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Dat vieren we graag met jullie tijdens ons 
feestweekend in september! Vrijdag 9 
september organiseren we Neonpop voor 
jong en oud, met de PartyfrieX. Zaterdag 10 
september toveren we Budel-Schoot om tot 
één grote speeltuin tijdens Schatzoeken in 
Schoot. Het Stationsplein wordt ‘s middags 
het gezelligste terras van de regio en ‘s avonds 
is het maximaal feest in de feesttent met 
Steam Sister, Zanger Kafke en DJ Siem.

Maar tot die tijd eerst nog even dit: het 
magazine! Hierin lees je over de geschiedenis 
van de vereniging, de activiteiten die we 
organiseren en nog veel meer. Vergeet niet 
om de puzzel te maken, die geeft je namelijk 
een voorsprong bij Schatzoeken in Schoot. 
Doe ook mee met de winactie en hang de 
poster in het midden van het magazine voor 
je raam.

Jong Nederland Budel-Schoot bestaat 75 jaar! 

Tot binnenkort!
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Woordje van de voorzitter
Hallo allemaal!

Voor je ligt het jubileummagazine van Jong Nederland 
Budel-Schoot. JNBS maakt al 75 jaar deel uit van het 
verenigingsleven van Budel-Schoot. In deze tijd heeft 
onze club veel veranderingen doorgemaakt, maar de 
pijlers sport, spel, creativiteit en buitenleven zitten al 
vanaf het begin in het DNA van iedere Jong 
Nederlander. Ooit gestart op de zolder van de oude 
school verblijven we inmiddels al tientallen jaren in 
het hart van Schoot, achter gemeenschapshuis De 
Reinder. Alle leidingteams die de vereniging ooit heeft 
gekend gaan generatie op generatie door met het 
bieden van een toegankelijke plek waar alle kinderen 
welkom zijn.

We hebben een divers leidingteam waarin 
doorgestroomde leden en externen van verschillende 
leeftijden bij elkaar komen. Zij nemen de 
verantwoordelijkheid voor het organiseren van 
groepsavonden en tal van activiteiten. Ons team heeft 
ervoor gezorgd dat de jeugdvereniging de afgelopen

jaren flink is gegroeid en dat heeft het mogelijk 
gemaakt om activiteiten neer te zetten waar we trots 
op mogen zijn. De Rommelmarkt, het 
Huttenbouwspektakel, Schoot Kermis en ons 
Zomerkamp zijn een aantal voorbeelden die iedereen 
in Budel-Schoot en de omgeving kent.

Het hoogtepunt van dit jaar is natuurlijk onze 
jubileumactiviteit. Hiervoor heeft het hele leidingteam 
samen met tal van vrijwilligers de handen ineen 
geslagen om een gaaf weekend neer te zetten. Alle 
kinderen, jongeren en volwassenen uit Budel-Schoot 
en omstreken zijn welkom tijdens dit weekend vol 
sport, spel, creativiteit en buitenleven.

Nieuwsgierig? Kom dan zeker op 9 en 10 september 
een kijkje nemen in onze jubileumtent op het 
Stationsplein of kom een keer langs bij een van onze 
groepsavonden en activiteiten!

Ruud de Zwart
Voorzitter Jong Nederland Budel-Schoot
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Voorzitters Jong Nederland Budel-Schoot
1. Bert van Gils
2. Harrie Kuppens
3. Harrie van Seggelen
4. Bert Kissen
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Voorzitters Jong Nederland Budel-Schoot
8. Marjo van Deurzen
9. Jim van Ommeren
10. Heidi Damen
11. Ron Peeters
12. Sander Scheffers
13. Ruud de Zwart
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Beste jongens en meisjes, begeleiders en ouders,

Het is een bijzondere tijd voor Jong Nederland 
Budel-Schoot. Dit jaar bestaat deze fanatieke 
vereniging maar liefst 75 jaar.

Tijdens dit jubileumjaar organiseert Jong Nederland 
Budel-Schoot een aantal leuke en sportieve 
activiteiten. In dit jubileummagazine lezen jullie hier 
meer over.

Jong Nederland zorgt voor gezelligheid en 
saamhorigheid onder haar leden. Samen ergens voor 
staan, samen iets moois neerzetten en samen plezier 
hebben; dat is waar het om draait. Al zijn er natuurlijk 
altijd mensen nodig die de bal in de lucht houden, hun 
handen uit de mouwen steken, organiseren, plannen 
en regelen. Dat heeft Jong Nederland in Budel-Schoot 
goed voor elkaar.
 
De vereniging is de stuwende kracht achter de 
jaarlijkse kermis in Budel-Schoot. Ook de organisatie 
van de jaarlijks terugkerende evenementen Palletpop, 
Huttenbouwspektakel en de Rommelmarkt is bij hun 
in goede handen. 

Jong Nederland is een plek waar kinderen onbezorgd 
een leuke tijd kunnen 

hebben, zonder 
competitie. Het 

gaat niet om 
het winnen; 
iedereen kan 
gewoon leuk 
meedoen. 

Sport en spel, 
creativiteit en 

buitenspelen 
staan centraal.

Een van de sterke punten van Jong Nederland is de 
variatie in de activiteiten per leeftijd. Van knutselen tot 
speurtochten en van sporten tot kamperen.

Dankzij de inzet van velen is Jong Nederland niet meer 
weg te denken uit Budel-Schoot.

Ik wil alle vrijwilligers en leden van harte bedanken. 
Jullie leveren een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid in het dorp. Naast een bedankje, 
natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit 75-jarig 
jubileum. 

Op een mooi jubileumjaar!

Roland van Kessel
Burgemeester gemeente Cranendonck
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“Samen ergens voor staan, 

iets moois neerzetten en 

plezier hebben. Dat is 

waar het om draait.”

FOTO: BURGEMEESTER ROLAND VAN KESSEL

Woordje van de 

burgemeester



De geschiedenis van jnbs
Om het ontstaan van de jeugdvereniging in 
Budel-Schoot te achterhalen, moeten we meer dan 75 
jaar terug in de tijd. Met wie kunnen we de 
geschiedenis beter ophalen dan met Bert Kissen? 
Geboren en getogen Schotenaar, 60 jaar betrokken 
geweest bij de vereniging en alle rollen 
bekleed die je maar kunt 
bedenken: jeugdlid, leider, 
voorzitter, secretaris, 
penningmeester, kampleider 
én voorzitter van de Stichting 
Jeugdbelangen. We vertellen 
jullie daarom de 
geschiedenis van de club aan 
de hand van het verhaal van 
Bert, maar eerst gaan we nog 
een stukje verder terug in de 
tijd.

Vóór en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog
In die tijd had de geestelijkheid veel te zeggen in een 
dorp. In 1934 was het bijvoorbeeld door de bisschop 
aan alle katholieke ouders verboden om hun kinderen 
lid te laten zijn van een vereniging die niet 
rooms-katholiek was. In gemeente Budel bestond in 
die tijd “De Jonge Wacht”, dit was een lokale afdeling 
van een landelijke rooms-katholieke jeugdbeweging. 

In 1941 werden tijdens de Duitse bezetting niet alleen 
alle politieke partijen ontbonden, maar ook alle 
verenigingen. Zo kwam er een einde aan “De Jonge 
Wacht” in Budel.

Een jongens- en een meisjesgilde
Na de oorlog kwam het verenigingsleven langzaam 
weer op gang. Dit gebeurde nog steeds vanuit 
rooms-katholieke hoek. Zo ook in Budel-Schoot, waar 

in 1946 pastoor Van der 
Heijden was aangesteld. 
Een van zijn eerste 
activiteiten was het 
oprichten van een 
jeugdvereniging, zowel 
voor jongens als voor 

meisjes. 

In Schoot bestond in 
die tijd een 
toneelclubje, “De 
Vrolijke Vrienden”. 
Dit clubje bestond 
uit zeven jongens 

en twee meisjes en 
dit werden de eerste 

leden van het Sint Joris 
jongensgilde en het 

Genoveva meisjesgilde. 
Dat was 75 jaar geleden; 
het begin van de 
geschiedenis van onze 
vereniging. De toneelclub 
bleef daarnaast ook 
bestaan. Er kwamen meer 
leden bij de gilden en in 1947 ging het Sint Jorisgilde 
voor het eerst op zomerkamp, in Leveroy.
 
Bert werd in 1953 op zijn dertiende lid van het Sint 
Jorisgilde. De eerste ruimte voor het gilde was de 
zolder van de oude Sint Antoniusschool aan de 
Grootschoterweg. Vanwege een verbouwing zijn ze 
tijdelijk overgestapt naar een lokaal in de oude kerk en 
daarna weer terug naar de zolder van de school. Daar 
zijn ze gebleven, tot één van de leden van de 
gevaarlijke trap viel. 

Omdat het personenvervoer vanaf station Schoot 
gestopt was, was er in de stationsgebouwen ruimte 
genoeg. Het Sint Jorisgilde mocht daarom gebruik 
maken van twee lokalen daar. Bert herinnert zich de 
activiteiten die ze daar deden: veel tafeltennissen, 
speurtochten, droppings en handenarbeid. Op kamp 
leerden ze onder andere vuur maken, eten koken  
boven een kampvuur en knopen leggen. Vanaf 1955 is 
het Sint Jorisgilde tijdelijk stil komen te liggen. 

Het Genovevagilde kon eerst gebruik maken van de 
sacristie van de oude kerk. De groep groeide echter 
snel en de ruimte werd te klein, waarna ze verhuisden 
naar een kantoortje in de school. Toen dit kantoortje 
weer door de school in gebruik werd genomen, 
verhuisde het gilde naar het “Ullingshuis”. In dit pand 
kwam later groentewinkel “Agnita”. Ook het 
Genovevagilde is in de loop van de vijftiger jaren stil 
komen te liggen. 

