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‘Onze plannen waren best ambi-
tieus, maar ik denk dat we al re-
delijk veel bereikt hebben,’ vertelt 
voorzitter Martin Luinstra. ‘In Ne-
derland zijn er geen vergelijkbare 
initiatieven met plannen op deze 
schaalgrootte. Het is een monster-
operatie maar ik ben tot nu toe wel 
tevreden.’

Acht taakgroepen gingen aan de 
slag met onder meer een glasve-
zelproject en duurzaam energiege-
bruik – daarover meer in latere de-
len van deze serie –, maar ook met 
verschillende sociale projecten. De 
eerste zichtbaren projecten waren 
de aanleg van schooltuinen en de 
oprichting van de kringloopwin-
kel Deuroe Veuroe. ‘Dat zijn grote 
successen. Bij de kringloopwinkel 
is het bijvoorbeeld hartstikke druk.’

Taakgroepen
De taakgroepen worden bemand 

door 41 vrijwilligers, maar volgens 
Luinstra zijn het stuk voor stuk pro-
fessionals. ‘Als al onze projecten 
doorgaan – en daar gaan we vanuit 
– dan is er over zes jaar in totaal zo’n 
achttien miljoen euro geïnvesteerd 
in de leefbaarheid in Nieuwleusen. 
Dat is natuurlijk een enorm bedrag, 
dus zo’n operatie 
moet geleid wor-
den door men-
sen met ver-
stand van zaken. 
Gelukkig heb-
ben we heel veel 
specialisten in 
huis. Ik ben trots 
op al die men-
sen die als vrij-
williger zoveel werk voor het dorp 
verzetten.’ Hoewel de gemiddelde 
Nieuwleusenaar volgens Luinstra 
graag de kat uit de boom kijkt, vindt 

de voorzitter dat zijn club goed ont-
vangen wordt door de bevolking. 
‘Eerst was er misschien wel eens 
wat onbegrip en vroegen mensen 
zich af wat we nou eigenlijk wilden, 
maar ze zien steeds meer van onze 
resultaten.’

Om de activiteiten van de coöpe-
ratie nog meer onder de aandacht 

te brengen, werd 
onlangs bijvoor-
beeld een informa-
tiekast geopend op 
de Grote Markt. 

Naast de 41 leden 
van de werkgroepen 
telt Nieuwleusen Sy-
nergie nu een paar 
honderd gewone 
leden en naar ver-

wachting zijn dat er binnenkort veel 
meer. ‘Iedereen die een dienst bij 
ons afneemt moet lid worden. De 
vraagbundeling voor de aanleg van 

het glasvezelnetwerk is al geweest, 
en als dat defi nitief doorgaat zitten 
we straks op minimaal twaalfhon-
derd leden. We verwachten dat we 
daarna ook nog fl ink gaan groeien.’

Boodschap
Hoewel de plannen al veel ou-

der zijn dan de coöperatie zelf, is 
Nieuwleusen Synergie ook betrok-
ken geraakt bij de vorming van ’t 
Plein in het Middengebied van het 
dorp. Onder meer voetbalvereni-
ging SV Nieuwleusen, volleybalver-
eniging Flash en de Stichting Maat-
schappelijk Opbouw Nieuwleu-
sen werken samen aan de vorming 
van een Kulturhus. ‘We willen ook 
graag de bibliotheek, het zwembad 
en het onderwijs van het Agnieten 
College erbij betrekken. Er wordt 
nu hard gewerkt aan de plannen 
en binnen vier maanden moet dui-
delijk zijn of het grote geheel wordt 

uitgevoerd of dat alleen de sporthal 
opgeknapt wordt. Ik hoop natuur-
lijk op die eerste optie.’

Om één en ander mogelijk te 
maken heeft Luinstra nog wel een 
boodschap voor de betrokkenen. 
‘Als Nieuwleusen Synergie zijnde 
kijken we naar 2025 en vragen ons 
af wat we dan nog hebben in het 
dorp. Is het hier dan nog leefbaar 

en betaalbaar? Kunnen we hier dan 
nog fi jn wonen? Wanneer je niets 
doet kun je er bijvoorbeeld reke-
ning mee houden dat het zwembad 
er dan niet meer is. Als je iets wilt 
bereiken, moet je het samen doen. 
Het is daarom misschien goed als 
sommige partijen iets minder naar 
zichzelf en wat meer naar het alge-
meen belang kijken.’

