Toespraak van voorzitter Harrie Knol bij de opening van het Dorpshuis De
Zunnekamp te Geesteren (GLD)
Dames en Heren,
Namens het bestuur van Dorpshuis de Zunnekamp heet ik u allen van harte welkom bij
de opening van ons vernieuwde dorpshuis.
Een bijzonder hartelijk welkom voor: Gedeputeerde Jan Markink en wethouder Fred
Mulkens.
Gerrit Klein Kranenbarg kan helaas vanwege gezondheidsproblemen niet bij het officiële
gedeelte aanwezig zijn .
U bent het eerste half uur tot mij veroordeeld, dus gaat u er maar even goed voor
zitten. Ik ben niet iemand van lange verhalen maar ik zou een boel mensen onrecht
aandoen als we niet even stil zouden staan bij tal van zaken.
Waar wil ik het met u over hebben;
Ik wil het hebben over een stuk geschiedenis.
Over deze opening
Over het verloop van deze verbouwing
Over de vele vrijwilligers
En tot slot over het bestuur.
De geschiedenis:
Dorpshuis de Zunnekamp is gebouwd in de periode 1963-1964. In het fotomateriaal dat
we in de loop van de middag zullen vertonen ziet u nog een kaal weiland. U ziet smederij
Kamphuis, in 1963 ziet u dat het huis van Wim Florijn er nog niet staat, in de foto”s van
1965 ziet u dat hij er wel staat. U ziet een nog jonge Ap Florijn die de vlag hijst bij het
bereiken van het hoogste punt.
Dominee Brinkerink heeft een prominente rol gespeeld bij de totstandkoming van
Dorpshuis De Zunnekamp. Dominee Brinkerink was predikant in Geesteren van 1953 tot
en met 1985, bestuurslid van Geesterens Belang en voorzitter van het bestuur voor de
oprichting van het dorpshuis.
Ook mevrouw Brinkerink -van den Blink was zeer nauw betrokken bij het reilen en zeilen
van Geesteren, altijd bezig met de geschiedenis achter de mensen in Geesteren, met de
zondagsschool en tal van muzikale activiteiten. Niet alleen onderwijzend maar ook als
deelneemster aan diverse groepjes.
De Brinkerinks hebben een stempel gedrukt op dit dorp. Sociaal en maatschappelijk
betrokken, nooit op de voorgrond, integer en degelijk.
Ook heeft hun sobere levensstijl indruk gemaakt.

Bij de opening van deze vernieuwde sportzaal in 1993 kwam dominee Brinkerink, al lang
de jongste niet meer, op zijn fiets aangesneld vanuit Haarlo. Noodgedwongen omdat de
Mercedes niet wilde starten.
Het huidige bestuur heeft aangegeven de naam Brinkerink te willen laten voortbestaan
in dit dorpshuis.
Reeds ver voordat ooit de naam Dorpsböke is gevallen hebben wij besloten om onze
nieuwe ontmoetingsruimte, wat ooit de huiskamer van Geesteren moet worden, de naam
Brinkerinkzaal te geven.
Toen we Hans en Kees Brinkerink hebben ingelicht over dit voornemen hebben ze hier
zeer enthousiast op gereageerd. Er is intensief contact geweest en er is waardevol
materiaal uit de periode 1963-1965 , zowel beeld als geluid, naar boven gekomen. Dit
materiaal zal hier vanmiddag , aansluitend op deze bijeenkomst, vertoond gaan worden.
Voor zover ik dat nog niet gedaan heb wil ik ook Hans en Kees Brinkerink met aanhang
alsnog bijzonder hartelijk welkom heten.
Daarmee kom ik eigenlijk op datgene wat wij vanmiddag als officiële opening zien. Aan
het eind van deze bijeenkomst zullen Hans en Kees Brinkerink het bordje Brinkerinkzaal boven de deur van onze huiskamer hangen waarmee voor ons het vernieuwde
dorpshuis officieel is geopend.
Ik heb begrepen dat de muziek aansluitend ook nog iets wil onthullen. We zijn hier toch
dus dan doen we het nog gewoon even over.
Dan het verloop van deze verbouwing.
De start van dit project viel samen met het samen anders beleid van de gemeente
Berkelland.
De communicatie in het begin was moeizaam. Terwijl in plaatsen om ons heen de
werkgroep multifunctionele accommodaties bezig was zoveel mogelijk verenigingen
onder een dak te krijgen was dat in Geesteren al bijna 50 jaar het geval. Er werd vooral
over ons gecommuniceerd en niet met ons.
Op een verkiezingsdag ergens in 2010 trof ik, toen nog wethouder, Jan Markink. Het
was mijn voornemen om tijdens het stemmen niet te praten over het dorpshuis. Toen
Gerrit Kl. Kranenbarg (zat ook in de verkiezingscommissie) aangaf dat er weer een
bespreking over het dorpshuis was en wij aan mochten schuiven, heb ik toch mijn
voornemen om niet over het dorpshuis te praten moeten laten varen. Ik heb toen een
indringend gesprek gehad met Jan Markink, respectvol maar duidelijk. Jan heeft toen
snel onderkent hoe of de hazen lopen in Geesteren en vanaf dat moment is het hele
proces in een stroomversnelling gekomen. Eerst onder wethouder Jan Markink en
voortgezet onder wethouder Fred Mulkens.