“Leden van het 

toneelclubje ‘de vrolijke 

vrienden’ werden de eerste 

leden van het gilde.”
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Aansluiting bij Jong Nederland
In 1957 sluit het Sint Jorisgilde zich aan bij de 
landelijke jeugdbeweging “Jong 
Nederland”. In 1959 worden de 
eerste leden aangemeld: 27 
Junioren en 13 Senioren. Bert 
heeft deze overstap van het Sint 
Jorisgilde naar Jong Nederland 
ook meegemaakt; hij was toen 
geen jeugdlid meer, maar 
“Vaandrig”. Vlak daarna ging 
hij in militaire dienst. In 1962 
wordt de grond van de huidige 
blokhut door familie Reinders 
aan de kerk geschonken en 
door de kerk weer aan Jong 
Nederland. De vader van Bert - Gerard, of 
“Groad” - is aan de zijlijn altijd betrokken bij de 
vereniging. Niet als leiding, maar wel als helpende 
hand en manusje van alles. Hij richt dan ook de 
Stichting Jeugdbelangen op, want er moet een 
clubgebouw komen dat behouden blijft voor de jeugd 
van Budel-Schoot. De blokhut wordt gebouwd en Jong 
Nederland huurt dit gebouw van de Stichting 

Jeugdbelangen. 
Bert is inmiddels, na zijn diensttijd, 
ook weer terug bij de vereniging en 
vormt in zijn eentje het bestuur: hij is 
zowel voorzitter als secretaris en 
penningmeester. 

In 1966 groeit de vereniging 
aanzienlijk. Er wordt een Rakkergroep 
opgericht en ook de meisjes sluiten 
zich aan; lokaal heten zij het KMG, het 
Katholieke Meisjes Gilde. Op dat 
moment bestaat de hele vereniging 
uit 102 leden: 42 meisjes en 60 
jongens. Hoewel het één vereniging is, 
zijn de activiteiten nog wel 
gescheiden en gaan de jongens en de 
meisjes apart op kamp. Bert is 
kampleider en zijn vrouw Lenie gaat 
mee als kookstaf. Lenie is de 
“kampmoeder” en ontfermt zich o.a. 
over alle kinderen met heimwee. De 
kinderen van Bert en Lenie zijn ook 
met Jong Nederland grootgebracht en 
gaan van kleins af aan mee op kamp. 
Bert stopt in 1975 als leider en 
kampleider, maar blijft wel actief als 
voorzitter van de Stichting 
Jeugdbelangen. 

In 1980 organiseert Jong Nederland 
voor het eerst een Rommelmarkt. Dit was zo een succes 
dat het een jaarlijks terugkerende traditie werd die 
momenteel nog vele bezoekers trekt. In 1987 wordt een 
groot deel van de toenmalige seniorengroep leiding. 
Vanaf dat moment zit de vereniging eindelijk niet 
meer om leiding verlegen. In dat jaar wordt voor het 

eerst gemengd groep gedraaid: twee vrouwelijke 
leiding gaan meedraaien bij de Rakkergroep. Twee 

jaar later wordt gestart met de Poppelgroep: 
voor het eerst konden kinderen tussen vier en 
zes jaar ook lid worden van Jong Nederland. Dit 
was een groot succes; er wordt zelfs een 
wachtlijst ingesteld omdat het ledenaantal te 
snel steeg. In 1991 worden de statuten 

geschreven en wordt de jeugdvereniging 
officieel een stichting. In 1996 wordt 50 jaar 

jeugdwerk in Budel-Schoot groots gevierd met een 
jubileumweekend in kermisthema op het 

Stationsplein. Wie heeft zich toen aan de bungeejump 
gewaagd?!

De laatste jaren
In 2006 wordt er een klein jubileumfeestje gevierd 
omdat de club 60 jaar bestaat. Op het terrein rond de 
blokhut worden springkussens neergezet en spelletjes 
gespeeld.

In 2013 draagt het bestuur van de Stichting 
Jeugdbelangen het stokje over aan drie nieuwe 
bestuursleden. Gerard Kissen neemt dan de rol van 
voorzitter van zijn vader Bert over. Zo zijn er drie 
generaties Kissen die de Stichting Jeugdbelangen sinds 

“In 1996 werd 50 jaar 

jeugdwerk in 

Budel-SChoot groots 

gevierd.”
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de oprichting draaiende 
hebben gehouden. Het leven 
van Bert heeft dan 60 jaar lang 
voor een groot deel in het 
teken van Jong Nederland 
gestaan. Bij zijn afscheid 
krijgt Bert dan ook de Gouden 
Speld van Verdienste. 

Gelukkig zijn er na het 
afscheid van Bert genoeg 
vrijwilligers die het stokje van 
hem overnemen. De vereniging 
blijft zich ontwikkelen en blijft een belangrijke factor 
in het Schootse verenigingsleven. Zo is in 2015 het 
Huttenbouwspektakel ontstaan. Dit evenement is 
intussen uitgegroeid tot een favoriete activiteit van 
leden én leiding. 

In 2020 en 2021 heeft ook Jong Nederland last van de 
coronamaatregelen. De groepsavonden worden tijdens 
de lockdowns tijdelijk stilgelegd en de grote 
activiteiten kunnen niet doorgaan. Gelukkig kan het 
kamp in allebei die jaren wel doorgaan, echter met een 
aangepast programma. In de coronatijd wordt er 
creatief omgegaan met de groepsavonden. Er worden 
bijvoorbeeld digitale bijeenkomsten gehouden, er zijn 
speurtochten uitgezet die de leden samen met hun 
ouders kunnen doen en er worden Activiteitenkranten 
uitgebracht met opdrachten om de kinderen thuis 
actief en creatief bezig te laten zijn. 

Bedankt Bert
We hebben twee uur bij Bert en Lenie aan de 
keukentafel gezeten. We hebben de 
geschiedenis van de vereniging besproken, 
herinneringen opgehaald en foto’s bekeken. 
Bert herinnert zich leiding en leden van 
vroeger, zelfs uit de tijd dat het nog het Sint 
Jorisgilde was. Hij heeft het over grappen die 

werden uitgehaald tijdens kampen. Hij weet de 
plaatsen te noemen waar hij op kamp is geweest. 

Het was een mooi kijkje in een heel andere tijd. 
Toen er nog een aalmoezenier meeging op kamp en je 

tijdens het kamp naar de mis ging. Toen meisjes en 
jongens nog apart op kamp gingen. Toen de leiding 
nog uniformen droeg. Toen tijdens het kamp de 
districtsvoorzitter langskwam om te controleren of je 
je wel aan alle regels hield. Toen er nog zoveel sneeuw 
viel dat je met je groep een iglo kon bouwen waarin je 
kon blijven slapen. 

Bert, bedankt voor dit gesprek en de mooie 
herinneringen die je met ons hebt gedeeld. 

“Het Huttenbouwspektakel 

is inmiddels uitgegroeid 

tot een favoriete 

activiteit van leden en 

leiding.”
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OP DE FOTO’S ZIE JE ONDER ANDERE HET 

KAMPEERPASPOORT VAN BERT, DE GROEPSFOTO VAN 

ZOMERKAMP VILT 1989 EN EEN KAMPVUUR BIJ DE 

BLOKHUT.



De ontwikkeling van de blokhut en het terrein
In 1962 wordt de Stichting Jeugdbelangen opgericht en is gestart met de bouw van de huidige blokhut aan de 
Grootschoterweg. Deze bouw werd in eigen beheer gedaan, door vele vrijwilligers. Er was veel geld nodig om de 
blokhut te bouwen. De aalmoezenier op dat moment was J. Meijers. Hij heeft veel financiële activiteiten opgezet om 
geld in te zamelen voor de bouw van de blokhut. Denk bijvoorbeeld aan een actie om oud papier op te halen. Uit 
dankbaarheid kreeg de blokhut de naam “De Meijershut”. In de beginjaren bestond de blokhut alleen uit de grote 
zaal, de toiletten en de keuken. Later is de kleine zaal er aangebouwd, in 1978 is er verwarming aangelegd en in 1983 
isolatie aangebracht. Begin jaren 90 is gestart met renovatie van de blokhut en werd de berging gebouwd. Ook werd 
het buitenterrein geheel gerenoveerd en werd er een nieuwe vloer in de grote zaal gelegd. Vervolgens is er jarenlang 
weinig veranderd, tot er in 2016 een aanhangerhok aan de berging gebouwd werd. In de jaren daarna werd het 
sanitair vernieuwd en de keuken verbouwd. Twee jaar geleden werd in de berging een chill-ruimte voor de 
16+-groep gemaakt. De meest recente verandering is buiten gaande: het terrein wordt ingericht als natuurspeeltuin 
met sloten en tunnels. 

Tijdlijn
1946: Oprichting Sint Joris jongensgilde en 
Genoveva Meisjesgilde

1947: Eerste zomerkamp

1957: Sint Jorisgilde sluit zich aan bij Jong 
Nederland (Junioren- en Seniorengroep)

1962: Start bouw huidige blokhut

1966: Start Rakkergroep en het Katholieke 
Meisjes Gilde sluit zich aan bij Jong Nederland

1980: Eerste Rommelmarkt

1989: Start Poppelgroep

1991: Statuten opgesteld: officieel een stichting

1996: 50 jaar jeugdwerk in Budel-Schoot: 
jubileumweekend op het Stationsplein

2006: 60-jarig jubileum

2015: Eerste editie Huttenbouwspektakel

2020/2021: Creatieve groepsavonden in 
coronatijd

2022: 75-jarig bestaan; Jubileumweekend op het 
Stationsplein
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HUTTENBOUWSPEKTAKEL

Perry pallet en Hugo Hut over het



Het Huttenbouwspektakel is hét 
outdoor-event voor de jeugd van 
Cranendonck en omgeving. Sinds 2019 zijn 
Hugo Hut en Perry Pallet het gezicht van dit 
spectaculaire weekend. Ze noemen zichzelf 
de ambassadeurs van het 
Huttenbouwspektakel. “Wij vinden het 
belangrijk de jeugd aan te moedigen het 
leukste te doen wat er is: buiten zijn en 
hutten bouwen!”

Het idee werd afgekeken van het 
tv-programma “Rondkomen in de 
Schilderswijk” waar kinderen hun eigen hut 
bouwden en hier uiteindelijk ook in bleven 
slapen. “Dit past heel goed bij Jong 
Nederland”, zegt Hugo, “De jeugd van 
tegenwoordig zit steeds meer binnen. Het 
buitenleven beleven is zo belangrijk.” 
“Creatief bezig zijn en met je handen werken. 
Niks is lekkerder dan dat”, vult Perry aan. En 
zo is het Huttenbouwspektakel zeven jaar 
geleden ontstaan. 

