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Je afdeling belicht
Jong Nederland Harbrinkhoek
Hebben we eindelijk meer tijd om op pad te gaan omdat veel van ‘het leven 

plat ligt’, is hetzelfde virus dat ons tijd geeft, ook het virus wat het reizen en 

ontmoeten tegenhoudt.

Gelukkig heeft corona geen grip op het online-verkeer en waren we snel in 

contact met Rosan en Wessel van Jong Nederland Harbrinkhoek. Naomie 

bereikten we met een gezellig telefoongesprek de volgende dag.

Door: Kim van Korven en Luc Vugts
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V oor het idee toch eerst eens 
op de landkaart bekeken waar 
dit plaatsje ligt. “Ooit wel 

van gehoord, maar waar zitten zij dan 
eigenlijk?” konden we nu beantwoorden 
met: “Ze komen uit een deel van het land 
waar het nog maar de vraag is of wij ze 
gaan verstaan en of zij ons wel gaan 
verstaan”. Dat was een vooroordeel; het 
digitale netwerk zorgde er soms voor dat 
we elkaar niet goed konden verstaan. 
Wat piepjes en gekraak ‘op de lijn’ in 
het begin, maar al snel zaten we in een 
gezellig gesprek.

DÉ BLOKHUT

Als nieuwsgierigen baalden we natuurlijk 
dat we de locatie niet konden bezoeken 
en bekijken. Om een beetje een beeld 
te krijgen van het onderkomen schetst 
Wessel een beeld. Naast de keuken en 
twee lokalen voor de leden, beschikt 
de blokhut, die ook Dé Blokhut heet, 
over een leidinglokaal. Het bos en het 
speelveld aan Dé Blokhut grenzen aan 
een voetbalveld waar de afdeling in de 
zomer gebruik van mag maken. Er hangt 
volgens Wessel een fijne, gezellige sfeer. 
Noamie vertelt dat de dinsdaggroepen, 
beide voor de Maxioren, voor het 
groepdraaien goed overleggen wie welke 
ruimte gebruikt.

VRIJWILLIGERS EN LEDEN 

Rosan is enthousiast over het 
vrijwilligersteam dat naast vaste 
groepsleiding en bestuursleden ook 
vrijwilligers bevat die graag klaarstaan 
voor de vereniging. Zij zijn niet wekelijks 
inzetbaar maar helpen bijvoorbeeld 
tijdens een kamp of grotere activiteit.

Veel leiding is voorheen lid geweest. 
Wessel haakt hierop in. Hij is zeker 8 jaar 
lid geweest voordat hij via een stage bij 
de vereniging vrijwilliger werd. Veel van 
onze vrijwilligers zijn zo doorgestroomd, 
vertellen ze. Wessel is Maxioren-leiding 
en draait op dinsdagavond groep. Rosan 
draait geen groep meer. Zij is lid van het 
bestuur en heeft als taak de activiteiten 
aan te sturen.

Naomie vult aan dat alle groepen in 
principe een vaste avond hebben. De 
Maxioren draaien op dinsdag waar 
ze geen concurrentie hebben van de 
lokale voetbalvereniging waar ze leden 
aan kunnen verliezen. “Jong Nederland 
is dan een 2e keuze en we moeten er 
voor waken dat er een leegloop komt.” 
Vrijwilligers gaan niet mee met de 
groepen. Naomie, werkzaam in de zorg, 
heeft een vrije avond op dinsdag en draait 
dus de maxioren. 

Het vrijwilligersteam bestaat uit 17 actieve 
bestuurs-/kaderleden. Daarnaast hebben 
we nog heel wat helpende handen, maar 
niet iedereen is wekelijks van de partij; dat 
maakt onze afdeling denk ik ook zo sterk 
en uniek, vertelt de steeds enthousiaster 
wordende Rosan. “Het is zo fijn, al die 
helpende handen”. Wessel beaamt het 
volmondig als ze daarbij vertelt dat jong 
en oud samen optrekken. Dat nieuwe 
leiding meteen betrokken wordt en de 
ouderen gewoon mee kunnen doen met 
alles. Ook buiten de vereniging gaan 
de vrijwilligers met elkaar om. Met kerst 
hebben we een soort van kerstborrel 
en met nieuwjaar gaan we gezamenlijk 
carbidschieten. We zijn als een soort 
familie, vult Naomie aan.

