Vijf Sterren
voor Haolen
?
voorwoord
In 2009 werden we geïnformeerd over het nieuwe
project ‘Vijf Sterren Dorpen’ van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in de provincie Drenthe
(BOKD). Aan de hand van een 5-tal aandachtsgebieden, oftewel de sterren, je dorp in kaart
brengen. Met de vraag hoe het staat me het woonen leefplezier. Hoewel dit onderwerp voortdurend
bij ons op de agenda staat, kunnen we ons afvragen is het voldoende? Het zou ook prachtig zijn om
het 800-jarig bestaan af te sluiten als Vijf Sterren
Dorp.
Voor het bestuur interessant genoeg om zich in te
schrijven. Vervolgens behoorden we tot de 6 gelukkige dorpen die waren geselecteerd mee te doen.
Gedurende 2010 zijn we op zoek gegaan naar de

projectopzet
Binnen het project is gekozen voor een opsplitsing.
Naast de analyse van de huidige situatie, ook aandacht voor het uitwerken van de verbeteringsmogelijkheden.
Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor
Dorpsbelangen is het project gepresenteerd aan
de dorpsbewoners.
In het voorjaar is gestart met de projectgroep
Dorpsanalyse en in het najaar afgesloten met de
projectgroep Dorpspresentatie.
De projectgroep Dorpsanalyse heeft als het ware in
de spiegel gekeken. Met de centrale vraag “Waarom
is het hier prettig wonen en leven?”.
Om hierover van gedachten te wisselen is er in mei
2010 een bewonersavond georganiseerd. De avond
was bezocht door een zeer gemengd gezelschap,

sterren die het woon- en leefplezier bepalen. Waar
blinken we in uit, waar zijn we trots op? Maar waar
zijn ook verbeteringen gewenst en mogelijk?
We zijn blij met de inzet van alle betrokkenen en
verrast met het resultaat van deze eerste fase. Wij
danken Luit Hummel van de BOKD voor zijn enthousiaste inzet en begeleiding.
Het jaar 2011 zal in teken staan van de tweede fase,
het uitvoeren van de gekozen activiteiten. Allemaal
om het prettige woon- en leefplezier te behouden
en te versterken.
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bestaande uit 23 personen. Oud en jong, van 16 tot
over de 80 jaar; geboren Haolers, getogen Haolers
en nieuwe Haolers; Hooghaolers, Leeghaolers en
Leeghaolerveners.
De ingewonnen informatie is als basis gebruikt om
de kwaliteiten verder in kaart te brengen. In juni
was er een totaaloverzicht van de kwaliteiten.
Na de zomer is er een nieuwe projectgroep aangetreden: Dorpspresentatie. Deze personen waren
verbonden aan organisaties die een grote betrokkenheid met de aandachtsgebieden hebben. Zij
hadden als taak de vastgestelde kwaliteiten te
verwerken tot concrete verbeteringsplannen.
Het totaalresultaat van deze eerste fase is verwerkt
in deze brochure.

Ster 1: Identiteit
De identiteit van het dorp wordt
mede bepaald door de tradities, de
dorpscultuur en de gewoonten. Er
zijn veel tradities binnen het dorp,
zowel oude als nieuwe. Bewoners
laten ieder in z’n eigen waarde.
Rangen en standen zijn vreemd in
het dorp, het motto is doe maar
gewoon, dan doe je gek genoeg!
kwaliteiten
De Haolers beschrijven zichzelf als
saamhorig, gemoedelijk en tolerant.
Teveel van het goede kan leiden tot
buitensluiting en onverschilligheid
ten aanzien van anderen. Individualisme en starheid worden minder
gewaardeerd in het dorp.

Ster 2: Ontmoeting
Er zijn meer dan 20 ontmoetingsplekken voor jong en oud genoemd
door de bewoners, het dorpshuis
staat hierbij centraal. Er is een actief
verenigingsleven op het gebied van
sport en welzijn. Er zijn tal van sociale
voorzieningen, voor jong en oud. Er is
een groot aanbod aan zakelijke
voorzieningen, goed en volledig. Er is
een gevarieerd aanbod aan activiteiten, welke ook onderhevig is een
veranderende samenleving.
kwaliteiten
De Haolers zijn veelzijdig, saamhorig,
ondernemend, levendig en pro-actief.
Er wordt veel georganiseerd door de
vele aanwezige verenigingen. Bewoners hebben aangegeven dat ze het
overzicht wel eens verliezen door het
enorme aanbod.