Tijdens het evenement gaan de teams 
bestaande uit kinderen van 4 tot 16 jaar oud, 
begeleid door minimaal één volwassene, de 
strijd met elkaar aan. “Dankzij verschillende 
sponsoren hebben we ieder jaar meer dan 
1.000 pallets en een veelvoud daarvan 
aan spijkers voor alle deelnemers”, 
zegt Perry, “het gereedschap en hun 
slaapspullen moeten ze zelf 
meenemen.”

“Voor kinderen is het een 
onvergetelijke ervaring om samen 
met vriendjes en vriendinnetjes een 
hut te bouwen waar ze ’s avonds in 
mogen slapen”, benoemt Hugo, “en de 
ouders… die zijn net zo fanatiek als hun 
kinderen! Ze voelen zich weer even jong.” 
“Niet alleen de vaders hoor, de moeders 
kunnen zeker ook timmeren”, beaamt Perry. 
“Het is fantastisch om zo’n mooie activiteit 
samen met het hele gezin te doen.”

Zeepkisthelling
De jeugd kan zich naast het bouwen van de 

hutten verder uitleven in onder meer de 
aquaballen, de apenkooi of tijdens het 

knutselen van de teamvlag, banner of hun 
eigen T-shirt. Tijdens twee edities in 
Budel-Dorplein stond er zelfs een 
zeepkisthelling van bijna vier meter hoog 
op het terrein. Met een zelf ontworpen 

zeepkist mochten de kinderen deze helling 
trotseren. Degene met de snelste tijd won de 

felbegeerde “Zeepkistenbokaal”. 

HUTTENBOUW

SPEKTAKEL
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Het Huttenbouwspektakel
Eerste editie   2015
Locatie 2015-2018  St. Andreasschool Dorplein
Locatie 2019-2022  Sportpark Budel
Mooiste hut 2022  Het vliegtuig van Feflisjobraninono

FOTO VORIGE PAGINA: HUTTENBOUWSPEKTAKEL 2022
FOTO BOVEN: PERRY PALLET & HUGO HUT, 2019
FOTO MIDDEN: HUTTENBOUWSPEKTAKEL 2019



“Het Huttenbouwspektakel weerspiegelt een dag op 
kamp met Jong Nederland. We organiseren 
verschillende activiteiten om de kinderen een idee te 
geven van wat we allemaal doen. Zo organiseren we ook 
ieder jaar aan het einde van de dag een avondspel. Eerst 
in de bossen van Budel-Dorplein, maar sinds de 
verhuizing naar Budel in de brandweerkazerne en het 
pad om de sportvelden”, aldus Hugo. 

Huttenbouw-Wisseltrofee
Natuurlijk timmeren de teams maar met één doel: de 
mooiste hut bouwen en er met de prachtige 
Huttenbouw-Wisseltrofee vandoor gaan. Deze is 
ontworpen en gemaakt door oud-leiding Toon van 
Moorsel. Een eyecatcher die iedereen in huis wil 
hebben staan. Voor een jury zou het veel te moeilijk zijn 
om de uiteindelijke winnaar te kiezen, daarom mogen 
alle teams een stem uitbrengen op wat ze zelf de 
mooiste hut vinden. 

Zo werd de trofee al ooit gewonnen 
door Woodmasters, Lamasquad en 
Hut Zootje en won Woodcraft de 
bokaal zelfs twee keer. “Ik ben blij 
dat wij niet hoeven te beslissen wat 
de mooiste hut is”, zegt Perry, “ieder 
jaar zijn er zoveel prachtige hutten! 
Naast winnaars zoals de piratenboot 
en het vliegtuig was er ook ooit een 
molen die zelfs draaide, ook echt een 
mega creatie!”
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FOTO RECHTS: DE HUTTENBOUW-WISSELTROFEE

“HET SPEKTAKEL WEERSPIEGELT

eEN DAG OP KAMP MET 

jONG nEDERLAND”



Editie 2022
Het Huttenbouwspektakel is tegenwoordig populairder 
dan ooit: de 25 bouwkavels van editie 2022 waren 
binnen no-time uitverkocht. Tijdens het weekend van 21 
en 22 mei werden de meest fantastische creaties in 
elkaar getimmerd: van een paddestoel tot een tank en 
zelfs een koekoeksklok. De uiteindelijke winst ging 
naar team Feflisjobraninono met hun vliegtuig. 

Wil je hier volgend jaar ook bij zijn? Houd onze socials 
in de gaten voor de datumbekendmaking en het laatste 
nieuws!

Palletpop
Het Huttenbouwspektakel wordt traditiegetrouw 
afgetrapt met een fantastische feestavond met 
live-bands als L!nk, Band with Benefits en Still Blue. In 
Budel-Dorplein nog als Dorplein Open Air, sinds de 
verhuizing naar Budel als Palletpop. “We wilden ook 
iets doen voor de overige inwoners van Budel-Dorplein, 
en het podium stond er toch al”, knipoogt Hugo Hut, 
“zodat alle mensen met twee linkerhanden ook een 
biertje kunnen drinken tijdens dit creatieve weekend.” 
“De opbrengsten van de vrijdagavond worden volledig 
geïnvesteerd in het Huttenbouwspektakel” benoemt 
Perry Pallet. “Het komt dus altijd goed terecht!”
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PALLETPOP
Eerste editie  2018
Bands  L!nk, Partyrockers, 
  Band with Benefits, Still Blue
DJ’s  The Jukebox, DJ Siem,
  Party Hardy, Bonte Carlo

FOTO LINKS: ZAGEN OP HUTTENBOUWSPEKTAKEL 2022
FOTO ONDER: TEAM FEFLISJOBRANINONO, 2022
FOTO RECHTSBOVEN: STILL BLUE OP PALLETPOP 2022
FOTO RECHTSONDER: BAND WITH BENEFITS OP PALLETPOP 2019
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De  Televisie  Specialist 
m e t  e e n  v e r r a s s e n d

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
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4 dagen confetti en feest

tijdens Schoot Kermis



Schoot kermis
Schoot Kermis bestaat al meer dan tientallen jaren, maar sinds zes jaar is het weer een begrip in de regio. Niet alleen de 
mensen uit Budel-Schoot besteden minstens een dag op het Vogelsplein, ook vele inwoners van omliggende dorpen zijn het 
tweede weekend van juli in Schoot te vinden. 

Helen Reemer staat al sinds 1989 op de kermis in Budel-Schoot met haar Bussensport en Lijntrekspel. Naast haar rol als 
kermisexploitant regelt ze al jaren samen met de gemeente de promotie van de kermis. Henk Bruekers is sinds 2007 
kermismeester van de gemeente Cranendonck. Hij regelt de organisatie van vijf dorpskermissen, waar Budel-Schoot er één 
van is. 

We stellen ze vier vragen over de ontwikkeling die Schoot Kermis de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.



Hoe zou je de kermis in 
Budel-Schoot omschrijven? 
Helen: Het is een gezellige 
dorpskermis waar de bewoners 
trots op kunnen zijn. Er is niet 
meer in elk dorp een kermis 
zoals dat heel lang geleden was. 
In Budel-Schoot kan gelukkig 
nog steeds een kermis 
georganiseerd worden en die is 
altijd heel gezellig. 
Henk: De kermis in 
Budel-Schoot is een mooie, 
gezellige kermis met een 
gevarieerd aanbod aan 
attracties en met een geweldig 
programma van Jong 
Nederland.  

Hoe heeft de kermis zich 
afgelopen jaren ontwikkeld? 
Henk: De kermis is destijds 
verplaatst van het Stationsplein 
naar het Vogelsplein, omdat het 
bezoekersaantal zichtbaar 
begon terug te lopen. Jong Nederland heeft de krachten 
gebundeld met de exploitanten om deze kermis weer 
levensvatbaar te maken. Zij zorgen samen voor een 
gevarieerd programma op de kermis. Dit heeft 
geresulteerd in een grotere beleving en gezellige sfeer 
op de kermis met meer bezoekers, ook vanuit 
omliggende dorpen.
Helen: Er is tijdens het weekend van Schoot 
Kermis nog veel meer te doen in de 
omgeving dan alleen maar naar 
een kermis gaan, dus het moet 
wel leuk zijn voor de mensen om 
in het dorp te blijven. En ik denk 
dat dat is gelukt!

Wat voor invloed heeft de rol 
van Jong Nederland in de 
ontwikkeling van Schoot Kermis? 
Helen: Door een berichtje over de 
opening van een speeltuin op het 
Zeskampterrein tijdens de kermis raakte ik in 
gesprek met Noud van Leeuwen. Ontzettend veel 
partijen raakten erbij betrokken en opeens waren we 
samen bezig om vanalles te organiseren. De 
kermisexploitanten, school, ouderraad en Jong 
Nederland: iedereen wilde helpen. Er ontstonden 
ontzettend veel plannen. Dit was de start van hoe we de 
kermis nu kennen. Dat ging en gaat nog steeds 
hartstikke goed, en nieuwe plannen zijn er nog steeds!

Henk: Door de enorme inzet van Jong Nederland en 
mooie activiteiten tijdens de kermisdagen is een kleine 
dorpskermis weer toekomstbestendig gemaakt. Het is 
voor de andere kleine dorpskermissen in Cranendonck 
tevens een mooi voorbeeld van hoe een kleine kermis 
weer levensvatbaar kan worden gemaakt.

Hoe ziet de kermis van Budel-Schoot er over 5 jaar uit?
Henk: Ik verwacht dat de kermis in Budel-Schoot over 5 

jaar nog steeds voldoende draagvlak en bestaansrecht 
heeft mede dankzij de inzet en samenwerking van 
Jong Nederland met de kermisexploitanten. 
Hiermee blijft Schoot Kermis over 5 jaar nog steeds 
een gezellige en aantrekkelijke kermis om te 
bezoeken.  

