
‘Dat is een best een klus’, weet voor-
zitter Marijn Linde van Dorpsbe-
langen Zuidwolde. ‘Misschien heb-
ben we voor het zwembad iets meer 
tijd nodig, maar de gemeente is in 
ieder geval akkoord met onze plan-
nen.’ Dat betekent dat het beheer 
van De Boerhoorn overgaat van 
Welzijn De Wolden naar de nieu-
we stichting, Welzijn wordt gewoon 
huurder. Er ligt een overeenkomst 
voor de komende jaren.

Bestuurslid Linda Barelds, voor-
al betrokken geweest bij het traject 

verzelfstandiging De Waterlelie, 
is er op 8 november nog een ge-
sprek geweest met wethouder Mir-
jam Pauwels en ambtenaar Pascal 
Schrik over het zwembad. ‘Het zou 
mooi zijn als we de deadline iets 
kunnen verschuiven, maar voor 
hetzelfde geld hebben we volgende 
week al een stichtingsbestuur.’

Marijn Linde betiteld de beide 
trajecten als intensief. ‘De mensen 
van de projectgriep hebben er de 
meeste tijd in gestoken, anderhalf 
jaar lang hebben ze knalhard ge-

werkt. Vanuit Dorpsbelangen heb-
ben we geprobeerd zoveel mogelijk 
vergaderingen bij te wonen.’ Linde 
was samen met Hans Mackor be-
trokken bij De Boerhoorn, Barelds 
‘bemoeide’ zich samen met Siep 
Bos met het zwembad.

‘Er kan voor het dorp heel wat 
moois uitkomen, maar dan moeten 
er wel voldoende mensen zijn die 
ons steunen. Het is best een klus 
geweest die de gemeente bij ons 
heeft neergelegd, de nadruk bin-
nen Dorpsbelangen lag het afgelo-
pen jaar echt bij deze twee projec-
ten.’ Op dinsdag 6 december vindt 
in De Boerhoorn een feestelijke af-
sluiting plaats voor de beide pro-
jectgroepen.

De inwoners en gebruikers van 
beide accommodaties merken in 
eerste instantie niet zo heel veel 

van de veranderingen na 1 janu-
ari. ‘Het ligt vooral aan de nieuwe 
stichtingsbesturen wat er gaat ver-
anderen’, weet Linda Barelds. Wat 
De Waterlelie betreft is de ‘meta-
morfose’ al in gang gezet met de 
plaatsing van speeltoestellen. De 
maand april wordt volledig benut 
om het bad zwemklaar te maken. 
Het achterstallig onderhoud wordt 
nog door de gemeente weggewerkt. 
In principe gaat De Waterlelie op 1 
mei weer open, maar als het nieu-
we bestuur met mooi weer in het 
vooruitzicht besluit om de meiva-
kantie (vanaf 22 april) ook al open 
te gaan, dan is dat eventueel moge-
lijk.

De entree in De Boerhoorn moet 
aantrekkelijker gemaakt worden en 
er staat in het eindrapport dat ge-
poogd wordt meer jeugd te trekken. 

‘Het is aan het stichtingsbestuur 
om daarmee aan de slag te gaan’, 
benadrukt Linde.

Voor beide besturen zijn vijf tot 
zeven personen nodig, mensen die 
bij voorkeur enige kennis hebben 
van fi nanciën, personeelsbeleid 
en organisatie. Voor De Waterlelie 
worden ook mensen gezocht voor 
onderhoud, activiteiten en tuin. 
Met de kandidaten worden solli-
citatiegesprekken gevoerd, maar 
eerst wil DB inventariseren hoe de 
belangstelling is. Als deadline wordt 
zondag 4 december genoemd. ‘We 
hebben niet zoveel tijd en het zou 
dus mooi zijn als we voor 6 decem-
ber een indicatie hebben van de be-
langstelling’, aldus Marijn Linde.

 �  Info: www.dorpsbelangen
zuidwolde.nl

�Dorpsbelangen Zuidwolde zoekt bestuurders voor  stichtingen

Boerhoorn en Waterlelie op eigen benen

ZUIDWOLDE – Het moment dat ontmoetingscentrum De 
Boerhoorn en zwembad De Waterlelie in Zuidwolde op ei-
gen benen moeten staan, komt rap dichterbij. Per 1 janu-
ari worden de beide accommodaties verzelfstandigd, al-
leen zoekt Dorpsbelangen Zuidwolde nu bestuurders voor 
de beide stichtingsbesturen.

De 25 buitenlandse gasten hingen 
aan de lippen van Gerlof Pronk, 
die op humorvolle manier in zijn 
beste Engels uit de doeken deed 
waar de Naoberhoeve voor staat. 
De koeien, sinds maandag nog 
even buiten in het weiland, waren 
net de stal in, toen de bus het erf 
van de hoeve opreed. Grote ogen 
bij de medewerkers, vooral toen 
er heel wat anderstaligen uitstap-
ten. Ze kwamen dan ook uit Fin-
land, Hongarije, Roemenië, Ita-
lië, Groot-Brittannië en Spanje 
om hier te zien welke succesvolle 
bedrijven Zuidwest-Drenthe her-
bergt. 

‘Het gaat om mensen uit plat-
telandsgebieden die proberen 
oplossingen te vinden voor pro-
blemen die zij in de toeristische 
sector tegenkomen’, vertelt Agnes 
Kovacs. De Hongaarse is vanuit 
Hongarije meegereisd om alles in 
goede banen te leiden. ‘De kick-off  
hebben we in juni in Hongarije ge-
had, dit is de eerste interregionale 
meeting. Ons uiteindelijke doel is 
ook om de Europese regels aan te 

passen, zodat het voor bedrijven 
eenvoudiger wordt voor regio’s om 
bijvoorbeeld subsidies aan te vra-
gen’, aldus de Hongaarse. 

