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Daarbij wordt gebruikgemaakt
van een mobiele app van het Gro-
ningse bedrijf eRoutes, die onder
anderen door Lycurgus-speler
Dennis Borst in de markt is gezet.

Alle edities van de traditionele
avondvierdaagse, waaraan in
heel Nederland jaarlijks vele tien-
duizenden kinderen meedoen,
gaan dit jaar niet door vanwege
het coronavirus. ,,Maar wij heb-
ben het evenement samen met
de Koninklijke Wandel Bond Ne-
derland (KWBN) nieuw leven in-
geblazen’’, zegt de Groningse vol-
leyballer Borst, die bij eRoutes
werkzaam is. Volgens hem is het
van groot belang dat kinderen
toch kunnen bewegen.

De KWBN heeft nog gekeken of
de afgelaste wandeltochten later
dit jaar alsnog konden worden
gelopen, maar dat bleek vanwege
de voortdurende onzekerheid
geen alternatief. Vandaar dat de
bond naar een andere oplossing
zocht en die vond bij het onder
meer in loopapps gespecialiseer-
de eRoutes.

Onder de naam Avond4daagse
Home Edition is een aangepaste

app beschikbaar, waardoor kin-
deren alsnog op een veilige ma-
nier kunnen wandelen. Ze kun-
nen routes van 2,5, 5 of 10 kilome-
ter kiezen.

Met de app in de hand kunnen
de kinderen hun eigen avond-
vierdaagse lopen. Start en finish
zijn op hetzelfde punt en het is de
bedoeling dat er, in verband met
de veiligheid, zoveel mogelijk in
gezinsverband wordt gelopen
met voldoende onderlinge af-
stand tot andere deelnemers. Om
al te grote drukte te voorkomen,
kan er tussen 1 juni en 31 augustus
worden gewandeld.

De deelnemers kunnen zelf
kiezen wanneer ze op pad gaan.
,,Je hoeft niet vier dagen achter-
een te lopen, maar je kunt dat ge-
lijkmatig verdelen’’, aldus Borst.
,,Zo wordt het niet te druk, maar
omdat het om een prestatie gaat,
moet de wandelvierdaagse wel
binnen twee weken zijn afge-
rond.’’

Inschrijven gebeurt niet via
school of de sportvereniging,
maar via de site
www.avond4daagse.nl. Daar kun-
nen ouders en verzorgers hun
kinderen (en zichzelf) opgeven.
De kosten zijn 5 euro per deelne-
mer. Behalve de app ontvangen
de wandelaars na het voltooien
van de vierdaagse ook een me-
daille. Die wordt thuisbezorgd.

Toch avondvierdaagse
voor kinderen, met app
GRONINGEN De traditionele
avondvierdaagse is afgelast,
maar kinderen kunnen zich met
ingang van deze week toch in-
schrijven voor een alternatieve
wandelvierdaagse.

E
r zijn weinig dingen zo eng als je auto naar de keuring bren-

gen.

Nadat een gladde dealer met lekkere spritsen mij jaren stan-

daard een factuur gaf van 800 euro voor het vervangen van een

paar lampjes in de auto van meer dan dertien jaar oud, kwam het

goed uit dat mijn auto het vorig jaar begaf terwijl hij pal voor de

garage van een oud mannetje stond. Voor 150 euro zette hij er een

nieuwe accu in en was hij apk-gekeurd. Ben er nog nooit zo goed-

koop van afgekomen.

Dus toen ik dit jaar weer naar de slachtbank moest, besloot ik hem

naar die man terug te brengen. Het komt beroerd uit. Deze maand

heb ik al drie keer bij de kassa van de supermarkt geld van mijn

spaarrekening moeten overmaken omdat ik de boodschappen à 9

euro niet kon betalen. Iedereen heeft het maar over besparen in de

coronatijd en ook ik was ervan overtuigd dat ik mijn geld over de

balk gooide in de kroeg, maar kennelijk kan ik het ook heel goed

zonder kroeg. Alsof het door de ramen wegvliegt. Als ik al geld heb,

staat het ongeveer een halve dag op mijn rekening voor de kale

huur van 1000 euro eraf gaat. Het leven is ooit goedkoper geweest.

Maar goed, de herinnering van de RDW is al in de bus

gevallen, dus ik moet wel. Van ex-man weet ik dat je

die herinnering beter niet kunt beschouwen als klad-

papiertje, zoals hij altijd deed. Een paar weken later

krijg je automatisch een boete van 150 euro. Van

hoe vaak hij die heeft moeten betalen kon hij wel

een nieuwe Audi kopen, maar hij leerde hij er

nooit van. Het is een van de vele redenen waar-

om ik zoveel van hem hield.

Ik zet de auto neer bij het oude mannetje. Hij

is weer net zo vriendelijk als vorig jaar, maar

als ik de auto op kom halen is er ‘iets met de

voorpijp’ en moet ik bijna 400 euro afrekenen.