Ze omschrijft ook heel mooi dat het team 
op elkaar ingespeeld is. Als voorbeeld 
geeft ze dat zij in de zorg werkt en 
signalen van kinderen soms beter oppikt 
en om kan zetten.

De vereniging heeft 27 
jeugdleden. De hoop is dat 
dit stabiel blijft of zal gaan 
groeien zoals dat deed voor 
de coronatijd. Door de 
corona-maatregelen liggen 
alle activiteiten van de 
afdeling stil en ook online 
zoeken ze de leden niet op. 
Iedereen kijkt er naar uit om 
weer te gaan groepdraaien!

We proberen vaste 
groepsavonden te plannen 
zodat leden weten op welke avond 
hun groep elk jaar zit. Zo hopen we dat 
we de voetbal- en volleybalvereniging 

niet in de weg zitten. Aan het begin 
van het seizoen houden we een soort 
open dag en mogen leden vrienden 
meenemen, vertelt Naomie. Iedereen 
is welkom, ook kinderen die een 
leerachterstand bijvoorbeeld hebben. 
Dat is ook waar Jong Nederland voor 
staat. Laagdrempelig, iedereen moet 
mee kunnen doen en iedereen moet 
zich prettig voelen. Dit laat niet alleen 
het programma toe, waar de leden 
ook inspraak in hebben, maar zeker 
ook de manier hoe Jong Nederland 
Harbrinkhoek omgaat met hun leden. 
Alles is bespreekbaar, onderling met 
de vrijwilligers maar ook met de leden. 
Loopt iemand ergens tegen aan of ziet 
iemand iets waarvan hij of zij denkt, dat 
kan wat anders, dan hebben we het daar 
over na het groepdraaien. Er is ruimte 
voor een goed gesprek waarbij natuurlijk 
ook wat gedronken wordt. We weten 
van elkaars kwaliteiten hierin, wie gaat 
in gesprek, wat kunnen we doen voor 
onze leden en ook voor ons zelf? Naomie 
is een voorstander van open en eerlijke 
communicatie bij de leden. We hebben 
voorbeelden waarbij we met de groep 
eens in gesprek gingen om duidelijk te 
krijgen waar bepaald gedrag vandaan 
komt, ook op een laagdrempelige manier. 
Je merkt dat de sfeer daarom heel fijn is, 
kinderen accepteren het als iemand net 
wat anders doet dan verwacht. 
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ACTIVITEITEN

Wessel beantwoordt de vraag welke 
activiteiten favoriet zijn bij de leden. 
Hij hoeft hier niet lang over na te 
denken: trefbal en tafelvoetbal. Trefbal 
kennen we. Bij tafelvoetbal vragen we 
ons af hoe dat dan gaat. Met 4 rond 
een tafel? Het misverstand is gelijk 
opgelost. Tafelvoetbal is niet het spel 
wat wij denken dat het is. Waar wij een 
tafel zien met poppetjes vastgemaakt 
aan beweegbare pinnen, is het een 
zaalvoetbalspel waarbij in elke hoek 
van de zaal een tafel op zijn kant gezet 
word: de doelen. In elke hoek van de 
zaal staat een tafel, 4 tafels in totaal. 
Er zijn 4 kinderen die op dat moment in 
het speelveld spelen. Er wordt een bal 
ingegooid en het is de bedoeling dat 
je je eigen doel (tafel) beschermt en 
dat je scoort bij een ander (dus tegen 
een andere tafel aan voetbalt). Diegene 
waarvan de tafel is geraakt, is dan af. 
Dan is de volgende (die aan de kant 
staat te wachten) aan de beurt en zo 
wordt er continue gewisseld.

