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Stichting Aquapark De Zandstuve Vroomshoop
“Met samen de schouders eronder kom je een heel eind!”
Door // Arjen Maat ○ Fotografie // Niek Erents
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procent van het bedrag. Maar waar haalden wij

gedaan hebben en nog steeds doen aan

met de gemeente. Nu ik als pensionado mijn

de resterende dertigduizend euro vandaan? We

het verfraaien van het bad wordt het voor

eigen tijd kan indelen, vind ik het geweldig om

deden een oproep en via social media begon

ons als gemeente ook makkelijker het bad

me tóch weer met het zwembad te bemoeien.”

het flink te leven.”

overeind te houden”, aldus Paters.

Eigentijdser

Ongelooflijk

Volgens de wethouder is de stichting er

Vier jaar geleden sprak Lutke Veldhuis met de

De actie liep zelfs zo goed, dat de benodigde

in geslaagd het bad te doen leven onder

dorpsraad over de toekomst van Vroomshoop.

dertigduizend euro binnen een week binnen

de bevolking en de ondernemers. “En

“Ook over het prachtige buitenbad uit 1963, dat

was. “Particulieren en bedrijven lieten écht hun

niet alleen in Vroomshoop, maar in heel

flink verouderd was. De Zandstuve ligt op een

hart spreken”, legt Lutke Veldhuis uit.“De een na

Twenterand en daarbuiten”, legt Paters

geweldige plek, maar er moest best het een en

de ander kwam met een prachtbedrag. Duizend

uit.“Het enthousiasme waarmee de stich-

ander gebeuren. We zijn in een comité gaan

euro, vijfhonderd euro, honderd euro. Een paar

ting haar werk doet werkt aanstekelijk en

nadenken over de toekomst van het bad. We

grote ondernemers leveren in natura. Het was

dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen

hebben eerst de naam veranderd in Aquapark

echt ongelooflijk! De teller staat nu op 108

hun steentje willen bijdragen. We hebben

De Zandstuve. Dat klinkt al wat eigentijdser.

ondernemers, ook uit Den Ham en Vriezenveen.

als gemeente een extra bijdrage geleverd,

Daarna hebben we gaandeweg steeds meer

Met samen de schouders eronder kom je een

maar zijn erg blij met dit initiatief. Het laat

verbeteringen aangebracht.”

heel eind!”

zien dat Twenteranders heel veel kun-

Upgrades

Mooie toekomst
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Waarin ondernemers zich onderscheiden
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