Catrien Scholten, aanwezig na-
mens de provincie Drenthe en 
belast met het zogeheten Inter-
reg Europe project Rural Growth, 
onderschrijft die woorden. ‘Wij 
zijn als provincie partner. In maart 
van dit jaar kregen we groen licht, 
in juni was de aftrap in Hongarije 
en de komende drie jaar is het de 
bedoeling dat alle landen bezocht 
worden.’ Zo kunnen de mensen al-
lemaal van elkaar leren, vooral van 
de goede voorbeelden. De groep 

wordt ondersteund door de Uni-
versiteit van het Britse Newcastle.

Behalve de Naoberhoeve, waar 
een Finse deelnemer extra aan-
dachtig was omdat hij zelf een 
zorgboerderij wil beginnen, wer-
den nog meer bedrijven bezocht.  
Begonnen werd bij speel- en ijs-
boerderij De Drentse Koe in Rui-
nerwold, waarna de bus verder 
reed naar Wilhelminaoord met als 
onderwerp de Maatschappij van 
Weldadigheid. Na de lunch in Ho-
tel Frederiksoord werd Landhotel 
Diever bezocht, waar de groep een 
inspirerend verhaal kreeg te horen 
van Lisa Hulskamp. Daarna was 

het de beurt aan de Naoberhoeve 
en het slot was in het Bezoekers-
centrum van het Dwingelderveld 
in Ruinen. 

Alle deelnemende Europese re-
gio’s maken met lokale betrokke-
nen en MKB een actieplan voor 
de komende twee jaar. In dat plan 
moet staan wat de problemen zijn 
en welke acties nodig zijn om het 
MKB in de toeristische sector te 
versterken. De vierdaagse bijeen-
komst werd maandagmiddag af-
getrapt in Ruinen door burge-
meester Roger de Groot. Donder-
dagmiddag reisden de gasten weer 
naar huis.

Europeanen slaan handen in elkaar
REPORTAGE Toeristisch bezoek aan Zuidwest-Drenthe

ECHTEN – De twee stokou-
de tractoren op zorgboer-
derij de Naoberhoeve in 
Echten trokken woensdag-
middag het nodige bekijks 
van een groep Europese 
ondernemers uit de toeris-
tische industrie. Ze waren 
in de gemeente De Wolden 
en Westerveld op bezoek in 
het kader van een Europees 
project ter versterking van 
de toeristische sector.

Bij de Naoberhoeve werden de internationale gasten door Gerlof Pronk op humoristische maar duidelijke wijze voor-
gelicht. Artizzl Media / Peter Nefkens ©

AGENDA
Vrijdag 26 november:

Berghuizen,
20.00 uur, Geref. Kerk, orgelconcert 
Harm Hoeve.

Zuidwolde,
10.00-22.00 uur, De Boerhoorn, 
Tentoonstelling Zanglust.

Zaterdag 27 november:
Ansen,
20.00 uur, Dorpshuis Bastogne, De 
Boemerang toneel ‘Rag en Rauw’.

De Wijk,
20.00 uur, De Havezate, Optreden 
Boerenblond.

Echten,
20.00 uur d’Olde Karke, Klein Para-
diso met Ear to the crowd.
20.00 uur, Westerbergen, Toneel-
voorstelling De Heidebloem met 
‘Extra hulp op de eerste hulp’

Zondag 27 november:
De Wijk,
14.30 uur, De Havezate, Jubileum-
concert vrouwenkoor Meander.

Ruinerwold,
15.00 uur, Kerk Blijdenstein, Con-
cert Roder Jongenskoor.

Zuidwolde,
11.00-13.00 uur, ZKC’19-kantine, 
Start Midwinterhoorn Kuiertocht.
14.00-16.00 uur, De Boerhoorn, ta-
lentenjacht voor mensen met een 
beperking.
19.00 uur, Hervormde kerk, Zuid-
woldiger zangavond met Mannen-
koor Beilen.

ZUIDWOLDE

Zanglust te zien
In De Boerhoorn is nog tot van-
avond tien uur de tentoonstelling 
van vogelvereniging Zanglust uit 
Zuidwolde te zien.

ZUIDWOLDE - Kinderen uit de 
gemeente De Wolden met een 
bepaald talent, kunnen vrijdag 
10 maart meedoen aan de der-
de editie van De Wolden’s Got 
Talent. Kinderen die goed kun-
nen dansen, zingen, acrobatiek 
of iets anders, kunnen zich nu 
al opgeven, ook in een groepje. 

De show vindt plaats in de Boer-
hoorn in Zuidwolde, waar de kin-
deren op het podium publiek en 
jury overtuigen van hun kunsten. 
Voorafgaand krijgen de deelne-
mers een workshop podium-

presentatie en ook wordt er een 
fi lmpje van ze gemaakt dat ver-
toond wordt tijdens de show. De 
presentatie ligt in handen van 
Ronald Buld van MultieBuld-
tie: de winnaar neemt samen 

met hem een echte videoclip op. 
Om deel te nemen, doen de kin-
deren eerst auditie, eind janua-
ri begin februari. In januari is er 
ook een aantal creatieve work-
shops voor kinderen, waar ieder-
een aan mee mag doen.

 � Info: www.actiefnaschooltijd.nl

Kans voor talentvolle jeugd
plak hier één
spaarzegel
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OPMERKELIJK  Voorzitter Marijn Linde van Dorpsbelangen hoopt dat 
de inwoners de verzelfstandiging van Boerhoorn en Waterlelie zien als 
een kans om echt iets moois te maken van beide accommodaties.
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