. Om ‘t Gilde te promoten, werd 
er tientallen jaren een Playbackshow 
georganiseerd. Waar bij de Bonte 
avonden op kamp alleen leden en 
vrijwilligers toekijken, is hier iedereen 
welkom. Leden bereiden acts voor en 
tegen betaling kon iedereen komen 
kijken. Goed voor de kas en zeker ook 
om nieuwe leden te werven. Om niet in 
herhaling te blijven vallen is twee jaar 
terug een nieuw concept bedacht. Ze 
hebben nu een open podium waar ook 
niet-leden aan deel kunnen nemen. De 
eerste editie was een groot succes. 
Helaas gooide corona roet in het eten 
voor de 2e editie.  

Promotie gaat ook via flyers op school 
en Facebook. “We zijn aan het krimpen” 
zegt Tom wat somber. “Jaren terug 
gingen we met meer dan 100 mensen 
op kamp, dat halen we niet meer.” Op 
de vraag hoe dit komt zijn zowel Vera en 
Tom duidelijk. Door een schaarste aan 
woningen vertrekken veel jonge mensen 
met gemiddeld minder kinderen dan 
bij de vorige generaties (ongewild) uit 
Zieuwent. Hierdoor komen er minder 
jonge gezinnen wat invloed heeft op het 
aantal kinderen op de school en bij de 
verenigingen.  

De groepen draaien niet wekelijks 
groep. Dit doen ze al jaren niet meer 
volgens Tom. Voorheen was de reden 
dat kinderen eens in de twee weken 
naar ‘t Gilde kwamen zodat ze de week 
erop naar de voetbal- of handbaltraining 
konden. De teamsporten worden 
nog steeds voorgetrokken op de 
groepsavonden.  

Jammer, wat ook Zieuwent straalt uit 
dat iedereen welkom is en er geen 
prestatiedruk is, geven beide aan. We 
hebben bijvoorbeeld een jongen met 

een spierziekte. Hij heeft op kamp een 
eigen tent met een ziekenhuisbed. Met 
zijn rolstoel kan hij mee over het weiland 
crossen en door de bossen.

GEBOUW 

Jong Nederland Zieuwent heeft geen 
eigen clubgebouw maar deelt het met 
de Yoga en BSO die in het gebouw 
eigen ruimte hebben. Naast veel 
opslagruimte, een keuken, knutselruimte 
en sanitair gedeelte, is er een sportzaal. 
Het sportveldje bij het gebouw wordt 
ook gebruikt door de basisschool die 
in dezelfde wijk, aan de rand van het 
centrum staat. 

Vera vertelt dat de oude gebouwen waar 
ze voorheen groepdraaiden, vroeger 
dus, er niet meer staan. Ze weet dat een 
gebouw, dat achter de kerk staat van de 
vereniging geweest is. Tom vult aan dat 
“het zwaluwnest ook een gebouw van 
de vereniging geweest is, maar dat daar 
niets zinnigs meer te doen is.”  
 
DISTRICT/LANDELIJKE 
ACTIVITEITEN 

Jong Nederland Zieuwent is aangesloten 
bij district Twente maar heeft met de 
andere afdelingen geen contact. “De 
dichtstbijzijnde afdeling in ons district 
is 45 minuten verderop” zegt Tom. “We 
missen het niet, we weten niet beter. 
Wel vond ik het erg leuk om andere 
afdelingen te ontmoeten tijdens de 
Kamp/bivakcursus. Je hoort en ziet dan 
toch ook weer andere dingen.” Vera 
beviel de Introductiecursus om die reden 
ook. 

Of ze dan ook interesse hebben in 
Kaderschouw vroegen wij. “Ja, daar 
hebben we wel van gehoord. De oudere 
generatie ging 10 jaar terug wel, 

waarom het daarna ineens niet meer 
gebeurde weet ik niet. Ik sprak er oudere 
vrijwilligers over en zij waren wel erg 
enthousiast.” Zowel Tom als Vera beloven 
te proberen de eerstkomende editie 
aanwezig te zijn met zoveel mogelijk 
vrijwilligers van Jong Nederland Zieuwent 
als ze ook van ons horen dat het zeer de 
moeite waard is om hier bij aan te sluiten.  

GESCHIEDENIS EN TOEKOMST 

Waarin ze soms wat verschillen met 
andere afdelingen, zitten ze met de 
geschiedenis voor een groot deel 
in dezelfde lijn. Vera die zich goed 
voorbereid heeft, weet dat ze in 1955 
een Jongensgilde hadden in het dorp. 
Iets later werd en voor de meisjes ook 
een gilde opgericht. Het jongensgilde 
sloot in 1957 aan bij Jong Nederland en 
in 1969 kwamen de meiden daar ook bij. 

Jong Nederland Zieuwent hoopt op 
een ledentoename of in ieder geval een 
behoud van het huidige aantal leden en 
kijken uit naar het zomerkamp. 

Tijdens de coronatijd hebben ze leden 
via online opdrachten en spellen 
weten te vermaken. Voor de ouderen 
organiseerde ze Kahoot-quizen met 
online-meetingen. “Erg grappig en 
gezellig” vertelt Vera en ze schiet weer 
in de lach, “die Tuba”. Tom legt uit dat 
een van de leden na een bijeenkomst 
nog op zijn Tuba voor de groep heeft 
opgetreden, wel 20 minuten. “Een 
leuke, spontane manier om met elkaar in 
contact te blijven!”  

Voor we het gesprek afsluiten, bedanken 
we Tom en Vera voor hun tijd. Wij 
hopen oprecht beiden te treffen bij de 
Kaderschouw. “Gezellige mensen, echte 
Jong Nederlanders” zeiden we tegen 
elkaar. Mooi! 

Jong Nederland Zieuwent
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