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“Ons Dorpshuis” Zwinderen / Geschiedenis

Het huidige Dorpshuis in Zwinderen heeft vroeger altijd dienst gedaan als 

schoolmeesterswoning voor het schoolhoofd. De school in Zwinderen staat er ook nog altijd 

naast en is tegenwoordig een woonhuis.

Een prachtige locatie midden in het oude dorp Zwinderen aan de Markeweg.

In 1956 is het een Dorpshuis geworden; nu ruim 60 jaar geleden. 

Door de jaren heen heeft het altijd beheerders gehad. Tot op de dag van vandaag is dat nog 

steeds zo. Zij wonen in de woning gelegen achter het Dorpshuis.





Korte terugblik renovatie / verbouwplannen

Er bestonden al geruime tijd plannen om het Dorpshuis grondig te gaan renoveren. Door 

gebrek aan voldoende financiële middelen is het een en ander door de jaren heen wel 

opgeknapt en zijn zaken waar nodig vervangen. 

“Grondig” bleef uit.

Na het overlijden van Lucas Zwaan op Oudjaarsdag 2012, nu alweer bijna 6 jaar geleden, 

lag er een testament. Daaruit bleek dat hij zijn woning had nagelaten aan Stichting Bosbad 

Zwinderen en aan Stichting “Ons Dorpshuis”. Lucas, een man met een groot hart voor zijn 

dorp Zwinderen, voor de sport, voor verenigingen, heeft zijn stempel gedrukt op dat wat 

Zwinderen en Oosterhesselen trots maakt.

In het voorjaar van 2013 is de woning te koop gezet en het heeft uiteindelijk ruim 2 jaar 

geduurd voordat deze werd verkocht. Wederom op Oudjaarsdag 2015 zijn door de 

vertegenwoordigers van beide Stichtingsbesturen de laatste  



Korte terugblik…...vervolg…….

handtekeningen bij de notaris gezet voor de uiteindelijke afwikkeling van deze 

erfenis en de verdeling van de gelden.

Toen begon voor ons als bestuur het maken van plannen.

Duidelijk was meteen dat we niet de volledige erfenis gingen gebruiken voor de 

verbouw/renovatie. Lucas had zijn doel heel duidelijk omschreven; VERBOUW en 

BEHOUD van “Ons Dorpshuis” !

Ruim de helft is gereserveerd voor behoud; de rest konden we inzetten.

Er is een tekening gemaakt met ons ultieme wensbeeld en offertes zijn 

opgevraagd. In de tussentijd hadden we via het BOKD een energiescan laten 

maken. Zo wisten we ook wat aandachtspunten waren waar we in de verbouw 

rekening mee moesten houden. Ook zonnepanelen plaatsen was daar 1 van.



Waar halen we het geld vandaan ?

En dan de altijd grote vraag: waar halen we het geld vandaan ? We hebben natuurlijk een 

mooi bedrag aan eigen middelen maar dat is niet voldoende.

Als bestuur zijn we aan de slag gegaan met fondsenwerving. Twee bestuursleden hebben 

zich daar in verdiept maar kregen er niet echt grip op. Welke fondsen schrijf je aan, past je 

visie in hun doelstelling, wat moet je aanleveren en hoeveel fondsen zijn er eigenlijk ?

Op de door het BOKD georganiseerde Drentse Dorpendag eind 2016 kwam ik in gesprek 

met de voorzitter van het Dorpshuis in Zwartemeer. Dit bestuur had ook het Dorpshuis 

opgeknapt en hadden het benodigde geld via fondsen verworven. Hij presenteerde die 

middag dat wat ze gerealiseerd hadden. In het gesprek kwam naar voren dat zij een 

fondsenwerver in de arm hadden genomen en we hebben naam en telefoonnummer 

uitgewisseld.



Fondsenwerver /CFG Fondsenwerving Jos Gerritsen

In januari 2017 is Jos Gerritsen bij ons geweest en wij hebben hem onze plannen 

voorgelegd. Hij heeft ons verteld hoe hij te werk gaat; op basis van No Cure, No Pay.

Dit betekent dat over de bedragen die binnen gehaald worden een percentage moet worden 

betaald. Ook begeleidt Jos het proces van A tot Z, van aanvraag tot eind verantwoording.

Ook gaf hij aan dat de uiteindelijke beantwoording van deze aanvragen circa 8 tot 9 

maanden in beslag zou nemen. Dat was wel een tegenvaller want we wilden in 2017 

beginnen…...dus het wachten en hopen kon beginnen. In de loop van het jaar kwamen er 

wat reacties; natuurlijk ook afwijzingen maar ook toezeggingen ! Maar in het najaar van 2017 

waren de wat wij noemen “grote klappers” binnen, dus GROEN LICHT !

Blij verrast waren we ook dat in november 2017 tijdens de initiatievenmarkt van de 

Gemeente Coevorden bleek dat wij € 10.000 kregen voor de verbouwing. Met dank aan 

Plaatselijk Belang Zwinderen die voor ons een aanvraag heeft ingediend.



Presentatie definitieve plannen

Op 8 januari 2018 hebben wij onze plannen aan het dorp gepresenteerd. 

Heel blij, ontzettend trots op het behaalde resultaat, maar stiekem ook wel nerveus. 

Want het kon gaan beginnen. De offertes van de aannemers zijn geconcretiseerd, de 

verantwoording richting de fondsen de deur uit, afspraken met gebruikers gemaakt. 

We zijn gestart op 3 maart 2018 en het moest op 1 oktober 2018 klaar zijn vanwege het 

begin van het nieuwe seizoen.

En klaar zijn we……..op wat details na…….op 5 oktober had de kaartclub de primeur…..

Graag laat ik u nu een filmpje zien van ons wensbeeld, hoe het was en welke enorme klus 

we geklaard hebben in 7 maanden. Met een bouwbegeleider (een bestuurslid), aannemers, 

installateurs en een ploeg van ca. 45 vrijwilligers !!! En natuurlijk het voltallig bestuur…..

Tijdens de bouw hebben we via onze website en Facebookpagina de inwoners op de hoogte 

gehouden: www.dorpshuiszwinderen.nl en www.facebook.com/DorpshuisZwinderen

http://www.dorpshuiszwinderen.nl
http://www.facebook.com/DorpshuisZwinderen


Tekening in 3D

https://youtu.be/29ZYCezeL3k

https://youtu.be/29ZYCezeL3k


Animatie filmpje

https://youtu.be/29ZYCezeL3k

https://youtu.be/29ZYCezeL3k






















































































Beheerders Erik en Miranda Meppelink 



Vragen ?     