Ook knutselen we bijvoorbeeld voor 
Sinterklaas, Vaderdag, Moederdag 
of Pasen. De jongens doen vaak wat 
stoerdere dingen zoals het spel buskruit. 
Een vuurtje maken en marshmallows 
komt terug in het programma zoals ook 
de waterspelen met mooi weer, laat 
Naomie weten.

Naast het groepdraaien heeft 
Jong Nederland Harbrinkhoek ook 
gezamenlijke activiteiten. In februari gaan 
alle Maxioren schaatsen. Ook is er voor 
deze groep een jaarlijkse Maxiorendag 
die op toerbeurt wordt georganiseerd 
door een afdeling binnen het district 
Twente. Voor de Junioren en Senioren is 
er een jaarlijks districtstoernooi waarin ze 
een weekend samen met andere leden 
uit het district samen komen. 

Waar ook veel kinderen warm voor lopen 
is het Houtdorp. Afgelopen jaar werd er 
helaas voor niets hout geregeld en viel 
de activiteit in het water. 

“Ja, want iedereen weet wie wat regelt. 
Iedereen heeft zo zijn of haar kwaliteit. 

Niemand springt er echt uit” krijgen we 
als antwoord als we vragen naar een 
bijzondere vrijwilliger binnen de afdeling 
(goed wetende dat alle vrijwilligers van 
waarde zijn, maar soms zitten er van die 
pareltjes tussen…).

Van het Houtdorp naar de Smokkeltocht. 
Dit is een smokkelspel voor het hele 
gezin. Gezinnen lopen rond met 
smokkelwaar en moeten dit ook weer 
mee terugnemen zonder dat het 
afgenomen wordt door een van de 
vrijwilligers in het dorp of op de route. 

OP KAMP

Jong Nederland Harbrinkhoek heeft 
geen Minioren omdat daar (nog) geen 
vrijwilligers voor zijn. De Maxioren 
en Junioren gaan samen eens per 
jaar op gezamenlijk kamp. Het kamp 
wordt elk jaar door een andere groep 
georganiseerd. De opbouw is hetzelfde, 
we hebben geen thema maar de 
activiteiten maken er wel een 
mooi geheel van, vertellen 
Rosan en Wessel. Ze halen 
gelijk wat herinneringen 
op over een kamp waarbij 
er oud Hollandse spelen 
waren ingehuurd. 

Het kamp start op 
vrijdagavond met het 
klaarzetten/-maken van de 
tenten en bedden. Daarna volgt 
een tocht. Dit kan variëren van 
spooktocht, speurtocht tot een niet-
geziens-tocht. Op zaterdag worden er 

vaak spellen uitgezet en nog een tocht. 
Als we in de buurt van een centrum 
zitten is een vossenjacht erg populair. 
Op zaterdagavond mag de Bonte Avond 
natuurlijk niet ontbreken. Op zondag 
sluiten we elk kamp af met een bezoek 
aan het zwembad (indien deze in de 
buurt is).

De Senioren gaan op Ardennenkamp. 
Iets waar vooral de Juniorenjongens 
erg naar uitkijken voordat zij bij de 
Seniorengroep zitten. Wessel zijn 
houding verandert nu, duidelijk is dat dit 
onderdeel bij hem favoriet is. We gaan 
de grotten in, mountainbiken en hebben 
het gewoon fijn onderling, vertelt hij met 
een grote lach op zijn gezicht. Hij is al 
verschillende jaren mee geweest en 
geniet hier van. We gaan elk jaar naar 
dezelfde camping Pont de Bergueme en 
slapen daar in tenten. 

Rosan vult lachend aan “maar ze 
kunnen niet zomaar gaan hoor, ze 
moeten het verdienen.” Door auto’s 
te wassen verdienen ze een mooi 
bedrag dat het kampgeld naar beneden 
brengt. Daarnaast hebben ze ook de 
eierverkoop. We vragen ons hardop af 
hoeveel eieren ze dan toch verkopen 
om hier een mooi bedrag uit te halen. 
Het antwoord volgt later via de mail. 
Bij navraag blijken er 10.000 eieren te 
worden verkocht!! De opbrengst van 
de eieren kan bijgelegd worden voor 



TWITTER.COM/
JONGNEDERLAND
Je kunt onze nieuwsberichten 
ook volgen via: twitter.com/
JongNederland. 

