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Om de houding en denkwijze 
van Plaatselijk Belang Nieuw-
leusen te illustreren houdt voor-
zitter Henk de Boer er een fraaie 
metafoor op na. ‘We moeten zor-
gen dat we midden in de samen-
leving staan en goede contacten 
hebben met andere organisaties, 
want we zijn allemaal spelers op 
hetzelfde veld. Als je een voetbal-
ploeg hebt met allemaal sterren 
die niet samenwerken, is het los 
zand. Plaatselijk Belang is juist 
een teamspeler.’

Waar zijn club precies staat 
in het web van onder meer bur-
gers, maatschappelijke organi-
saties, verenigingen en gemeen-
te, is voor De Boer en de zijnen 
een constante zoektocht, maar 
een paar heldere uitgangspun-
ten staan fi er overeind. ‘Wij wil-
len in ieder geval ver weg blijven 
van partijpolitiek. Neem bijvoor-
beeld de N377. We hebben geen 
voorkeur voor een bepaalde op-
lossing, maar we komen wel op 
voor de belangen van Nieuwleu-
senaren. Daarom zeggen wij: de 
veiligheid staat voorop. Dat punt 
proberen we dan ook zo veel mo-
gelijk onder de aandacht te bren-
gen. Veelal gebeurt dat achter de 
schermen.’

‘Oren en ogen’
Bestuursleden van PB zitten in 

allerlei organisaties in het hele 
dorp en vormen zodoende ‘de 
oren en ogen’ van de samenle-
ving. ‘We horen dus veel van wat 
er leeft in het dorp en als er een 
probleem is voor het algemeen 
belang, dan gaan we daarmee 
aan de slag. Ook is het overigens 
van belang dat mensen zelf zaken 
kenbaar maken bij het bestuur.’ 
Een tweede uitgangspunt dat De 
Boer hoog in het vaandel heeft 
staan, is het vraagstuk te laten bij 
de verantwoordelijken.

Plaatselijk Belang Nieuwleu-

sen laat zich vergelijken met een 
middenvelder die verdediging en 
aanval verbindt, maar het scoren 
aan de spitsen overlaat. ‘Zo zijn 
we onlangs bezig geweest met 
AED’s. In heel Nieuwleusen was 
er maar één – die hangt buiten bij 
De Voorhof – die 24 uur per dag 
beschikbaar is. Dat is eigenlijk te 
weinig. Wij hebben dat gesigna-
leerd, we zijn in overleg gegaan 
met de hulpdiensten, de gemeen-
te en eigenaren van mogelijke lo-
caties van extra AED’s zoals de 
Gebo en de Plus. We maken het 
bespreekbaar, we bemiddelen, 
maar uiteindelijk leggen we de 
verantwoordelijkheid neer waar 
die hoort.’

Aderlating
Een ander voorbeeld was de 

sluiting van de Rabobank-vesti-
ging vorig jaar. Een ‘aderlating 
voor het dorp’, dus organiseerde 
PB een avond waarop de bank de 
inwoners kon informeren over de 
plannen. ‘Beide kanten hebben 
hun verhaal kunnen doen, maar 

de Rabobank heeft besloten om 
niks met de inbreng van de bewo-
ners te doen. Nou ja, dat kan ook.’

Uitstekend
Bij het aanpakken van pro-

blemen en knelpunten prijst De 
Boer zich gelukkig met de goede 
relaties met wethouders en amb-
tenaren van de gemeente Dalf-
sen. ‘Die contacten zijn uitste-
kend. Net als wij denken zij niet 
in problemen maar in oplossin-
gen. Elk jaar gaan we bijvoor-
beeld een keer op de fi ets langs 
allerlei knelpunten in het verkeer. 
Ze kijken en luisteren en als het 
mogelijk is, wordt het probleem 
aangepakt. Zo ligt er langs het 
laatste stukje Bosmansweg rich-
ting het Westeinde geen voetpad 
en dat is gevaarlijk. We hebben 
daar met de wethouder gekeken 
en hij zei ook: ‘Verdorie, wat veel 
auto’s hier.’ Hij onderkende direct 
het probleem, dus is men er nu 
mee bezig. En mocht het op dat 
moment bijvoorbeeld niet kun-
nen omdat er bijvoorbeeld geen 

geld is, dan horen we dat ook.’
Hoewel relatief kleine zaken als 
verkeersknelpunten een constant 
aandachtspunt zijn, verliest De 
Boer ook de wat verdere toekomst 
niet uit het oog. Zoals het een 
echte teamspeler betaamt, is sa-
menwerking volgens hem het de-
vies om het dorp leefbaar te hou-
den. PB trekt bijvoorbeeld steeds 
meer samen op met de SMON 
en Nieuwleusen Synergie. ‘Bij 
nieuwe ontwikkelingen hebben 
veel Nieuwleusenaren vaak een 
houding van ‘ik wacht wel even 
af, eerst maar eens zien wat het 
wordt’, maar eigenlijk moeten we 
allemaal achter de ‘synergiege-
dachte’ gaan staan en samen din-
gen oppakken. Kijk bijvoorbeeld 
naar het geld dat we met glasve-
zel en een gezamenlijk energie-
bedrijf kunnen genereren. Dat 
kan weer worden geïnvesteerd in 
het dorp. Vaak staan organisatie-
belangen grote veranderingen in 
de weg, maar als we de krachten 
bundelen, kunnen we als dorp 
heel veel samen doen.’

