
Lekker poolen in El Padrino met het voetbal op de achtergrond. Foto: Lammert Aling

El Padrino opent in Assen de deuren voor

jeugd van Kloosterveen. ‘Jongeren waren

enthousiast, sfeer was prima’

Door de coronamaatregelen duurde het wat langer dan oorspronkelijk was

gepland, maar afgelopen zaterdagavond was het dan zover: het nieuwe

jongerencentrum El Padrino op sportpark De Hoogspanning in Kloosterveen

opende de deuren voor de jeugd uit Kloosterveen van 13 tot en met 17 jaar.

Lees meer over

Assen

‘Eindelijk’, lacht initiatiefnemer Gerwin Meertens. Hij en zijn

compagnons hadden eerst een locatie aan de Balkengracht op

het oog, maar die stuitte op teveel verzet van omwonenden.

Samen met de gemeente ging Meertens op zoek naar een

nieuwe stek en die werd gevonden in de oude korfbalkantine
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op De Hoogspanning. Ook hier fronsten buurtbewoners de wenkbrauwen, maar

na het opstellen van een lijst met regels en voorwaarden, kon het project – eerst

voor een jaar – van start gaan.

Kennismakingscadeautje

Zaterdagavond was dus de ‘première’ van El Padrino. Meertens kon zo’n 20

jongeren uit de wijk verwelkomen. ‘Met het oog op de vakantie en ook het

slechte weer een mooie opkomst’, vond Meertens. ‘De jongeren waren

enthousiast en de sfeer was prima. Onze ‘buren’ van FC Assen kwamen langs met

drinken en chips als kennismakingscadeautje en ook de wijkagent en handhaving

hebben we binnen gehad voor een gemoedelijk praatje. Kortom, een goed begin

en een mooie basis voor El Padrino als jeugdcentrum voor Kloosterveen op de

zaterdagavonden.’

De ‘verbouwing’ van de kantine op De Hoogspanning tot jeugdhonk nam niet

zoveel tijd in beslag, aldus Gerwin Meertens. ‘De bar stond er immers al, het was

meer een kwestie van inrichten.’

Retro en modern

Dat is een mengelmoesje geworden van retro en modern. Aan de wand hangt een

mega tv-scherm, in de vensterbanken staat een oude tv en radio uit – uit het

oogpunt van de jongeren - overgrootmoeders tijd. Eyecatchers zijn de twee

poolbiljarttafels, de grote houten tafel, de oude piano en de kroonluchters aan

het plafond. Meertens: ‘Punt van aandacht zijn nog de grote ramen. Dat zijn ’s

avonds ‘zwarte gaten’, niet erg sfeervol. We willen daar straks nog iets voor

hebben hangen.’

Per zaterdagavond kunnen maximaal zo’n 50, 60 jongeren naar binnen. Wie dat

wil, moet zich wel eerst laten inschrijven via de website van El Padrino en krijgt

dan een pasje. Zonder dat toegangsbewijs kom je niet binnen. Zoals er toch al

behoorlijk wat regels van kracht zijn, zoals ‘geen drugs en alcohol’. Wie de regels

overtreedt, is niet langer welkom. Meertens: ‘Wij houden binnen de boel in de

gaten, vanuit de gemeente loopt buiten een beveiliger om te zorgen dat het daar

een beetje ordentelijk verloopt.’
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‘We zijn allemaal jong geweest’

Enig lawaai, zegt Meertens, is buiten echter niet helemaal uit te sluiten. ‘Ach, we

zijn allemaal jong geweest, niet waar. Jongeren zijn nu eenmaal soms wat

luidruchtig. Moet kunnen, als het maar niet te lang aanhoudt. Maar er zijn

grenzen. Vernielingen zijn bijvoorbeeld niet acceptabel. Om het project te laten

slagen moet iedereen daarvan doordrongen zijn, anders gooi je je eigen glazen

in.’

De direct aanwonenden van het sportpark zijn niet onverdeeld positief over het

jeugdhonk. Meertens geeft aan daar wel een beetje klaar mee te zijn, nadat geen

enkele ‘klager’ kwam opdagen tijdens een aangekondigde informatieavond, half

december vorig jaar. ‘Tja, als je iets op of aan te merken hebt, kom dan ook naar

zo’n avond.’

‘Netjes volgens de afspraken’

Dat wil overigens niet zeggen dat Meertens de gemaakte afspraken met de

gemeente niet respecteert. ‘Wij gaan alles netjes volgens die afspraken doen. En

dan zien we over een half jaartje wel hoe het loopt. Ik weet het, het proefproject

heeft een looptijd van een jaar, maar na zes maanden weet ik wel hoe de vlag

erbij hangt en of er überhaupt voldoende animo is voor El Padrino. Maar daar

ben ik niet bang voor.’

Bij succes heeft Meertens meer plannen. ‘Ten eerste wil ik dit concept dan

uitrollen over de héle stad, in álle wijken. Kijk, ik kreeg hier ook aanvragen vanuit

andere wijken voor toegangspasjes, maar dit is enkel voor de jeugd uit

Kloosterveen. Zo houden we het ook overzichtelijk. Maar ik ga mijn best doen om

in samenwerking met andere partijen zoals de gemeente meer jeugdhonken te

realiseren. Zodat álle jongeren in Assen straks een plekje hebben.’

Meer activiteiten

En vandaaruit wil Meertens meer activiteiten organiseren om de Asser jeugd te

vermaken en wijken te verbinden. ‘De mogelijkheden zijn legio. Een voetbal -of

darttoernooi met alle jeugdhonken, of een grote barbecue. Maar ik wil meer

doen vanuit El Padrino. Zo hebben we hier een mooie keuken, we zouden
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bijvoorbeeld een keer kunnen ‘koken voor ouderen’. Ook dat is verbinden en ik

heb er heel veel zin in om dat allemaal te realiseren.’
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