Ik krijg er niet eens een sprits bij.

Voorpijp

ROSA TIMMER

Vakantie in Drenthe:

De kansen

dienen zich

weer aan

J
urgen Weenink, eigenaar van camping
Torentjeshoek bij Dwingeloo, heeft
grote ambities. Hij heeft zich opgege-
ven voor een programma om een
excellente onderneming te worden,
dat wordt opgezet in het kader van het

Drentse programma Vitale Vakantieparken.
„Mijn dochter wil de zaak overnemen, ze is
met de camping opgegroeid en draait nu al
mee.” Weenink wil haar een goede uitgangs-
positie geven.

Camping Torentjeshoek geldt als een va-
kantiepark zoals de provincie Drenthe dat
graag ziet. Die wil, samen met de twaalf
gemeenten, het de toerist zo aangenaam
mogelijk maken om in Drenthe te verblijven.
Op Torentjeshoek kun je bijvoorbeeld in een
luxe boomhut overnachten, wat voor de
vakantieganger net die extra beleving geeft.
Gedeputeerde Henk Brink (VVD) hield er
afgelopen winter een presentatie van het
programma Vitale Vakantieparken, samen
met vertegenwoordigers van de twaalf
Drentse gemeenten en van het Recreatie-
schap Drenthe.

Het programma is bedoeld voor bedrijven

die in hun segment tot de top van Europa
willen behoren. Het hoeft dus niet alleen om
luxe en dure parken te gaan, ook een natuur-
camping kan meedoen. Er gelden strenge
voorwaarden. Maar heel concreet is het
excellente programma echter nog niet ge-
worden. Weenink heeft nog niets gehoord
over zijn deelname.

Dat kan kloppen, zeggen Henk van de Boer
en Jan Wibier. Dit tweetal voert vanuit Huize
Tetterode aan de Brink in Assen het pro-
gramma Vitale Vakantieparken uit. „De be-
sluitvorming over het programma wordt
binnenkort afgerond. Daarna moet de betref-
fende gemeente bepalen welke bedrijven
voor deelname in aanmerking komen.”

Maar, erkennen Wibier en Van de Boer
volmondig, juist vanwege de coronacrisis is
het zaak de vakantieparken in Drenthe nog
beter op de kaart te zetten en wordt het
programma dus nog belangrijker. Hoewel
gedeputeerde Brink onlangs becijferde dat de
coronacrisis de Drentse vrijetijdssector het
astronomische bedrag van 600 à 700 mil-
joen euro aan omzet kost, dienen de nieuwe
kansen zich alweer aan. Mensen willen wel
op vakantie, maar lang niet iedereen heeft
trek om naar een ver land te vliegen, met een

HILBRAND POLMAN

Vliegen is uit, vakantievieren in eigen land is
in. De coronacrisis versterkt de noodzaak om
de vakantieparken in Drenthe op een hoger
plan te brengen. Hoe staat het met het pro-
gramma Vitale Vakantieparken?

Jurgen Weenink: „Bij ons kan een gezin de beschikking krijgen over een eigen toiletgebouw.”
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achter de hand die het uitvoerende werk
doen. Bedrijven die nu al tot het topsegment
behoren, kunnen zich voor het excellentie-
programma inschrijven. Maar een grotere
groep ondernemers behoort tot de midden-
moot. Ondernemers in dit segment kampen
dikwijls met vragen over de toekomst. Ze
zoeken bijvoorbeeld een bedrijfsopvolger, of
vragen zich af hoe zij zich beter in de markt
kunnen positioneren.

„Een algemene trend is dat toeristen meer
beleving willen, ze willen op hun vakantie-
park vermaakt worden”, vertelt Van de Boer.
„Dat betekent dat je je goed moet onder-
scheiden, zodat mensen weten wat ze kun-
nen verwachten.” Het betekent goed weten
wat je kunt bieden en wat je doelgroep is:
bijvoorbeeld een traditioneel gezin met
vader, moeder, zoon van 12 en dochter van
10. „Nieuwe dingen bedenken is heel belang-
rijk, en zorgen dat je aan klantenbinding
doet. Ik weet bijvoorbeeld een vakantiepark
waar ze een musical hielden, waar dan het
volgende jaar een vervolg op kwam. Dan
willen de kinderen natuurlijk terug.”

Daarnaast is er ook altijd nog een groep
die vooral rust wil en heel goed zichzelf kan
amuseren, zegt Wibier. „Daar kan dan bij-
voorbeeld een natuurcamping zich op rich-
ten.”

E
en bedrijfsadviseur kan een onderne-
mer leren met andere ogen naar zijn
bedrijf te kijken en op die manier hel-

pen de juiste keuzes te maken. Voor het
programma is een budget van 10 miljoen
euro uitgetrokken, een flink deel voor bijdra-
gen aan ondernemers. „Je zult als onderne-
mer zelf de overige investeringen moeten
opbrengen”, zegt Wibier. „Banken zijn in
deze sector meestal niet heel toeschietelijk.
Het scheelt dan behoorlijk als je een pro-
gramma als Vitale Vakantieparken achter je
hebt staan.”