�Voorzitter Henk de Boer pleit voor samenwerking

‘PB Nieuwleusen is een teamspeler’

Henk de Boer, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.  Erwin Dijk

NIEUWLEUSEN - De dor-
pen in het Vechtdal: met het 
gesteggel rond de provin-
ciale wegen en het behoud 
van de leefbaarheid hebben 
ze allemaal op hun eigen 
manier dezelfde proble-
men, uitdagingen en kan-
sen. De Meppeler Courant 
spreekt deze zomer met 
voorzitters van Plaatselijk 
Belang. Vandaag: Henk de 
Boer uit Nieuwleusen (slot).

BALKBRUG - De Andreas Man-
na Stichting (AMS) houdt in de 
herfstvakantie de tiende Afrika-
loop, waarbij gedurende zeven da-
gen wordt gewandeld. De start en 
de aankomst zijn in Hoogeveen, 
maar de halteplaatsen onderweg 
zijn Staphorst, Blokzijl, Hasselt, 
Dalfsen, Den Ham en Balkbrug. 
Er kan worden gekozen uit etap-

pes van verschillende lengtes (15, 
25 en 35 kilometer). Met de Afri-
kaloop wordt geld ingezameld 
voor straat- en weeskinderen in 
Afrika. ‘Belangstellenden kunnen 
een of meerdere dagen meelopen’, 
stelt Ineke Prins namens AMS. Op 
www.andreasmanna.org staat hoe 
men zich kan aanmelden.

Omdat niet alle deelnemers ie-

dere avond naar huis gaan zoekt 
de AMS trouwens nog gastgezin-
nen. Voor Balkbrug gaat het om de 
nacht van donderdag 22 op vrijdag 
23 oktober. De deelnemers komen 
in de loop van donderdagmiddag 
aan in MFC ’t Trefpunt. De gastge-
zinnen verzorgen naast een slaap-
plaats ook het ontbijt op de vrij-
dag en een lunchpakket voor de 

wandeldag. Ze worden vroegtijdig 
op de hoogte gebracht over wie 
zij kunnen verwachten. Wie hier-
voor belangstelling heeft kan zich 
verder oriënteren via de website 
of contact opnemen met Elise van 
Lienen: 

 �  elise.v.lienen@gmail.com of 
tel. 06-11420515.

‘Stichting Afrikaloop’ zoekt gastgezinnen

NIEUWLEUSEN

Boek over
oorlogsjaren
De Historische Vereniging 
‘Ni’jluusn van vrogger’ heeft 
onlangs het boek ‘De jaren 
1940-1945 in Nieuwleusen’ 
uitgegeven. Dit boek is door de 
redactie van het kwartaalblad 
van de vereniging samenge-
steld en past helemaal in het 
thema ‘Vijf donkere jaren’ van 
museum Palthehof. Vanzelf-
sprekend sluit het aan bij de 
viering van zeventig jaar be-
vrijding, eerder dit jaar.
Een boekje van tachtig pa-
gina’s werd bij de vijftigste 
herdenking van de bevrijding 
al uitgegeven, maar dit werk is 
inmiddels fl ink uitgebreid. Het 
nieuwe boek bevat 184 bladzij-
den en is rijk geïllustreerd met 
meer dan 100 foto’s en andere 
afbeeldingen, waarvan een 
aantal nog niet eerder is gepu-
bliceerd.
Hoewel er in de oorlogsjaren 
relatief weinig gebeurde in 
Nieuwleusen, kent het werk 
toch diverse boeiende verha-
len. Hoe was het bijvoorbeeld 
om als meisje te wonen vlak 
bij de spoorlijn die regelma-
tig doelwit van bommenwer-
pers was? En wat is de achter-
grond van de namen op het 
oorlogsmonument? Hoe was 
het verzet geregeld en wie na-
men eraan deel? Wat heeft de 
Zeeuwse plaats Cadzand met 
Nieuwleusen te maken gehad? 
Ook is het oorlogsverhaal van 
een plaatselijke verzetsman te 
lezen, zijn brieven opgenomen 
van een in Duitsland tewerkge-
stelde en van dankbare voed-
selverzamelaars in de Honger-
winter.
Alle leden van de vereniging 
hebben inmiddels een gratis 
exemplaar van ‘De jaren 1940-
1945 in Nieuwleusen’ ontvan-
gen.

 �  Het boek is voor 14 euro te 
koop bij Museum Palthehof, 
The Read Shop en De Blijde 
Boodschap. 
Ook is een exemplaar te bestel-
len via info@palthehof.nl

DALFSEN

Dalfsen: heel
veel oldtimers
In de gemeente Dalfsen rijden 
de meeste oldtimers van de ge-
hele provincie Overijssel. Dat 
blijkt uit cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek.
Maar liefst 6,8 procent van alle 
auto’s in de gemeente Dalfsen 
is ouder dan 25 jaar en verdient 
daarmee het predicaat ‘oldti-
mer’. Het landelijk gemiddelde 
is 3,7 procent.
Het aantal auto’s van 25 jaar 
of ouder neemt snel af. Begin 
2015 telde Nederland er bijna 
300.000, zo’n 14.000 minder 
dan een jaar eerder. De belang-
rijkste oorzaak van de afname 
is de aanscherping van de re-
gels voor de wegenbelasting. 
Wel telt ons land steeds meer 
auto’s die 40 jaar of ouder zijn. 
In januari waren dit er 122.000, 
ongeveer 8.500 meer dan begin 
2014.

OPMERKELIJK De opbrengst van de Afrikaloop van 2014 
was bijna 25.000 euro en dat geld wordt inmiddels gebruikt 
voor de verbetering van de opvang en zorg in Afrika.
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