Helen: Als we zo lekker kunnen samenwerken als we 
afgelopen jaren hebben gedaan en als iedereen 

gezellig naar de kermis blijft komen, weet ik zeker dat 
er toekomst zit in Schoot Kermis. Zolang we allemaal nog 
enthousiast blijven gaat het ons lukken!

 

“Het is een gezellige 

dorpskermis waar de 

bewoners trots op kunnen 

zijn.”

Schoot Kermis
Aantal dagen feest    4 dagen
Aantal confettischoten    Te veel om bij te houden!
Meest gedronken shotje    Flügel
Huis-dj van de kermis    DJ Siem

FOTO LINKSBOVEN EN FOTO P.19: FLEMMING EN BABY BLUE TIJDENS DE ZATERDAGAVOND VAN SCHOOT KERMIS 2019
FOTO LINKSONDER: BALLONNENDROP TIJDENS DE OPENING VAN SCHOOT KERMIS 2019

FOTO RECHTS: CONFETTI OP DE MAANDAGAVOND VAN SCHOOT KERMIS 2019
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JNBS ZOMERKAMP - DE LEUKSTE WEEK VAN HET JAAR!



Dé week waar de meeste leden van Jong 
Nederland het hele jaar naar uitkijken: 
het JNBS Zomerkamp. Ook voor de 
leiding en kookstaf is dit de leukste 
week van het jaar. Even terug naar de 
basis, zonder wc en douche en vaak zelfs 
zonder stromend water en elektriciteit. 
Met z’n allen zeven dagen lang 
kamperen in de bossen. Heerlijk!

Op zaterdagochtend vertrekt het leidingteam 
in alle vroegte naar het kampterrein om 
binnen een paar uur een volledig dorp op te 
bouwen, inclusief keukentent en zelf 
gegraven toilet: de HUDO. Om 16.00u komen 
alle kinderen op het terrein aan en kunnen we 
beginnen. De vlag wordt gehesen en de klok 
wordt een uur teruggezet naar “kamptijd”. Dit 
is altijd ontzettend verwarrend voor de 
leiding en kookstaf die buiten het 
kampterrein in de “normale wereld” komen, 
maar zo is het een uur eerder donker en 
kunnen we vroeger nachtspellen en 
spooktochten organiseren. 

op Zomerkamp!
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VORIGE PAGINA: JUNIOREN JONGENS IN DE WEERTERBERGEN, 2021
FOTO BOVEN, RECHTS: ZOMERKAMP BORKEL 2021

Een weekje mee 



Toffe thema’s
Gedurende de week 
heeft iedere groep zijn 
eigen kampprogramma 
in leuke thema's zoals 
de Efteling, Kids vs. de 
Leiding, het leger en 
Koningsdag met 
bijpassende activiteit-
en. Ook verzint de 
leiding ieder jaar een 
rodedraadthema zoals 
het Sprookjesbos waar 
de prinses gered moest 
worden van de 
kwaadaardige heks 
door een dappere prins. 
Of de mijnen van 
Zuid-Limburg waar alle 
kinderen aan de slag 
gingen als koempels en 
ze het gestolen goud 
terug moesten winnen 
van de Witte Wieven.
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FOTO BOVEN: SPROOKJESTHEMA BORKEL 2021
FOTO LINKS: MIJNBOUWTHEMA BRUNSSUM 2020

FOTO ONDER: ZOMERKAMP BORKEL 2021



 
Voor de HUDO wordt er elk jaar een gat gegraven van 
meer dan 2 m³, maar aan het einde van de week is er 
altijd paniek of dit wel genoeg is.

Afgelopen kamp heeft de kookstaf maar liefst 140 
liter soep gekookt en 120 kg aardappels geschild.

Eén avond per kamp wordt de keukentent voor de 
kinderen omgetoverd tot McLoop: de autoloze 
McDrive met de lekkerste hamburgers.

Als de kinderen in bed liggen krijgt de leiding nog een 
vierde maaltijd. Zonder dat extra eten is zo’n week 
niet vol te houden voor ze...

In een ver verleden ging er behalve kinderen, leiding 
en kookstaf ook een aalmoezenier mee op kamp die 
dagelijks voor het hele gezelschap een mis opdroeg.

 
‣

‣

‣

‣

‣

Jaarlijkse tradities
Naast deze thema’s en activiteiten heeft het 
Zomerkamp ook vele tradities. Iedere dinsdag gaan 
we naar een dorp in de buurt waar de kinderen hun 
snoepvoorraad aan kunnen vullen of waar een leuk 
souvenir gescoord wordt. Op woensdag gaan we 
met z’n allen zwemmen en bakt de kookstaf verse 
friet voor de hele groep. Dinsdag- en 
woensdagavond spelen we traditiegetrouw 
X-stralen en Barrièretocht in de bossen. 

Op donderdag staat de ontgroening op het 
programma waar nieuwe leiding de hele dag 
opdrachten uit moet voeren en ze uiteindelijk 
volledig besmeurd worden met verf, bloem en de 
restjes van de hele week – we gooien niks weg. We 
genieten van de laatste avond met een te gekke 
disco, compleet met verkleedpartijen, make-up, 
discolampen en een rookmachine.
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SPONSOR - PLATINA

Het zomerkamp - de weetjes

FOTO LINKS: JUNIOREN MEIDEN IN VALKENBURG, 2022
FOTO MIDDEN: DISCO OP ZOMERKAMP ZUTENDAAL 2019

FOTO RECHTS: ZOMERKAMP BORKEL 2021



Moe maar voldaan
Op vrijdag is het alweer de laatste dag van het kamp. 
Ook al staat deze dag in het teken van inpakken en 
opruimen, we proberen er vaak toch nog het meeste 
uit te halen en ieder vrij moment een spelletje te doen. 
In de middag komen de ouders naar het kampterrein 
en sluiten we gezamenlijk de week af met foto’s, een 

loterij en een dans-, zing- of spelactiviteit die we de 
hele week voorbereid hebben. 

En dan zit het er weer op! Moe maar voldaan gaan alle 
kinderen naar huis. De leiding blijft nog een nachtje 
om alles op te ruimen, maar vooral om herinneringen 
te delen van weer een te gekke week Zomerkamp!
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Dennis van Moorsel

SPONSOR - PLATINA



Dennis en Senna van eerd:

oud-leiding en Junioren meid
We gingen op bezoek bij Dennis en Senna van Eerd, 
vader en dochter uit Budel-Dorplein. Dennis is vroeger 
lid en leiding geweest bij JNBS. Senna is al vijf jaar lid 
van onze vereniging en zit nu bij de Junioren Meiden. 
We spraken ze over hun tijd bij Jong Nederland. 

Interview met Dennis

Hoe oud was je toen je bij Jong 
Nederland startte? 
Ik ben lid geworden toen ik een jaar 
of vijf was. Ik kwam een keertje 
kijken en zag dat ze aan het 
knutselen waren. Dat vond ik toen 
heel tof, want dat deed ik bijna nooit. 
Na een paar jaar lid te zijn geweest, ben 
ik er eventjes tussenuit gegaan om later bij 
de Senioren weer aan te sluiten. In onze tijd 
deden we heel veel blokjesvoetbal, en konden we nog 
regelmatig een potje bier drinken tijdens de 
groepsavonden. Na de Senioren ben ik nog vier jaar 
leiding geweest van de oudste groep.

Wat zijn mooie herinneringen 
aan je tijd als lid bij Jong 
Nederland? 
We zijn een keer op kamp geweest 
in Zeeland. Het was de hele week 
mooi weer, we maakten 

modderbaden en liepen een 
leuke knopentocht. We 

mochten natuurlijk 
geen drank 
meenemen, maar 
we hadden dat toch 
meegesmokkeld en ergens ingegraven. 
Het heeft een paar dagen geduurd voor 

de leiding dat had ontdekt. ‘s Avonds 
gingen we naar een discotheek. We 

moesten om middernacht terug zijn op het 
kampterrein. We deden alsof we naar bed 

gingen, maar zijn weer terug naar de discotheek 
gefietst. Die bleek toen gesloten. Toen we terug op het 
kampterrein kwamen, was onze leiding niet blij… 

“mede door de club kan ik 

terugkijken op een fijne 

jeugd.”
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En toen je leiding werd? 
De rommelmarkten waren vroeger al 
legendarisch. Het Zwerfweekend en met het 
hele leidingteam naar Kaderschouw was 
altijd weer leuk! De thema-avonden waren 
ook altijd leuk, zo heb ik nog vage 
herinneringen aan een Franse avond met 
roulette en port.

Kun je jouw tijd bij Jong Nederland in drie 
woorden omschrijven?
Gezelligheid, buitenleven en kamp.

Wat heeft Jong Nederland voor jou 
betekend?
Ik denk dat ik mede door de club terug kan 
kijken op een fijne jeugd. De 
club gaf je het gevoel dat je 
ergens bij hoorde en dat je iets 
goeds deed voor de kinderen 
uit het dorp. Voor de jeugd van 
tegenwoordig betekent het 
even een paar uurtjes geen 
computer of telefoon. Gewoon 
(buiten)spelen zoals het hoort!

Interview met Senna

Hoe oud was je toen je bij Jong Nederland startte? 
Ik ben vijf jaar geleden begonnen bij de Zwaluwen en 
zit nu bij de Junioren Meiden. Knutselen vind ik altijd 
leuk en met spelletjes als “Tien Tellen in de Rimboe” en 
“Brutus Bulldog” kun je mij ook blij maken.

Wat is je leukste herinnering aan Jong Nederland?
Tijdens een weekendje weg hebben we ooit “Vogelvrij” 
gespeeld. Dat is een ruilspel waarbij je begint met een 
plastic theelepeltje dat je moet blijven ruilen tot iets 
van meer waarde. We zijn toen geëindigd met een 
barkruk.

