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Je afdeling belicht

Jong Nederland  
Fleringen
Door: Marian Lentferink, secretaris afdeling Fleringe

Jong Nederland Fleringen is voortgekomen uit het 
vroegere Scouting Fleringen. Op 23 maart 1989 is 
Stichting Scouting Fleringen opgericht. 
Het bestuur bestond uit: Casper Boomkamp als 
voorzitter, Arnold Brummelhuis als secretaris, Alfons 
Klein Haarhuis als penningmeester en Paula Timmers 
als bestuurslid.

Bij de oprichting is er hulp ge-
weest van: de Dorpsraad Fle-
ringen, Netwerk Tubbergen en 

Scouting Nederland.
 
We begonnen met 28 jeugdleden, ver-
deeld over 2 speltakken: de Bevers en 
de Welpen. 
In 2004, toen Scouting Fleringen 15 jaar 
bestond, waren er 115 jeugdleden en 29 
kaderleden.
De hoge afdracht naar het Scouting 
hoofdbestuur noopte het bestuur om 
te zien naar andere mogelijkheden. We 
wilden graag aangesloten blijven bij een 
landelijke organisatie zodat er voor de 
vrijwilligers een goede training en on-
dersteuning bleef. Na wikken en wegen 
werd in september 2004 de overstap 
naar Jong Nederland gemaakt.
In het weekend van  4 en 5 september 
hebben we de overstap feestelijk gevierd 
met een openingskamp rondom het ei-
gen clubgebouw. Hierbij kreeg iedereen 
de zo herkenbare blauwe sweater van 
Jong Nederland Fleringen uitgereikt. 

Hoewel het aantal leden de laatste jaren 
wel enigszins is gedaald door de komst 
van nieuwe activiteiten in het dorp voor 
de kinderen, hebben we nog steeds 
voldoende leden om gezellige bijeenkom-
sten te houden. Momenteel meer dan 75 
leden. We hebben 5 groepen: de minio-
ren, maxioren 1, maxioren 2, maxioren 3 
en junioren 1 en 2.
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Wil je ook met je afdeling in de rubriek 
“Je afdeling belicht” verschijnen? Neem 
dan contact op met het Landelijk Bureau 
en wie weet kom ik de volgende keer bij 
jullie op bezoek!

Het dorpshuis de Spil is afgelopen jaar 
volop gerenoveerd. Dit heeft erin gere-
sulteerd dat ook Jong Nederland Flerin-
gen een nieuw onderkomen heeft gekre-
gen. Vele uren hebben de vrijwilligers van 
Jong Nederland erin gestoken, maar het 
resultaat mag er dan ook zijn. Een grote 
speelzaal beneden met materialenber-
ging, keuken en hal met wc’s. Boven nog 
een leidingkamer en een grote zaal om 
film te kijken of te knutselen. En als klap 
op de vuurpijl een prachtige wandschil-
dering in de zaal van 4x13 meter, ontwor-
pen en afgemaakt door kunstenaar Chris 
Veldhof.

Alle groepen houden wekelijks een bij-
eenkomst van 1 uur. Door het jaar heen 
zijn er vaste activiteiten die terugkeren:
•  de kerstmarkt op de zaterdag na Sinter-

klaas. Hiervoor worden veel werkstuk-
jes gemaakt door kinderen en leiding 
en ter verkoop aangeboden. Tevens zijn 
er versgestoken kerstbomen te koop. 
Dit alles in een gezellige sfeer rond het 
gebouw, onder het genot van gratis 
chocolademelk en knieperkes.

•  in maart houden we een violenactie. 
Alle groepen helpen met de verkoop. 

•  Voor Palmpasen maken we Palmpaas-
stokken met de Junioren en de leiding. 
Deze worden in een plaatselijke super-
markt verkocht. 

•  Met de plaatselijke Kroezeboomfeesten 
in het weekend na Hemelvaart helpen 
we als leiding met zijn allen bij het 
gezamenlijke ontbijt voor de Fleringer 
bevolking. 

•  Het eerste weekend van de schoolva-
kantie gaan we met zijn allen 4 dagen 
op kamp. Dit jaar is het thema “Cow-
boykamp” en de voorbereidingen zijn 
in volle gang. Hoewel het lastig is om 
voor een grote groep een geschikt 
kampadres te vinden, is het toch tel-
kens weer gelukt. Kinderen en leiding 
ervaren dit als hoogtepunt van het jaar. 
Dit jaar slaan we ons kamp op in de 
blokhut van Den Ham.

Jong Nederland Fleringen is een vereni-
ging die bruist van de activiteiten en dat 
willen we graag zo houden. 


