
Voor de derde keer op rij is in oktober een ‘Pottenkiekersmiddag’ geor-

ganiseerd voor dorpsverenigingen. Dit keer was het thema: Hoe kunnen 

dorpsverenigingen toeristische en recreatieve activiteiten ontwikkelen 

voor hun dorp.  Het onderwerp kwam naar voren omdat een aantal dor-

pen actief bezig zijn met dit thema. Wij hopen dat andere verenigingen 

daar weer van leren. 
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De middag startte in de ontvangstruimte van Scholten-

hof (inmiddels zijn Slootermeer en Scholtenhof van de-

zelfde eigenaren).  

Eind zestiger jaren werd op het boerenbedrijf van de 

familie Sloot zand en grint gewonnen. De plassen die 

hierdoor ontstonden waren de basis voor een camping. 

Water trekt altijd veel bezoekers. Vooral voor families 

met kinderen. “Dat is momenteel de belangrijkste doel-

groep”” vertelt Jos Sloot, een van de eigenaren van het 

bedrijf, die ons met een rondrit met de bus een inkijk 

geeft in wat het bedrijf behelst. Gasten komen uit vele 

streken, maar vooral uit Duitsland, met name het Ruhr-

gebied. Het bedrijf is zo langzamerhand uitgegroeid tot 

een groot recreatiebedrijf met 800 standplaatsen. De 

voormalige steenfabriek is ingericht als caravanstalling 

voor de winter. ‘s Zomers komen ook veel zwemmers 

naar de plassen. Die kunnen zelfs genieten van een 

prachtig strand. Het recreatiebedrijf heeft verder een 

partycentrum (Scholtenhof), een accommodatie met 3 

zalen  voor feesten en partijen. 

Jos Sloot vertelt verder nog dat er, naast de versprei-

ding van folders e.d.  voor hun bedrijf reclame wordt 

gemaakt op een beurs in Duitsland. Daar staan ze dan 

met 3 caravans, samen met een andere grote camping-

houder uit Angerlo. 

 

 

Website: 

plattelandoij.com 

Caravan Salon 2015 
 
Vom 30. August bis den 7. 
September sind wir auf der 
CaravanSalon in Essen.  
Kommen Sie uns schauen 
Sie unsere neuen Chalets an. 
www.caravan-salon.de 

Een klein deel van het terrein van  

Slootermeer vanuit de bus 

Recreatiecentrum Slootermeer/Scholtenhof 

Jos Sloot vertelt over zijn bedrijf 



Johan en Annie vertellen over hun bedrijf 

Het Toeristisch Platform 

De Küper  

genieten van het groen en Achterhoekse 

rust vanaf prachtige buitenzitten. Achter 

de groepsverblijven, heel onopvallend in de 

groene beplanting, ligt nog een camping 

met 15 staplekken. Er komen ook buiten-

landers, zij adverteren via de website 

www.homeaway.com. 

Annie en Johan vertellen dat hun gasten 

erg geïnteresseerd zijn in wat hier in de 

streek gebeurd. Dorpsverenigingen kunnen 

volgens hen de recreatiebedrijven door 

bijvoorbeeld hobby’s te laten zien. Het 

hoeft allemaal niet erg grootschalig te zijn. 

“De mensen willen graag zien wat hier in 

de streek allemaal gebeurt”. Wat de even-

tuele rol van de Gemeente betreft, valt 

meteen de term “toeristenbelasting”. Het 

is onduidelijk waarom zij deze wel moeten 

betalen en winkels die ook toeristen als 

klant hebben niet. 

De kampeerboerderij De Küper ligt geheel 

verscholen in het groen. Aan de weg ligt 

een poel, waar van het uitgegraven zand 

rondom de poel is gedeponeerd om te ver-

schralen. Hierop is een aantal jaren geleden 

een bloemrijk mengsel ingezaaid, dat nu nog 

steeds elk jaar voor een prachtige bloeien-

de vegetatie zorgt met wel 100 verschillen-

de soorten. Hiervoor wordt wel elke jaar 

gemaaid en afgevoerd. Achter deze mooi 

entree runnen Johan en Annie Westerveld 

hun kampeerboerderij. Het vroegere var-

kensbedrijf is geheel omgebouwd tot 

groepsverblijven voor 20 en 30 personen 

(of 50), met slaapkamers met stapelbedden. 

De grote ruimte wordt vaak gehuurd door 

scholen. Er is een speciale spelruimte inge-

richt, de speelschuur. De gasten kunnen 
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Maria Verhey legt onderweg in de bus uit wat het Toe-

ristisch Platform inhoudt. Dit Platform bestaat uit verte-

genwoordiger van de Gemeente, VV, horeca, recreatie, 

kunst en cultuur, monumenten en IVN, momenteel 14 

personen. Het is een soort denktank ter ondersteuning 

en bevordering van het toerisme . Activiteiten bestaan 

o.a.  uit de productie van een informatiemap over de 

recreatieve voorzieningen, het samenstellen van ruiter- 

en menroutes, wandelknooppuntenroute bijvoorbeeld 

langs de Moezenköttel in Megchelen. En er wordt ge-

probeerd opkomende problemen te tackelen, zoals het 

ontbeken van taxi’s in het landelijk gebied, ‘s avond na 

10 uur (dit probleem werd bij Winterswijk gesignaleerd, 

maar doet zich ook in onze gemeente voor). 

’Netwerken’, vertelde Maria ook, ‘is ontzettend belang-

rijk, ‘en samenwerken met verschillende soorten onder-

nemers, zodat je elkaar kunt versterken. Dat kan nog 

wel beter in onze regio’.   