Het budget van het programma had 10
miljoen euro groter kunnen zijn, ware het

niet dat minister Carola Schouten (Christen-
Unie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit roet in het eten gooide. Zij beheert een
landelijke pot met geld voor de zogenoemde
RegioDeals, bedoeld om overal in het land
projecten aan te jagen die de regionale eco-
nomie versterken. Gedeputeerde Brink
meldde het Drentse project hiervoor aan,
maar tot zijn grote teleurstelling oordeelde
Schouten dat het te beperkt van opzet was.
Voor een soortgelijk project op de Veluwe
trok zij wel geld uit.

„Gelukkig doen alle Drentse gemeenten
wél mee”, zegt Wibier. „We zetten dan ook
onverminderd onze schouders eronder.”

Onderdeel van het programma is ook dat
de niet vitale vakantieparken gesaneerd
worden. Doel is dat de komende twee jaar de
helft een andere bestemming krijgt, bijvoor-
beeld natuur of permanente bewoning. De
andere moeten dan weer de oorspronkelijke
functie, recreatie, terugkrijgen.

Dit is waarschijnlijk nog het zwaarste
onderdeel. Vakantieparken zijn in versukke-
ling geraakt doordat mensen er permanent
zijn gaan wonen, uit nood, omdat ze ‘onder
de radar’ willen blijven, of ook wel omdat ze
er hun favoriete stekje hebben gevonden.
Maar in veel gevallen is dit tegen de regels
en ook zijn de vakantiehuisjes technisch niet
berekend op permanente bewoning. Waar
dit allemaal toe kan leiden, blijkt wel op
camping Anloo.

Ook Wibier en Van de Boer schudden
hiervoor niet zomaar een oplossing uit hun
mouw. Want mensen moeten toch ergens
wonen. Nu er door corona weer een econo-
mische crisis is uitgebroken, valt te verwach-
ten dat weer meer mensen hun heil moeten
zoeken in een vakantiehuis omdat ze hun
reguliere woning niet meer kunnen betalen.

„Ons programma duurt tot 2022”, zegt
Van de Boer. „Maar er zal zeker een vervolg
op moeten komen. Het is een zaak van lange
adem, van ploegen, zaaien tot en met het
oogsten.”

Camping Torentjeshoek met eigenaar Jurgen Weenink en zijn dochter Willemijn. FOTO'S MARCEL JURIAN DE JONG

mondkapje voor zijn snufferd, en met het
risico om op de vakantiebestemming in een
lockdown terecht te komen doordat het
coronavirus onverwacht weer oplaait.

Bij camping Horstmannsbos bij Gasselte
stromen de boekingen voor juli en augustus
binnen. De eigenaren Maikel (35) en Anouk
(33) Siemerink hebben het heel druk met alle
reserveringen voor komend seizoen. „We
hopen eigenlijk dat we het omzetverlies in
het voorseizoen er mee kunnen goed ma-
ken.

D
e Siemerinks hebben al flink geïnves-
teerd om hun gasten coronaproof te
kunnen ontvangen. „We hebben vier

safaritenten aangeschaft, die helemaal voor-
zien zijn van eigen sanitair. Daardoor hoe-
ven de gebruikers niet naar het centrale
toiletgebouw. Dat mag overigens per 1 juli
weer open, zodat ook mensen die wat een-
voudiger kamperen op de camping terecht-
kunnen.”

Weenink van Torentjesbos heeft een iets
andere voorziening getroffen. „Bij ons kan
een gezin de beschikking krijgen over een
eigen toiletgebouw.”

Het neemt allemaal niet weg dat 2020 een
ongemeen spannend jaar is. Maikel Sieme-
rink realiseert zich terdege dat niets zeker is
in deze tijd en dat hij klanten moet afzeggen
als het coronavirus weer de kop op steekt en
bijvoorbeeld de toiletgebouwen toch niet
open mogen per 1 juli. „Klanten die nu boe-
ken, weten dat ze in dat geval een voucher
krijgen en geen geld terug”, zegt hij. „Anders
zouden we sowieso niet overleven. Maar als
mensen volgend jaar hun voucher inleveren,
hebben we dan weer minder inkomsten.”

Terug naar Van de Boer en Wibier. Zij
hebben twee jaar de tijd om de Drentse
vakantieparken vitaal te krijgen. Bedrijven
die hun steun willen, kunnen aankloppen bij
hun gemeente. Als die de aanvraag goed-
keurt, komt het tweetal met een heuse task-
force in actie. Ze hebben allerlei adviseurs

Op Torentjeshoek kun je in een luxe boomhut

overnachten.