FACEBOOK.COM/
JONGNEDERLAND
Onze nieuwsberichten kun je 
ook volgen door ons te liken 
op onze facebookpagina!

Jong Nederland Harbrinkhoek

Bestel snel via de webwinkel: 

jongnederland.nl

4idee

E2,00

JIJ ONS OOK AL?

VOLG

een kamp maar ook voor materiaal of 
onderhoud van het gebouw. 

JONG NEDERLAND 
HARBRINKHOEK CONTACT

De afdeling is steeds actiever op 
Facebook en is er wel achter gekomen 
dat ze via dit kanaal de oudste leden, 
ouders en inwoners in het dorp kunnen 
bereiken. De pagina van het dorp deelt 
ook onze berichten waardoor het bereik 
groter is, zegt Rosan, die hier dankbaar 
voor is. We delen een hoop en laten op 
deze manier zien wat we voor vereniging 
zijn en wat we doen. 

Onderling is er via de app contact met 
de andere afdelingen van het district 
Twente en via dezelfde manier weten ook 
de vrijwilligers onderling elkaar te vinden. 
We zijn heel hecht en bespreken van 
alles, nu ook met corona, vertelt Rosan. 

Dat is onze kracht, dat we samenwerken 
en kijken naar wat wel kan. Een mooi 
voorbeeld is het bezoek van de Sint in 

2020. Er kon geen intocht plaats vinden 
en de huis-aan-huis bezoeken konden 
ook door de corona-maatregelen niet 
doorgaan. Kinderen konden naar de Sint 
toekomen. Alles corona-proof!

FEEST

In 2018 vierde Jong Nederland 
Harbrinkhoek het 50-jarig bestaan 
met een groot feest voor alle (oud) 
vrijwilligers en leden. Barry, de secretaris, 
is al 25 jaar actief bij de vereniging 
die opgericht is vanuit de kerk, het 
patronaatwerk. De jonge wacht, de 
voorloper van de huidige Jong Nederland 
afdeling, was er voor de jongens. De 
meiden in die tijd zaten bij de trekvogels. 
Met nog wat wijzigingen in die jaren, 
werd in 1987 de naam veranderd in 
Jong Nederland Harbrinkhoek. De 
maxiorengroepen draaien gemengd. De 
Junioren en Senioren hebben aparte 
jongens- en meidengroepen. 

De vereniging kijkt weer uit naar een 
feest met alle vrijwilligers en ook naar 

een feest voor de leden. Dat het lang 
genoeg geduurd heeft, dat ze elkaar niet 
hebben gezien, zijn beiden het over eens. 

Een feest dat de afdeling niet kent is de 
Kaderschouw! Rosan belooft te gaan 
proberen zoveel mogelijk vrijwilligers 
mee te krijgen bij de eerst komende 
editie! Wij kijken er naar uit om Rosan en 
Wessel daar in het echt te ontmoeten, 
natuurlijk met hun hele achterban!

Hiermee sluiten we het gesprek af. 
Hoewel het allemaal niet gegaan is 
zoals we hadden gehoopt met zijn 
allen, is het toch echt een fijn gesprek 
geweest waarin iedereen elkaar goed 
aanvulde en we echt wel wat van de 
sfeer meegekregen hebben van Jong 
Nederland Harbrinkhoek! Rosan en 
Wessel hebben hun afdeling goed op de 
kaart gezet en wij zijn er zeker van dat als 
hun enthousiasme en waardering voor 
hun afdeling, vrijwilligers en leden al voor 
de helft bij de andere vrijwilligers erin zit, 
ze inderdaad een hele fijne club hebben! 

In de 
aanbieding!

De hippe katoenen 
en milieuvriendelijke 
Jong Nederland-ecotas 
(37x40 cm) in de 
maanden april t/m juli 
E3,00 nu voor 
slechts
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