Joop Lammers van de Stichting 

“Fiets- en kerkpaden Sinderen en 

omstreken” vertelt in de bus over 

de ontstaansgeschiedenis van de 

Stichting. Bij de start bleek meteen 

dat een goede communicatie voor 

dit soort projecten van groot belang 

is. Om een pad bij iemand over zijn 

grond aan te kunnen leggen moet  

vaak veel gepraat en overlegd wor-

den. Dat heeft uiteindelijk zijn vruch-

ten afgeworpen. Er zijn inmiddels 

vele kilometers fietspad rondom 

Sinderen aangelegd. Zulke paden 

vormen uiteraard een grote bijdrage 

aan de recreatiemogelijkheden in de 

streek. De aanleg en ook het onder-

houd van de paden is het werk van 

een grote ploeg vrijwilligers. Bij de 

stimulering van het vrijwilligerswerk 

speelt ook het Dorspbelang een 

belangrijke rol. 

Een belangrijk punt is de financiën. 

Voor de aanleg werd subsidie ver-

kregen. Het onderhoud moet ech-

ter uit eigen middelen worden be-

kostigd. “Gelukkig hebben we 130 

donateurs, die een vrijwillige bijdra-

ge leveren. Daarnaast hebben we 

enkele donaties gehad van  het Co-

öperatiefonds van de Rabo-bank” 

vertelt Joop Lammers. “Hiervan 

hebben we pas een nieuwe maaima-

chine kunnen kopen”. 

Ondertussen passeren we het 

meest recent aangelegde pad door 

het dorp Sinderen, het Ziegen-

beerkpad. Later het pronkjuweeltje 

“Welsinkpad” met de Robert Ge-

sink-brug. 

De Stichting Fiets- en Kerkenpaden Sinderen  

“Er lopen soms 65 koeien en 75 mensen in de wei”, aldus Jan Rougoor, die 

samen zijn vrouw Karin een melkveehouderij runt met daarnaast een camping 

aan de Nibbelinklaan in Sinderen. Deze camping zijn ze begonnen omdat ze niet 

wilden uitbreiden, maar er iets bij wilden doen. Dat erbij doen werd uiteindelijk 

veel werk. “Maar wel leuk”, zegt Karin. “De gasten willen graag zien wat er op 

zo’n boerderij gebeurt en meehelpen. Velen hebben totaal geen idee hoe melk 

wordt geproduceerd, kalveren worden geboren, enz.”. 

Voor de Speelhoeve is het motto: simpel en goed. Laat de mensen genieten van 

de Achterhoekse gastvrijheid en gemoedelijkheid. 

Reclame voor hun bedrijf gaat via mond-op-mond en via Internet. En dat gaat 

goed; naast de Nederlandse gasten komen er ook veel Belgische gasten. In 

antwoord op de vraag wat de gemeente zou kunnen betekenen voor hun 

bedrijf, is de reactie dat Jan en Karin de toeristenbelasting van de gemeente 

hoog vinden. 

 
 

 

De Speelhoeve 

Uitleg door Jan en Karin Rougoor op de deel van 

boerderij  de Speelhoeve 
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Onderweg naar de Speelhoeve vertelt 

André Kaminski nog over het landsschap 



p/a secretaris Anne 
Oosterbaan 
Harterinkdijk 16a, 
7065 AP Sinderen 
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Op  De Kool, een voor-

malige boerderij van 10 ha, 

is in 2007 gestart met een 

bedrijf bestaande uit visvij-

vers, horeca en camping 

(15-20 plaatsen). Rondom de gegraven 

vijvers is veel groen aangeplant. 

“In het begin hadden we het niet gemak-

kelijk, maar nu hebben we ons doel be-

reikt” vertelt de eigenaar Bert Sonderen: 

“We draaien nu goed”. 

De visvijvers bestaan uit 3 forellenvijvers, 

waar gevist kan worden op uitgezette vis. 

Daarnaast is er een karpervijver, waar de 

gevangen vis teruggezet moet worden.  

Dit geldt ook voor een speciale vliegvisvij-

ver met forel. Dan is er een nog een alge-

mene vijver met meerdere soorten, zoals 

kaper, snoekbaars en steur (er zwemt 

zelfs een steur van 1.20 m; geen vissersla-

tijn). Al deze soorten gedijen goed in de 

zandgaten. Blijkbaar zijn de omstandighe-

den goed. 

De 15 tot 20 staplaatsen op de camping 

zijn goed bezet. Er is behoefte aan uitbrei-

ding. 

Het bedrijf wordt veel bezocht door Duit-

sers. Dit komt doordat de eisen aan vis-

sers in Duitsland zeer hoog zijn; men moet 

daar echt een bevoegdheid halen om te 

mogen vissen. 

Reclame gaat veelal via mond-op-mond en 

de website. 

De volgende dag is er het Nationale kam-

pioenschap vliegvissen. Vreemd genoeg is 

voor dit soort activiteiten  niet veel be-

langstelling van de media.  Ook niet bij 

open dagen, waar soms wel 1500 man op 

afkomen. 

Visdorado de Kool, Heelweg 

Website: 

plattelandoij.com 

De groepsfoto in de hooispeelplaats van de Speelhoeve 
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Afsluiting 

In de bus terug van Heelweg naar Sloot wordt nog druk nagepraat. Op de vraag aan de 

deelnemers of de middag de moeite waard was, wordt hard geroepen: ‘Zeer de moei-

te waard’. En ook voor volgend jaar mag zo’n uitstapje weer zijn. Idereen kan sugges-

ties voor een thema inbrengen. 

Met dank aan Kees, Helma en Anne van de Plattelandsraad voor de organisatie van de 

middag. 