Zou jij later ook leiding willen worden en wat zou je 
veranderen?
Ja, dat lijkt mij heel leuk! Ik zou meer gaan knutselen. 
Verder vind ik het goed zoals het nu gaat!

oud-Leiding en kind

Startgroep Dennis       Poppels en Senioren
Startgroep Senna        Zwaluwen
Favo spel Dennis         Blokjesvoetbal
Favo spel Senna          Brutus Bulldog

FOTO LINKSONDER: DENNIS EN SENNA OP HET 

F
SPEELTERREIN BIJ DE BLOKHUT VAN JNBS, 2022

OTO MIDDEN: HUTTENBOUWSPEKTAKEL 2017
FOTO RECHTSBOVEN: SENNA TIJDENS HET JUNIOREN 
MEIDEN-WEEKENDJE IN BORKEL, 2021

Jullie waren ook trouwe deelnemers aan 
het Huttenbouwspektakel, toch?
Jazeker! Senna en ik vinden het allebei 
leuk om mee te doen. Met “Woodcraft”, 
het team van de vaders en zonen, hebben 
we twee keer gewonnen. Senna deed mee 
met het vrouwenteam “Hutopia”.  We 
gebruikten onder andere 
camouflagenetten, glijbanen en 
schommels. De meiden maakten er altijd 
een heel kunstwerk van met krijtjes en 
verf.

“Als ik leiding word zou ik 

meer gaan knutselen 

tijdens de groepsavond.”
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Accountancy & Advies

 

Nieuwsgierig zijn

is verder kijken

dan je neus lang is

Kennis delen is de kracht van Crowe.

www.crowe-foederer.nl
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JUBILEUMWEEKEND

timetable

vrijdag 9 september

18.30:

NEONPOP:

kidsparty

in de tent

met de 

partyfriex

eN AFTERPARTY

voor jong en oud

zaterdag 10 september

12.00:

TERRAS sTATIONSPLEIN GEOPEND

12.30:

sTART sCHATZOEKEN IN sCHOOT

HAAL JE SCHATKAART OP EN GA OP AVONTUUR!

jE KOMT EEN STORMBAAN, EEN ESCAPEROOM

EN NOG VEEL MEER GAVE SPELLEN TEGEN!

16.30:

pRIJSUITREIKING op het stationsplein

DE LAATSTE UPDATES VIND JE OP JNBS.NL EN FACEBOOK.COM/JNBUDELSCHOOT

zaterdag 10 september

15.00:

Feest op het plein

18.30:

Inloop in de tent

19.30:

Proosten op 75 jaar JNBS

20.00:

maximaal feest in de feesttent!

Met Steam Sister, Zanger Kafke

en DJ Siem gaat het dak eraf

info en aanmelden OP JNBS.NL



Reclame
Jubileumposter winactie!

Je hebt hem misschien al zien schitteren midden in dit magazine: de poster 
van ons feestweekend. En wat het nog leuker maakt, is dat je met deze 

poster 10 consumptiemunten kunt winnen! Wat je daarvoor moet doen is 

heel eenvoudig:

1. Haal de poster voorzichtig uit het magazine;
2. Kies je favoriete kant en hang hem voor het raam;

3. Versier het raam met mooie slingers, tekeningen, ballonnen, vlaggetjes, etc. om 
de poster nóg meer op te laten vallen!

In de week voor het Jubileumweekend maken wij de winnaar van de winactie 

bekend. Wil jij kans maken op deze 10 consumptiemunten? Haal dan de 

ballonnen en slingers uit de kast en maak een mooi kunstwerk van je raam.

Doe je best!!
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Vrijdagavond 9 september

18.30 uur | Stationsplein | Neon Pop!
feest voor jong en oud | 
PartyFriex en DJ-duo Peppie en Kokkie

Zaterdagmiddag 10 september

12.30 uur | start op het Stationsplein | 
Schatzoeken door heel schoot | 

met te gekke prijzen!

Kijk voor meer informatie over het jubileumweekend op jnbs.nl



 
 

 

  Specialist in staalconstructies 
 

 

 
 
 
VDW metaal is gespecialiseerd in het produceren van maatwerk 
staalconstructies, voor nieuwbouw, verbouw of renovatie van 
woonhuizen, aanbouwen, garages en bedrijfshallen.  
 
Bij iedere opdracht maakt VDW metaal een 3D tekening en een 
ankerplan. Constructies worden naar wens verzinkt of gespoten 
opgeleverd. 
 
Vraag vrijblijvend offerte aan. 
e-mail: info@vdwmetaal.nl  
telefoon:  06-53430698  
internet: www.vdwmetaal.nl 
Volg ons op Instagram en Facebook 
 

 
Chijnsgoed 3, Sterksel 
 
VDW metaal werkt in opdracht van bedrijven en particulieren. 
 

Door gebruik te maken van zonne-energie draagt VDW Metaal 
bij aan een  schoon milieu en een duurzame maatschappij. 

 
 

 



familie van Moorsel: echte jong nederlanders

Als we denken aan Jong Nederland Budel-Schoot, 
denken we natuurlijk aan familie Van Moorsel. Zowel 
Toon en Marja als hun vier kinderen Mieke, Teun, Joep 
en Janneke zijn al jaren betrokken bij de vereniging. 
Samen zijn zij 57 jaar lid geweest van JNBS en ook al 
meer dan 70 jaar leiding (en dat wordt nóg meer). 
Als leiding hebben ze ook verschillende functies 
binnen de vereniging vervuld waaronder voorzitter, 
penningmeester, secretaris, algemeen bestuurslid, 
kampleider, kookstaf en cursusleider bij kamp/bivak- 
en de introductiecursus. 

Toon en Marja hebben elkaar zelfs leren kennen bij 
Jong Nederland en Janneke was met zes weken oud de 
jongste deelnemer aan het Zomerkamp ooit! We 
kunnen wel concluderen dat Jong Nederland echt in 
hun bloed zit. Daarom hebben we hun een aantal 
vragen gesteld over hoe zij hun tijd als gezin binnen de 
vereniging hebben ervaren.

Wat is de leukste herinnering/ervaring die jullie als 
gezin binnen Jong Nederland hebben meegemaakt?
Teun: Ik vind het toch wel heel bijzonder dat we als één 
compleet gezin op kamp gingen en nog altijd alle 
activiteiten samen beleven. Dat is maar weinig 
gebeurd binnen de 75 jaar dat Jong Nederland bestaat. 
We vonden het als kind nooit gek dat pap en mam er 
altijd bij waren, we vonden dit juist extra leuk. 

Wat is je favoriete commissie om te draaien?
Marja: Het Jubileumfeest toen we 50 jaar bestonden 
vond ik het leukst om te organiseren. Voor de kinderen 
hebben we toen een kermis georganiseerd. Ze konden 
betalen met bierdopjes, waarmee ze bijvoorbeeld 
konden touwtje trekken of ballen gooien. 
Joep: Ik vind het organiseren van 
activiteiten voor de leiding 
ontzettend leuk! Je haalt hier 
zelf zoveel voldoening uit. Dat 
komt doordat ons leidingteam 
heel fanatiek is, soms iets té! 
Het leukste spel dat ik ooit 
heb bedacht is de Kluizenjacht. 
De kluizen die we toen hebben 
gemaakt worden nu ook nog 
veel gebruikt. 
Mieke: Ik heb heel lang de 
Rommelmarkt georganiseerd, dat vind 
ik een heel toffe commissie om te draaien. 
Het is altijd een heel gezellig weekend. Het is mooi om 
veel spullen een tweede leven te geven en tegelijkertijd 
een leuk bedrag op te halen voor onze vereniging. 

Janneke: Het verbaast me altijd wat voor rare dingen 
je soms ophaalt voor de Rommelmarkt, zoals een 

gebruikte rugby-tok. Ook sta ik ieder jaar weer 
versteld van de mensen die al uren voor de 
start bij de poort staan en een sprint trekken 
zodra de Rommelmarkt geopend wordt.

Welke Jong Nederland-activiteit blijft je 
altijd bij?
Toon: Het Zwerfweekend in de Ardennen 

heb ik altijd een hele mooie activiteit 
gevonden. Dit wordt georganiseerd door 

Stichting Zwerfweekend voor Jong 
Nederland-leiding van alle afdelingen. Ik ben zelf 

een keer of negen als deelnemer meegegaan en daarna 
nog twaalf jaar als staf. Onze Teun is ook al voor de 
veertiende keer mee geweest en Joep en Janneke gaan 
ook trouw ieder jaar mee. 
Teun: Ik vond het weekendje met de Senioren toen we 
op een eiland sliepen bij de Zaanse Schans heel leuk. 
Alle spullen moesten met kano’s van het vasteland 
naar het eiland vervoerd worden. 

“Ik vind het toch wel heel 

bijzonder dat we als een 

compleet gezin op kamp 

gingen.”

Mieke is op haar 16e 
leiding geworden en 
heeft tien jaar lang de 
bestuursfunctie van 
secretaris op zich 
genomen. Ook heeft ze 
vijf jaar de 
introductiecursus 
verzorgd.

Janneke is op haar 4e 
lid geworden van de 
Poppels en op haar 16e 
gestart als aspirant.

Marja is op haar 8e lid 
geworden van het 
KMG en op haar 18e 
officieel leiding. Ze is 
heel lang 
penningmeester 
geweest in het bestuur 
en heeft acht jaar lang 
in de kookstaf gezeten, 
samen met Toon.

Van links naar rechts: Marja, 
Mieke, Joep, Toon, Teun en 
Janneke.

38



Wat is het meest spraakmakende dat je ooit op 
kamp hebt meegemaakt?
Joep: Ik vond de dag dat de vorige kookstaf voor de 
laatste keer op kamp kookte erg bijzonder. De kookstaf 
had toen de keukentent speciaal aangekleed en 
allemaal lekker eten gemaakt als afscheidsdiner. Ze 
hadden kroonluchters, ijstorens, sperziebonen in 
spekjes… het was echt een heel mooi afscheid.
Janneke: Ik vind de spooktochten altijd heel gaaf!

Mieke: Een paar jaar geleden zaten we in de eettent die 
in een soort kuil stond. Er kwam een hoosbui waardoor 
de tent blank kwam te staan. Toen dreven de Crocs van 
de Junioren Meiden de tent uit. Ook op kamp in Lierop 
regende het zo hard dat de Senioren gewoon op straat 
konden zwemmen. Ik ben trots op hoe we met heftige 
weersomstandigheden omgaan, zo dat de kinderen er 
niets van meekrijgen. Gelukkig levert het slechte weer 
niet alleen nadelen op. De kinderen vinden de regen 
en modder alleen maar top!

