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Je afdeling belicht
Jong Nederland De Lutte

Door: Jong Nederland De Lutte

Deze keer is Jong Nederland De Lutte gevraagd 

om een stukje te schrijven over de afdeling. De 

Lutte ligt in een bosrijke omgeving en is een dorp 

in Twente waar nuchterheid en gezelligheid voor 

op staat. Het sociale aspect is erg belangrijk in het 

dorp en daarom is er ook in De Lutte een afdeling 

van Jong Nederland te vinden. Wij, Kyra Nijhuis 

(voorzitter) en Karin Tijans (secretaris) willen jullie 

daarom graag wat vertellen over onze afdeling.



Jong Nederland De Lutte

DE BLOKHUT
De blokhut is te vinden aan de rand van 
het dorp en het bos. De blokhut bestaat 
uit een grote zaal voor sport en spel. 
Er is een kleine zaal voor bijvoorbeeld 
knutselactiviteiten. Daarnaast is er nog 
een zithoek voor het kijken van een 
film of een ‘high tea’. Verder is er een 
leidingskamer waarin de leiding gezellig 
kan na praten na de groepsavonden. 
Ook is is er een schuurtje dat dient als 
opslagruimte voor tent- en kano verhuur. 
Tenslotte hebben wij een archief, keuken, 
toiletgroepen met douche en overige 
opslag ruimtes. Trots zijn wij op het grote 
grasveld naast de blokhut met grote 
zittribune. Bovendien kunnen de kinderen 
zich vermaken in het grote bos achter de 
blokhut. 

GESCHIEDENIS
Jong Nederland De Lutte is opgericht 
in 1958 als het Sint-Tarcisius Gilde. De 
jongens en de meisjes hadden beide een 
eigen club, die later verenigd werden tot 
Jong Nederland. 
In 2018 bestond onze afdeling 60 jaar! 
Dit hebben wij dan ook groots gevierd 
met een feestavond voor alle oud-leiding 
en huidige leiding. Er werd een quiz 
gehouden om de kennis over de afdeling 
te testen. Bovendien was er een tocht 
waar het ‘Jong Nederland bloed’ van 
de oud leiding ook weer naar boven 
stroomde. Leuk om te zien dat de leiding 
van toen nu de eigen kinderen ook op 
Jong Nederland heeft. De avond werd 
afgesloten met heerlijke haantjes aan het 
spit. 
Daarnaast werd er een 60 jarig kamp 
georganiseerd voor alle leden. De 
kinderen kwamen allemaal verkleed aan 
op de locatie en de bonte avond en 
afsluiten de vossenjacht door het dorp 
was een groot succes.

DE CLUB
De afdeling bestaat uit een bestuur met 
7 bestuursleden. Jong Nederland heeft 
rond de 130 leden en 43 man leiding. 
Er is dus altijd veel te doen in de blokhut 
en vrijwel elke avond zijn dan ook 2 à 3 
groepen te vinden. Onze afdeling is zeer 
toegankelijk voor alle kinderen waardoor 
er veel kinderen bij Jong Nederland 
willen. De meeste kinderen blijven voor 

langere tijd bij ons. De leiding van Jong 
Nederland De Lutte is in vergelijking met 
andere afdelingen erg jong; hierdoor 
kunnen wij met veel energie bezig zijn 
met de club. Nieuwe leiding ontstaat uit 
de oudste groepen. Deze leiding draait 
eerst een jaar mee met de leiding om te 
kijken of leiding zijn bij Jong Nederland 
wat voor hen is en om hen hierin goed te 
begeleiden.
 
ACTIVITEITEN/ACTIES
Jong Nederland De Lutte is heel erg 
actief met activiteiten en acties. Dit 
vraagt soms veel van de leiding. Hiervoor 
worden zij bedankt met het jaarlijkse 
leidingsfeest. Tijdens dit feest worden 
jubilerende leden in het zonnetje gezet 
en worden de leden die afscheid nemen 
bedankt voor hun inzet voor de club. 
Dankzij de grote leidinggroep en het 
fanatisme kunnen er veel activiteiten voor 
de leden en voor het dorp georganiseerd 
worden. 

Maandelijks wordt er oud papier 
opgehaald in het dorp door de 
vrijwilligers van Jong Nederland in 
samenwerking met de sportvereniging. 

Tevens wordt er jaarlijks een 
kofferbakverkoop, een inzamelingsactie, 
veel verschillende kampen en een 
klusdag georganiseerd. Ook tijdens het 
jeugdgala van carnaval treedt de leiding 
op.

Elk jaar is de club verantwoordelijk voor 
de intocht van Sinterklaas, waarbij de 
volledige organisatie in handen ligt van 
de leiding. Ook de huisbezoeken in en 

rond het dorp worden geregeld, waarbij 
ook gerekend mag worden op de hulp 
van oud-leiding en dorpsgenoten. 

Binnen Jong Nederland is onze afdeling 
een onderdeel van district Twente. 
Elk jaar zijn er activiteiten voor alle 
afdelingen binnen het district. Hierbij ook 
nog elk jaar het weekendkamp waarbij de 
junioren en senioren van de afdelingen 
tegen elkaar strijden. De organisatie 
wordt gerouleerd, om het aantal jaar 
valt de organisatie in onze handen. 
In 2019 is Jong Nederland De Lutte 
aan de beurt om het districttoernooi 
te organiseren. Wij zijn nu druk bezig 
met de voorbereiding en hebben er al 
ontzettend veel zin in!

TOEKOMST
In 2020 gaan wij bijkomen van het 
drukke jaar met al onze activiteiten!
In de toekomst willen wij de jeugd 
actief houden door veel gebruik te 
blijven maken van  sport & spel en het 
buitenleven. 
Onze blokhut willen we onderhouden en 
uitbreiden voor een mooie toekomst. 

TOT SLOT
Kom een keer langs bij ons in de blokhut 
voor een kijkje. Of huur de blokhut 
voor een geweldige locatie voor een 
ledenweekend!
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