�Nieuwleusen Synergie: zorgen dat dorp ook in 2025 nog leefbaar is

Martin Luinstra van Nieuwleusen Synergie bij de kringloopwinkel Deuroe Veuroe die door de coöperatie is opgericht. Erwin Dijk

NIEUWLEUSEN – De 
sfeer was opgetogen, toen 
in januari 2012 in ’t Witte 
Peerd zo’n veertig betrok-
ken Nieuwleusenaren de 
schouders eronder zetten 
en de coöperatie Nieuw-
leusen Synergie begon-
nen. Onder het motto ‘deur 
oons, veur oons’ wilden ze 
niet afwachten, maar zelf 
het heft in handen nemen 
om de toekomst van hun 
dorp vorm geven.

OPMERKELIJK Acht taakgroepen zijn aan de slag 
gegaan met onder meer een glasvezelproject en 
duurzaam energiegebruik.

 �  ‘We moeten wat 
meer naar het 
algemeen belang 
kijken’

 Martin Luinstra

BALKBRUG – Curator Frans van 
Oss heeft uitgaanscentrum Ta-
kens voor 70 duizend euro ver-
kocht. Dat staat in het faillisse-
mentsverslag van OMVR advoca-
ten dat vorige week  verscheen.

Uit het verslag blijkt onder meer 
dat Takens onder leiding van de 
vorige eigenaar Bert Veer in 2012 
een netto-omzet had van bijna 1 
miljoen euro. Veer had 44 perso-

neelsleden in dienst. Tevens had-
den in de afgelopen maanden 26 
crediteuren zich gemeld bij Van 
Oss. Zij eisten gezamenlijk bijna 
1 miljoen euro van Takens Horeca 
BV en de familie Veer, maar geen 
van allen kregen het geëiste be-
drag uitgekeerd.

Veer meldt in het verslag dat 
de omzetten in de afgelopen ja-
ren onder druk kwamen te staan 

en tezamen de oorzaak van het 
faillissement, dat op 1 april werd 
uitgesproken, vormen. ‘Een en 
ander is het gevolg van de eco-
nomische crisis, alsmede van 
de concurrentie vanuit festivals, 
dancefeesten en tentfeest in de 
regio. In 2012 en 2013 zouden 
forse bezuinigingen zijn doorge-
voerd, maar ook dat mocht niet 
baten.’

Vader Henk en zoon Eddy Wa-
genvoord kochten Takens op 5 
juni. Een week na de deal met de 
nieuwe eigenaren en diens be-
drijfsleider Henny Mecklenfeld 
ging het ‘voorcafé’ in verband 
met het WK-voetbal tijdelijk open. 
De bedoeling is dat de discotheek 
in oktober weer voorlopig open 
gaat. Henk Wagenvoord heeft het 
pand waarin Takens is gevestigd 

al sinds 1962 in zijn bezit. De om-
wonenden zijn blij dat de disco-
theek binnenkort weer open gaat. 
‘Het werd allemaal hard min-
der ‘an de Balk’,’ aldus een buur-
vrouw. ‘We hebben nooit last ge-
had van Takens en het zorgt wel 
voor reuring in het dorp. Het zal 
best lastig worden om het nu wel 
goed te laten draaien, maar ik ben 
blij dat ze het proberen.’

Schuldeisers Takens staan met lege handen

‘Je moet het samen doen’

Met ‘best ambitieuze plannen’ 
ging de coöperatie Nieuwleusen 
Synergie begin 2012 van start om 
Nieuwleusen op een duurzame 
manier de toekomst in te lood-
sen. Tweeënhalf jaar later blikt 
voorzitter Martin Luinstra in deze 
serie terug op wat er allemaal al 

bereikt is, maar vooral op wat er 
nog staat te gebeuren. ‘Als Nieuw-
leusen Synergie moeten we ons 
afvragen: Hoe ziet het dorp er in 
2025 uit? Welke voorzieningen 
hebben we dan nog? Kunnen we 
hier dan nog fi jn wonen? Daar 
houden wij ons mee bezig.’
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