Is er veel veranderd vergeleken met vroeger?
Toon: Toen Marja penningmeester werd, stond er 
nauwelijks geld op de rekening. We zijn met de 
Rommelmarkt gestart om geld op te halen zodat we in 
materialen zoals tenten konden gaan investeren. Voor 
de kinderen waren er toendertijd nog wel redelijke 
slaaptenten, de leiding moest tussen de gaten van het 
tentzeil doorslapen. Nu worden er nog meer 
activiteiten georganiseerd waarbij er geld wordt 
opgehaald en zijn er veel meer sponsoren. Hierdoor 
wordt er nog meer geïnvesteerd, wat een goede 
verandering is. 
Marja: Tegenwoordig zijn er veel meer regeltjes. Er 
moet echt met heel veel dingen rekening gehouden 
worden zoals vergunningen, protocollen en 
coronamaatregelen. Ik vind het knap dat zo’n jong 
leidingteam dat toch voor elkaar krijgt. 
Toon: Vroeger werd er wel veel meer gedaan met de 
andere districten. Je had Juniorentoernooien, 
Seniorentoernooien, Brabantse toernooien, etc. Dit 
was altijd heel leuk. Hieruit zijn ook veel 
vriendschappen en huwelijken ontstaan.

FOTO MIDDEN: FAMILIE VAN MOORSEL TIJDENS DE ROMMELMARKT VAN 2022  

FOTO RECHTSONDER: JOEP EN JANNEKE MET DE KOOKSTAF OP KAMP IN 2001

Toon is op zijn 24ste leiding geworden en is daarna twee jaar 
kampleider, jarenlang voorzitter en staf van het 
Zwerfweekend geweest.

Joep is op zijn 16e 
aspirant geworden en 
is daarnaast 
kampleider en 
cursusleider van de 
landelijke 
kamp/bivakcursus 
voor Jong Nederland.

Teun is op zijn 15e 
aspirant geworden en 
is vier jaar lang 
algemeen bestuurslid 
geweest. Ook is hij 
zeven jaar kampleider 
geweest voor onze 
vereniging.

39



Mieke, dit is je laatste seizoen. Hoe kijk je terug op je 
tijd bij Jong Nederland?
Mieke: Heel positief. Heel mijn sociale leven en familie 
zijn ontstaan uit Jong Nederland; pap en mam hebben 
elkaar bij Jong Nederland ontmoet en mijn oom en 
tante ook. Ook mijn vriendengroep en mijn 
carnavalsvereniging zijn eruit ontstaan. Ik heb er veel 
geleerd en hele mooie dingen mogen zien en mogen 
doen. Dat ik nu stop als leiding is zeker geen afscheid 
van de club. Het wordt een stapje terug, maar op de 
Rommelmarkt, Schoot Kermis en het 
Huttenbouwspektakel zal ik zeker blijven helpen. Ik 
kijk in ieder geval met een heel warm gevoel terug op 
mijn tijd bij Jong Nederland.

Teun, op welk kamp ben je als kampleider het meest 
trots? 
Teun: Ik ben het meest trots op het kamp in Brunssum 
in 2020, tijdens het eerste coronajaar. Veel 
verenigingen hadden hun zomeractiviteiten 
geannuleerd, maar wij niet. We zijn toen niet van het 
kampterrein af geweest, maar we hebben alle 
programma’s door laten gaan in onze eigen 
kampbubbel. Na het kamp kregen we ook veel 
positieve reacties van kinderen en nevenverenigingen.
Dat jaar was het ook heel erg heet en droog waardoor 
er een bosbrand ontstond vlak naast ons kampterrein. 
Door goede voorbereidingen en vlug handelen van het 

leidingteam hadden we dit snel onder controle en 
heeft de lokale brandweer het vuur geblust. Hier 
hebben de kinderen gelukkig niks van gemerkt. We 
kregen de dag erna vlaai van de beheerder, omdat we 
zijn kampterrein gered hebben. 

FOTO MIDDEN: TOON GEEFT MARJA EEN SPELDJE IN 1992

FOTO ONDER: TEUN EN MIEKE OP DE ROMMELMARKT VAN 1996

Veteranen Jong Nederland
In 1998 heeft Toon samen met André Damen de 
Veteranenclub opgericht voor oud-leiding. Alle 
oud-leiding mocht lid worden onder twee 
voorwaarden: je moest minimaal vijf jaar leiding 
zijn geweest en je mocht op dat moment geen 
leiding binnen de vereniging zijn. 

Deze club, van 16 leden, komt nog steeds eens in 
de twee weken samen op de blokhut om een 
biertje met elkaar te drinken en ze gaan 
regelmatig nog een weekendje weg. Daarnaast 
helpen ze ook ieder jaar nog als vrijwilligers op 
de Rommelmarkt en Schoot Kermis. 
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Puzzelen!

In dit magazine zijn een aantal getekende
Kleppies verstopt. Probeer ze allemaal te 
vinden!  Hoeveel heb je er gevonden? Het 
juiste aantal Kleppies geeft je het eerste 
woord van de zin.

A. 3 stuks - Hoe
B. 4 stuks - Waarom
C. 5 stuks - Wat 

Kleppies zoeken

Een quiz kan natuurlijk niet ontbreken. 
Hoeveel weet jij van de vereniging?
 
1. Tijdens het kamp wordt de tijd 
verzet, maar in welke richting is dit?
A. De tijd gaat één uur vooruit.
B. De tijd gaat één uur terug.
C. Tijdens het kamp wordt de tijd niet 
verzet.

Quizvraag 1

2. Hoeveel aspiranten en 
leiding telt het leidingteam 
van het seizoen 2021-2022?

A. 29

B. 30
C. 31

Quizvraag 2
3. Werd er vroeger een uniform gedragen? Zo ja, 

door wie?
A. Ja, er werd vroeger een uniform gedragen, maar 
dit was alleen voor de meiden.

B. Ja, er werd vroeger een uniform gedragen, maar 

dit was alleen voor de jongens.
C. Nee, er werd vroeger geen uniform gedragen.

Quizvraag 3

4. Op de jaarlijkse Rommelmarkt hebben we ooit een fiets zonder 

wielen verkocht. Hoeveel heeft deze fiets opgeleverd?
A. 5 euro

B. 15 euro
C. 25 euro

Quizvraag 4

Natuurlijk hebben we in dit jubileummagazine ook aan de kinderen gedacht! 

Daarom hebben we voor jullie een aantal puzzels en opdrachten verzonnen, om 

jullie lekker bezig te houden. Sterker nog, met iedere puzzel kun je een aantal 

woorden vinden. Als je deze woorden achter elkaar zet, komt er een vraag uit. Als 

je het goede antwoord op die vraag weet, verdien je een hint voor de 

middagactiviteit op zaterdag 10 september. Daarmee heb je een voorsprong op 

de andere kinderen en word je misschien wel de winnaar van de dag. Als je een 

antwoord niet zeker weet, lees dan vooral dit magazine goed door. Succes!

Weet jij alles?

Dit is alvast 1 Kleppie



5. Op welke dag van het Zomerkamp 

wordt de nieuwe leiding ontgroend?

A. Dinsdag

B. Woensdag

C. Donderdag

Quizvraag 5

Ontdek hieronder welke twee woorden 

je toe kunt voegen aan de zin: 

1 keer A, 2 keer B en 2 keer C = is de

2 keer A, 2 keer B en 1 keer C = op de 

2 keer A, 1 keer B en 2 keer C = langs de 

Quiz uitkomst

Hieronder staat een woordzoeker. De bedoeling is dat je de woorden zoekt in het letterdiagram 

en deze vervolgens wegstreept. De woorden kunnen horizontaal, diagonaal en achterstevoren 

staan. Ook mogen de letters meer dan één keer gebruikt worden. Als je alle gegeven woorden 

hebt weggestreept, blijven er nog een paar letters over die niet gebruikt zijn. Deze vormen, 

van links naar rechts en regel voor regel, een aantal woorden die je bij de zin kan voegen!

Woordzoeker

Aanhanger
Aspirant
Bal
Blokhut

Boom
Bos
Creativiteit

Feest
Friet
Groepsavond
Jubileum

Kabelbaan
Kampeerterrein
Kano 

McLoop
Meer
Rakkers
Ranja

Regen
Sjortouw
Snoepzak

Spellen
Tas
Thema
Tocht

Vereniging
Voorzitter
Vrijwilliger

Zomerkamp
Zon 
Zwaluwen
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Je hebt al bijna genoeg woorden om de zin te ontrafelen en een hint te verdienen! Maar 

hiervoor moet je eerst nog een stuk geheimschrift ontcijferen. In het geheimschrift staan 

twee omschrijvingen van woorden. Zoek het goede woord bij elke omschrijving, en voeg deze 

toe aan je zin. Ga daarna snel door naar de laatste puzzel om de zin af te maken!

Runen alfabet

1

2
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Hieronder is een omschrijving van een aantal woorden gegeven. Het antwoord moet je 

invullen in de puzzel. In de dikgedrukte verticale kolom komen twee woorden te staan, 

waarmee je de zin kan voltooien.

1. De oudste jongensgroep van de club

2. Enge wandeling in het donker

3. Activiteit op de woensdag van Zomerkamp

4. Doet de boodschappen op Zomerkamp

5. Hier slaap je in op Zomerkamp

6. De mascotte van Jong Nederland

7. Kleiner dan een stad

8. Ander woord voor vlooienmarkt

9. Vlammen in de openlucht

10. Snoepgoed dat boven het vuur wordt gehouden

11. Ander woord voor moedig

12. Periode na de avond

13. Zelf gegraven wc op Zomerkamp

Puzzel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Lekker kleuren, tekenen of verven!
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Massief eiken kasten, Delfts Blauw 
servies, oude televisies, 
kerstversiering, meer dan duizend 
boeken, bijzondere beelden en 
vazen, unieke schilderijen en heel 
veel kleding...