★★★★★
uitdagingen
Er zijn veel tradities, wat is de oorsprong, welke activiteiten worden hieraan gekoppeld, door wie worden ze georganiseerd?
Door stil te staan bij deze tradities willen we de tradities levend
houden en op deze manier de Haoler identiteit versterken.
Nieuwe bewoners zijn niet altijd op de hoogte van het reilen en
zeilen in Haolen, ze leren stapje bij stapje over het dorpsleven.
We willen op een laagdrempelige manier nieuwe bewoners
welkom heten en informeren over de mogelijkheden die het
dorp biedt.
dorpsvoorbeeld
Tijdens Pasen worden er diverse
activiteiten georganiseerd. Zoals
het eierzoeken voor de jeugd en
het paasvuur op tweede paasdag.
Maar voor de jongeren in het dorp
is er Egg-ball. De jeugdsoos organiseert dit jaarlijkse evenement.
Elk jaar spelen zo’n 30 jongeren dit
avontuurlijke spel, een levende
traditie.

★ ★ ★★★
uitdagingen
Een beter en actueel overzicht is gewenst van alle voorzieningen
en verenigingen in het dorp. De activiteiten kunnen terugkomen
in een gezamenlijke dorpsagenda.
dorpsvoorbeeld
Al enige jaren is er
een seniorenrestaurant actief. Elke
eerste dinsdag van
de maand eten 17
bewoners samen de
middagmaaltijd in
het dorpshuis. De
meeste van hen zijn
alleenstaande ouderen die dus vaak
alleen eten. Op deze
manier ontmoeten
de ouderen elkaar en
is de gezelligheid van
het eten terug.

Ster 3: Organisatiekracht
Er zijn veel succesvolle projecten en
acties geweest. We hebben pro-actieve
verenigingen die uitgaan van mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Er is een grote betrokkenheid van
de bewoners en er is veel kennis in het
dorp aanwezig. Vrijwilligers zijn nog
altijd te vinden, maar men wil wel
gevraagd worden en het liefst voor
een duidelijk afgebakende taak.

uitdagingen
Het actieve dorpsleven kan niet zonder vrijwilligers en bestuurders die zich willen inzetten. Hoe vind je deze en hoe behoudt je
de betrokkenheid? De inzet is om samen manieren te vinden om
het besturen aantrekkelijk en leuk te blijven houden.
Daarnaast zien we graag betrokkenheid van de jongeren. Kunnen we de maatschappelijke stage misschien inzetten?
dorpsvoorbeeld
Voor het 800-jarig jubileum
van Hoalen is een werkgroep
ingesteld bestaande uit 12
dorpsbewoners. Leden van de
werkgroep werkten elke
maand een bepaald thema
uit. Met behulp van vrijwilligers van verschillende verenigingen en andere vrijwilligers
uit het dorp wordt hieraan
invulling gegeven. De kwaliteit en de belangstelling was
elke keer geweldig.

kwaliteiten
Er is sprake van daadkracht met goede
contacten op bestuurlijk niveau. Om dit
vast te houden is het noodzakelijk dat
het niet vanzelfsprekend gaat worden.
Voor het blok zetten wordt niet gewaardeerd. De Haolers zoeken naar onderlinge afstemming en draagvlak. Het
teveel naar afstemming zoeken kan
leiden tot besluiteloosheid.

Ster 4: Zorgen voor elkaar
Er is zeker sociale controle, maar in
de vorm van betrokkenheid en aandacht voor elkaar. Informele contacten zijn in ruime mate aanwezig. Er
wordt gebruik gemaakt van de georganiseerde hulpverlening.
kwaliteiten
Bij het zorgen voor elkaar zijn
behulpzaamheid en betrokkenheid
kwaliteiten die naar boven komen in
Haolen. Verder zijn ze zelfredzaam,
dit maakt dat de hulpbehoefte ondanks de bereidheid tot het geven
van hulp niet altijd boven tafel komt.