Het is maar een kleine greep uit de 
spullen die we ieder jaar ophalen 
tijdens de jaarlijkse Rommelmarkt 
van Jong Nederland Budel-Schoot. 
Het uitzoeken is veel werk, maar 
wel ontzettend leuk. Je vindt de 
meest bijzondere items uit de 
krochten van de Budel-Schootse 
huizen. 

Zo hebben we ooit een zeilboot en 
een vouwwagen verkocht, en 
leverde een fiets zonder wielen nog 
25 euro op. Maar we komen ook 
ieder jaar bijzondere items tegen 
zoals een kapotte vibrator of 
trouwfoto’s met bijbehorende 
gevulde envelop (€€€), die we 
natuurlijk hebben teruggegeven 
aan de rechtmatige eigenaar.  

De Rommelmarkt is onze 
langstlopende activiteit. De 
opbrengsten ervan hebben ons 
door financieel moeilijke tijden 
geholpen. Behalve dat heeft het ook 
een gigantische hoeveelheid 
spullen een tweede leven gegeven!

DE JAARLIJKSE ROMMELMARKT

FOTO’S LINKS, BOVEN, MIDDEN: EEN KLEINE GREEP UIT HET ROMMELMARKT-ASSORTIMENT

ONDER: OVERZICHTSFOTO VAN ROMMELMARKT 2022
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Dat de Rommelmarkt nog steeds populair is, is 
ook dit jaar weer gebleken. Nog nooit waren de 
tenten en tafels zo goed gevuld. Veel mensen 
wisten na twee jaar afwezigheid nog steeds de 
weg te vinden naar het JNBS-terrein. 

Daarom staat ook volgend jaar dit evenement 
weer op het programma. De Rommelmarkt in 
Schoot vindt altijd plaats op de eerste of tweede 
zondag van mei. Houd onze website of 
socialmediakanalen in de gaten voor de exacte 
datum. 

FOTO’S RECHTS: DE KRAAM MET ELEKTRA OP ROMMELMARKT 2022

FOTO’S LINKS, ONDER: DE GLAZEN VAN ROMMELMARKT 2019 EN 2022
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RICK EN LIEKE
Voor altijd in onze herinnering
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KLEDING

 VAN DONKERBLAUWE BROEK, BLAUW-GRIJZE BLOUSE & EPAULETTEN
NAAR KLEURRIJKE SHIRTS EN CHILLE SPORTKLEDING
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Je hebt vast wel ooit een trui van Jong 
Nederland voorbij zien komen; een 
felle kleur met op de borst een 
kleurrijk logo. Maar dit is niet altijd 
zo geweest. 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog droeg 
elk lid van het Sint Jorisgilde, de 
voorloper van Jong Nederland 
Budel-Schoot, een uniform. Dit bestond 
uit een donkerblauwe broek met een 
blauw-grijze blouse. Bij het Genoveva 
meisjesgilde was dit niet het geval; hier 
droegen zowel de leiding als de 
kinderen geen uniform. 

Toen het Sint Jorisgilde en het Genoveva 
meisjesgilde zich in 1957 aansloten bij 
Jong Nederland kwam er een nieuw 
uniform. Het bestond uit een blouse en 
kousen waar een groene das en een 
groene broek bij gedragen werd. Soms 
droegen ze ook een zwarte baret, maar 
dit was geen voorschrift. Het uniform 
werd door zowel de kinderen als de 
leiding van de jongensgroep gedragen. 
De leiding van de meidengroep en de 
meiden zelf droegen nog steeds geen 
uniform.

De leiding van de jongens droeg op de 
epauletten van hun uniform nog welke 
functie hij of zij binnen de vereniging 
vervulde zoals bijvoorbeeld “Vaandrig” 
of “Hopman”.

Verder konden de leiding speldjes 
verdienen. Het tienjaren-speldje was 
een teken dat men zich tien jaar lang 
verdienstelijk had gemaakt binnen de 
jeugdbeweging. Dit is tegenwoordig 
ook nog het geval! Leiding binnen Jong 
Nederland krijgt een Zilveren Speld van 
Verdienste wanneer ze zich 10 jaar voor 
de vereniging hebben ingezet en een 
Gouden Speld wanneer dit 25 jaar is.

UNIFORMEN,  T-shirts  &  SPELDJES

“Vlak na de Tweede Wereldoorlog 

droeg elk lid een uniform”

FOTO VORIGE PAGINA:

CAPUCHONTRUI MET LOGO IN KLEUR, 2020

FOTO’S, VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

OP KAMP IN UNIFORM, OMSTREEKS 1964

GROENE SHIRTS MET LOGO

ZILVEREN SPELD VAN VERDIENSTE
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Toen Jong Nederland Budel-Schoot als 
vereniging begon te groeien, verdween 
ook langzaam het uniform. Rond 1966 
droeg alleen de leiding van de jongens 
het nog, simpelweg omdat het te duur 
werd om voor ieder kind een uniform te 
kopen. Iets later verdween ook het 
uniform bij de leiding. 

Het uniform werd vervangen door 
groene T-shirts met daarop het logo van 
Jong Nederland in de kleuren oranje en 
blauw. Deze werden door de jongens en 
de meisjes gedragen, waarbij het logo in 
het groot op de voorkant gedragen 
werd. Later is het assortiment 
uitgebreid met truien, vesten en T-shirts 
in allerlei kleuren voor zowel de 
kinderen als de leiding. Fleece truien, 
bodywarmers, jassen en petjes van de 
vereniging werden alleen door de 
leiding gedragen. Het logo werd nog 
steeds op de kleding gedragen, maar in 
plaats van dit prominent op de 
voorkant te dragen, droeg men het in 
het klein op de borst. De officiële 
kleuren van het logo werden blauw en 
groen, maar dit werd ook vaak in het wit 
op de kleding gedrukt. Halverwege de 
jaren 90 kreeg Jong Nederland een 
mascotte: Kleppie. Hij was terug te 
vinden op verschillende 
kledingstukken.

In 2017 is de huisstijl binnen de 
vereniging veranderd. Het logo 
veranderde in de kleuren blauw, groen, 
rood, oranje en geel en Kleppie zien we 
niet meer terug. Verder werd het 
assortiment uitgebreid met gadgets, 
zoals tassen, drinkflessen en 
toilettassen, trainingsbroeken en 
sportshirts voor de kinderen. 

Zo zie je dat de kleding die binnen Jong 
Nederland werd gedragen aanzienlijk 
veranderd is. Van een formeel uniform 
zijn we gegaan naar alledaagse truien en 
gadgets. Wat ons betreft een 
verandering die blijft!

FOTO’S, VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

HUIDIGE COLLECTIE KLEDING EN GADGETS

T-SHIRT MET JUBILEUMLOGO, 2022

CAPUCHONTRUI MET LOGO IN KLEUR, 2022

FLEECE TRUI MET KLEPPIE, 2008



Jouw favoriete kookstaf
Het Zomerkamp is niks zonder de kookstaf. Vier 
mannen en één vrouw zetten zich de hele week in om 
voor alle kinderen het lekkerste eten op tafel te zetten; 
al zijn de meningen daar nog wel eens over verdeeld. 
De kookstaf bestaat uit Teun Derks, Jordi van Leeuwen, 
Jelle Deboel en Kayleigh Vlassak. Zij worden 
ondersteund door fourageur Ferry van Beek die de hele 
week alle boodschappen doet. We stellen ze vijf vragen 
over hun bijzondere rol tijdens het JNBS Zomerkamp. 

Waarom zijn jullie lid geworden van de kookstaf? 
Jordi: Het kamp is serieus één van de leukste weken 
van het jaar. Je leeft een week lang met z’n allen in een 
bubbel waarin je ontzettend veel lol hebt met elkaar, 
maar ook met de leiding en de kids natuurlijk!
Kayleigh: We hebben zoveel plezier met de kookstaf. 
Ieder jaar hebben we weer een hoop grappen en 
oneliners waar we zelf veel lol om hebben, maar die 
verder niemand begrijpt.

Hoe is de rolverdeling 
binnen de groep? 
Teun: In het begin 
werkten we nog met een 
schema zodat er zeker 
weten iemand op tijd op 
zou staan, maar na een 
paar jaar is er een 
natuurlijke rolverdeling 
ontstaan en staan we 
samen op zodra de eerste 
wekker gaat.
Jelle: Dit loopt toch niet altijd helemaal soepel. In 
Jordi’s eerste jaar haalde hij kamptijd door elkaar. Hij 
zette de klok vooruit in plaats van achteruit. Hierdoor 

stonden we twee uur te vroeg met z’n allen in de 
keukentent om koffie te zetten. Dat was een zware dag!
Kayleigh: Het klopt wel wat Teun zegt over de 
rolverdeling. Ik bemoei me eigenlijk niet met het 
avondeten, naast het draaien van de gehaktballen voor 
de soep en het schillen van de aardappelen. Teun is dan 
echt de chef-kok. Jordi is de Italian Chef tijdens alle 

Benieuwd wat kamptijd is? 

lees hier meer over in het 

artikel over het jnbs 

zomerkamp!
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pizza-activiteiten van de groepen en Jelle snijdt alles 
omdat hij daar gewoon de allersnelste in is.

Dus er gaat nooit iets mis in deze geoliede machine? 
Kayleigh: Hahaha, was het maar zo’n feest!
Teun: Jelle heeft ooit een hele zak vermicelli in de soep 
gedaan en daarna niet meer geroerd, dat was geen 
succes. En Jordi kocht twee jaar geleden veel te weinig 
vissticks omdat hij verschillende merken kocht, en 
dacht dat er in iedere doos evenveel zaten. Hier 
kwamen we natuurlijk tegen het einde van het 
opdienen pas achter, toen Jordi er zelf al een stuk of 18 
had voorgeproefd.
Ferry: We hebben ooit 15 kilo bevroren gehakt gehad 

die na drie dagen nog steeds niet ontdooid was. Die 
hebben we uiteindelijk met een beugelzaag in stukken 
gezaagd.
Jordi: En hoe vaak er vlak voor het opdienen niet wordt 
geroepen: “Shit, het vega-gespuis vergeten!”

Wat maken jullie het allerliefste klaar tijdens 
kamp? 
Teun: Ik vind de hachee op basis van het recept van 
oud-kookstaflid Nancy ontzettend lekker en 
gemakkelijk klaar te maken.
Jordi: De gyros met zelfgemaakte tzatziki en Griekse 
pasta. Voor velen de favoriete vierde maaltijd!
Jelle: Ik vind het altijd geweldig om helemaal los te 
gaan op de ontgroeningsmaaltijd. Zo hebben we ooit 
zwarte boterham met groen ei gemaakt, een 
Tubbietoetje van 50 centimeter dat rechtop bleef staan 
en een bordje poep van peperkoek, sambal en 
samuraisaus.

En wat eten jullie zelf het liefst tijdens kamp? 
Ferry: We zorgen natuurlijk goed voor onszelf. 
Wanneer iedereen aan de boterhammen zit, genieten 
wij van een uitgebreide lunch die we speciaal voor 
onszelf klaarmaken: zoals een shoarma-tosti of 
gebakken leverworst.
Kayleigh: Tijdens het kamp eet je altijd dingen die je 
het hele jaar door niet eet. Een boterham met 
vruchtenhagel of langevingerpudding is dan ook 
gewoon een keer lekker!

Onze kookstaf

Dinsdagavond              De McLoop-avond
Woensdag is frietdag    Zelfgemaakte frietjes
De vierde maaltijd          De favoriet van de leiding!
Primitief koken               Lekkere tosti’s en pizza’s

FOTO LINKSONDER: KAMP ZUTENDAAL 2019
FOTO MIDDEN: KAMP BORKEL 2021

FOTO RECHTSBOVEN: KAMP ZUTENDAAL 2019
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JONG NEDERLAND
BUDEL-SCHOOT

sport & Spel
Dat is:

BUITENLEVEN
CREATIVITEIT

jnbs.nl          jnbudelschoot          jongnederlandbudelschoot          info@jnbs.nl

Jong Nederland is een 
landelijke jeugd- en 

jongerenorganisatie die 
jonge mensen de ruimte wil 

bieden die ze zo hard nodig 

hebben. Wij zijn met 29 

vrijwilligers een lokale afdeling 
daarvan. Op wekelijkse 

groepsavonden houden wij ons 

bezig met het vermaken van vele 

kinderen uit de omgeving. Van 
spelen in de bossen tot een potje 

trefbal in de zaal en van 
greppeltocht tot knutselen; alles 

komt voorbij! Het plezier staat bij 

ons voorop. We zijn een hechte 
vereniging waar elk kind zich 

thuis kan voelen. 

Wie zijn we?

Kermis

en meer!Rommelmarkt

HuttenbouwSpektakel

zomerkamp & weekendjes weg

nieuwsgierig? Doe een keer mee!
Meer info vind je op onze website en onze socials:
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is een 
e jeugd- en 

die 

wil 
d nodig 

t 29 

se 

onze groepen stellen zich voor!

Wij zijn de 
Poppels! Bij 

ons speel je wekelijks 
met leeftijdsgenootjes 
en ontdek je stukje bij 
beetje de wereld en 

jezelf. We houden van 
buiten bezig zijn, 

knutselen en spelletjes 
doen. Kom je een keer 

meespelen?

poppels
Dinsdag | 18.30-19.30

Groep 1 & 2

junioren
woensdag | 19.00-20.30  /  vrijdag | 18.30-20.00

Actief sport en spel 
staat bij ons voorop! Bij 

de jongens af en toe wat ruig, 
maar de meiden doen daar zeker 

niet voor onder! Zij draaien op 
woensdag en de jongens 

op vrijdag. Kom 
eens bij ons 

langs!

groep 6, 7 & 8

Bij onze groep 

kun je komen 

genieten van de 

laatste fase van ‘het 

kind zijn’. Van dropping 

tot een potje 

kwalleballen; je kunt het 

zo gek niet bedenken! Wees 

niet bang...  er is 

ook tijd om te 
chillen op z‘n tijd 

hoor. Doe eens een 

keertje mee! 

senioren

vrijdag | 20.15-21.45

brugklas t/m 16 jaar

Wat wij zoal doen? 

Naast leuke spelletjes 

binnen, ontdekken wij het 

buitenleven steeds meer 
en stoken we voor het 

eerst een kampvuur! Dit 

vinden we super!

rakkers   /   Zwaluwen
maandag | 18.30-20.00  /  donderdag | 18.30-20.00

groep 3, 4 & 5

WAT ZEGGEN ONZE LEDEN?

Naam: Riley

Groep: senioren

leukste activiteit: 

het huttenbouwspektakel 

natuurlijk!

>>>



Evi, Fenne, Luc, Noud, Riley en Sem over jnbs

Naam: Luc

Groep: rakkers

FAVORIETE SPELLEN: 

lasergamen, trefbal en 

verstoppertje in het 

donker vind ik het 

leukst!

Naam: noud

Groep: junioren jongens

leukste activiteit: 

De groepsavond OP het 

skatepark vond ik tof!

Naam: fenne

Groep: junioren meiden

Leukste zomerkamp: 

in brunssum, toen jullie 

een klimparcours hadden 

gebouwd voor ons!

>>>
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Naam: Sem

Groep: Poppels

Mooiste herinnering: 

mijn eerste 

poppelweekend!

we gingen naar de 

lammetjes, hadden een 

kampvuur en we mochten 

snoep eten in de tent.

Naam: evi

Groep: zwaluwen

Als je leiding zou 

worden, wat zou je dan 

anders doen? 

Ik zou de kinderen bij 

iedere beker ranjA ook 

een snoepje geven!

BEN JIJ ook TUSSEN DE 4 EN 16 JAAR?

Doe dan eens een avondje met ons mee!

Je mag twee keer vrijblijvend komen kijken. Het adres 
van onze blokhut is Grootschoterweg 121, dat ligt 

achter de Reinder in Budel-Schoot. Je mag gewoon 

binnenlopen bij een groepsavond, maar je kunt je van 
tevoren ook even aanmelden via info@jnbs.nl.

KIJK OP JNBS.NL
VOOR MEER INFO



beertenbouwmaterialen.nl

‘Professionele én betaalbare
opslagruimtes: ideal voor
start-ups én particulieren!’

beertenbedrijfsruimtes.nl
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HET LEIDINGTEAM

De groepsavonden, Zomerkampen, Huttenbouwspektakels en alle andere activiteiten 

van JNBS: ze zouden er niet zijn zonder de 29 toppers van het leidingteam!

Op de bovenste rij, van links naar rechts: Raaf Bartelds, Kas van de Zande, Ruud de Zwart, 

Sanne van Deursen, Britt van Deursen, Mieke van Moorsel, Rowan Jongen, Eline Kees, Rick 
van Veldhoven, Janneke van Moorsel, Tim Dirks, Silke van Meijl, Laura Kees, Noa van Dael en 

Anne Peeters.

Op de onderste rij: Carly Aarts, Levi van Dael, Jessie Canjels, Teun van Moorsel, Rick de Werdt, 

Stan de Werdt, Jelle van Meijl, Kaja van Meyl en Joep van Moorsel. 

Jayne Straver vind je links en Robert Saanen rechtsboven op pagina 52. Joeri Rooymans is de 
ridder op pagina 25, Mies Roefs draagt het jubileumshirt op pagina 57 en Frank van Leeuwen 

vind je als Hugo Hut met de Huttenbouw-Wisseltrofee op pagina 14.

enbedrijfsruimtes.nl
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Koop nu je schatkaart
voor €2 op jnbs.nl!
Last minute meedoen? Zolang de voorraad strekt
kun je ook zaterdagmiddag nog kaarten kopen.

doe mee met

Doe mee met je groepje 
van 4 tot 10 kinderen 
van 4 tot 16 jaar. 
Papa’s en Mama’s 
mogen ook mee op 
avontuur!

12.00 - Terras geopend
12.30 - Start Schatzoeken
16.30 - Prijuitreiking

sCHATZOEKEN IN sCHOOT!

zaterdag 10 september toveren we 
Budel-Schoot om tot één grote 
speeltuin! 

speel de escaperoom uit, race door 
de stormbaan en verdien bij de vele 
andere spellen aanwijzingen om de 
schat te vinden...

Heb je de schat gevonden? Dan maak 
je kans op een van de leuke prijzen!

 



sCHATZOEKEN IN sCHOOT!
Alle sponsoren
club van 50-leden
en vrijwilligers:

bedankt
voor jullie steun!

Autoschade Schrurs

Autoservice Kees

Bakkerij de Jong

Best Shop 4 You

Bike Totaal Vlassak

Brinkstaal

Carla en Ivo Canjels

Carly Aarts

Casa Nostra Makelaardij

Dennis en Marsha van Eerd

De Veteranen

Don van Meyl

Familie de Werdt

Frank & Thijs

Frans, Jelle, Rick, Silke & Sick

Heidi Damen

Hoomans Stucadoorsbedrijf

Jelle van Meijl

Jordi van Leeuwen

Laura Kees

Multi-Service

Pimpelier

Raaf Bartelds

Rick de Werdt

Robert Saanen

Ruud de Zwart

Stan de Werdt

Stookservice Budel

Teun & Kayleigh

Toine Jongen Schilderwerken 

Ook lid worden
van de Club van 50

van het JNBS-jubileum?
Scan de QR-code >

De club van 50

Colofon

Eenmalige uitgave 
JNBS Magazine
juli 2022

Redactie

Janneke van Moorsel 
Kayleigh Vlassak
Levi van Dael
Mieke van Moorsel
Raaf Bartelds
Sanne van Deursen

Foto’s

Bart Lijten
Raaf Bartelds
en vele anderen

Adres

Stichting
Jong Nederland
Budel-Schoot
Grootschoterweg 121
6023 AR Budel-Schoot

Online

www.jnbs.nl
info@jnbs.nl
f/jnbudelschoot
i/jongnederlandbudelschoot



DJ Siem

Dennis van Moorsel
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JONG NEDERLAND
BUDEL-SCHOOT
BESTAAT 75 JAAR

EN DAT vieren we met jullie!

vrijdag 9 september

NEONPOP:
kidsparty in de tent

met de partyfriex

zaterdag 10 september

schatzoeken in schoot
DE HELE DAG FEEST
Op het plein en in de tent

op het stationsplein in schoot