★★ ★ ★★

★★★★ ★

uitdagingen
Vroeger hadden we het Naoberschap met strakke regels, hoe
vullen we dit heden ten dage in? Is iedereen zich hier bewust
van? Komt eenzaamheid ook voor in Haolen?
dorpsvoorbeeld
In Laaghalen woont
een alleenstaande
vrouw van 80 jaar. Van
diverse kanten krijgt
ze ongevraagd en
gevraagd burenhulp.
Al die hulp en al die
aardige contacten
dragen eraan bij dat
ze zich niet eenzaam
voelt en dat ze betrokken blijft bij het wel
en wee van Haolen.

Ster 5: Leren van elkaar
Er is een grote bereidheid om te
leren. En kennis en vaardigheden
over te dragen. De Buurtacademie is
een mooi voorbeeld hoe je kan leren
in eigen dorp. Al vele jaren achtereen
zeer succesvol in Haolen. Er is dorpscommunicatie via diverse media om
kennis te delen.

★★★★ ★

uitdagingen
Kunnen we de kennis van dorpsbewoners actief benutten in het
dorp? Bijvoorbeeld als docent bij een cursus of workshop van de
Buurtacademie?
Het benutten van de digitale mogelijkheden kan worden verbeterd. Voor de dorpssite en de dorpskrant zal worden bekeken
hoe deze communicatiemiddelen nog beter kunnen worden
ingezet.
dorpsvoorbeeld
Al enige jaren verzorgen een
aantal vrijwilligers van Vrouwen van Nu de handwerklessen op de basisschool OBS
De Bosvlinder. Ze leren de
kinderen vanaf groep 5 onder
andere borduren en naaien op
de naaimachine. Vorig jaar zijn
de werkjes van de kinderen
zelfs geëxposeerd. Op deze
manier leren ervaren handwerkers de jonge generatie.

kwaliteiten
De Haoler is ontvankelijk voor informatie en is service gericht in haar
opstelling. Gewichtigheid is een
eigenschap die niet aan de Haoler is
besteed.

Is Haolen nu een Vijf Sterren Dorp ?
Ja, Haolen heeft de vijf sterren op orde: ★ ★ ★ ★ ★ !
1: Haolen heeft een eigen identiteit, de bewoners, jong en oud, zijn trots
op de tradities en dragen actief bij aan de realisatie hiervan.
2: Het dorp Haolen heeft veel te bieden voor haar inwoners, er is altijd wat
te doen. De stralende ster, het bruisende dorpshuis als ontmoetingsruimte staat in het middelpunt.
3: Uit veel activiteiten blijkt dat de Haolers daadkracht hebben om hun
woon- en leefplezier te verbeteren. “We willen het, we doen het en we
hebben het gedaan” is het motto.
4: Er is zorg en aandacht voor elkaar, mensen kijken naar elkaar om. De
zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel.
5: Het leren van elkaar, het delen van kennis en vaardigheden, heeft zijn
plekje gevonden in de Buurtacademie, een schitterende ster. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar.
Vereniging voor Dorpsbelangen
secr. Anita Talens
Hoofdstraat 12, 9414 AC Hooghalen
tel. 0593-592366, email: anita.talens@hetnet.nl
www.hooghalen.nl

Vervolg
Naast het vaststellen van de
kwaliteiten was de vraag of
er nog verbeteringen mogelijk zijn. En die zijn er zeker. In
2011 wordt de tweede fase,
de uitvoeringsfase, gestart.
De uitdagingen zullen
onder coördinatie van
Dorpsbelangen verder vorm
krijgen. Het verloop van dit
project kunt u volgen in de
dorpskrant De Boerhoorn en
op de dorpssite
www.hooghalen.nl.

BOKD
Oostersingel 21a, 9401 JZ Assen
tel. 0592-315121, email: info@bokd.nl
www.bokd.nl
www.vijfsterrendorpen.nl