Overigens Jan hopen we je ook in de toekomst weer met de verkiezingen te mogen
ontvangen in ons dorpshuis. Dat je dan , en dat heeft met onze inrichting te maken, in
een rode zetel terechtkomt moet je maar zien als een klein schoonheidsfoutje.
Samen met Geesterens Belang zijn diverse opties bestudeerd van een nieuw Kultuurhuus
bij het voetbalveld, verplaatsing van school en dorpshuis en verbouwen van de huidige
locatie.
De eerste twee opties zijn pure luchtfietserij.
Door het samen anders beleid zijn de kaders namelijk duidelijk. Door het wegvallen van
de exploitatiesubsidies vanaf 2013 is het duidelijk dat:
a- De begroting sluitend moet zijn
b- De exploitatie voor de eerste 4-5 jaar geborgd moet zijn
c- Verbouwen moet zonder leningen. Je gaat het namelijk niet terugverdienen uit de
exploitatie.
Daarnaast hechten we ook veel waarde aan de samenwerking met de basisschool en is
verplaatsen van het dorpshuis geen optie.
Vanaf november 2010 zijn we actief aan de slag gegaan met het werven van fondsen.
Midden 2011 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en in september kon de schop in de
grond. Het klinkt allemaal heel eenvoudig maar gaandeweg zal ik nog een boel zaken
noemen.
De bouw is uitgevoerd door Bouwbedrijf Beltman. Hogeweg heeft het installatiewerk
verzorgd, Amerongen het schilderwerk en Weenink het tegelwerk.
Hoe gek het ook klinkt maar de bouw is voor ons als bestuur een relatief rustige
periode geweest. Alles was voorbereid en het was iedere dag kijken naar de
vorderingen.
We zijn scherp geweest op meer en minderwerk. Enkele keren hebben we hier met name
op de werkplek over vergaderd. Met Henk Beltman en Sander Klein Braskamp hebben we
altijd zeer plezierig kunnen samenwerken en overleggen en we zijn er altijd naar
tevredenheid uitgekomen. Bij deze nogmaals de complimenten aan Bouwbedrijf Beltman
en hun medewerkers en nogmaals dank voor de prettige samenwerking.
Al met al hebben we aan al onze doelstellingen kunnen voldoen:
Een sluitende begroting.
Een sluitende exploitatie begroting
Geen vreemd geld.
Voor wat betreft de exploitatie is het zo dat we bezig zijn met nieuwe huurders. De
meest concrete op dit moment is Stichting Kinderopvang Enschede. We zijn al redelijk
ver in de onderhandelingen en van beide kanten is er de intentie om tot een duurzaam
kindcentrum in Geesteren te komen. Ik zie deze gesprekken met vertrouwen tegemoet.
Dorien Bossewinkel en Anne Techeler zijn hier aanwezig namens SKE. Ik wil SKE alvast
hartelijk welkom heten hier in Geesteren.

Het volgende hoofdstuk dat ik met u wil bespreken is het grote aantal vrijwilligers:
Het is altijd gevaarlijk om namen te noemen en toch zal ik dat gaan doen.
Ton Trel heeft aangeboden al het installatiewerk te willen controleren en opvolgen. Hij
is nu nog bezig met het opstellen van de installatiehandleiding zodat ook alles voor de
toekomst vastligt.
Op het laatst begon ik mijn mails aan Ton met de tekst, “ Ton ik durf het bijna niet
meer te vragen maar zou je nog even dit of zou je nog even dat. Het is en was nooit een
probleem. Je was vaak op de werkplek en hebt ons heel veel werk uit handen genomen.
Ton heel erg bedankt
De vrijwilligers die de keukens geplaatst hebben. Henk Roelofsen, Bennie Pasman,
Reinier Timmerije en Henk en Gerrit ter Maat. Enkelen van jullie zijn ook zeer nauw
betrokken bij het opzetten van de Dorpsböke. Door de komst van SKE naar Geesteren
moet de keuken in peuterspeelzaal verzet worden. Ook hier hebben we jullie toezegging.
Jullie zorgen er voor dat we qua kosten in de pas blijven lopen. Namens het bestuur heel
hartelijk dank.
Gerrit Voskamp heeft met zijn Bobcatwerk.nl geholpen met het uitbreken van de
vloeren met assistentie van Jan Reurslag, Frans Knijnenburg, Jan Saaltink en Bennie
Mensink.
Vervolgens heeft ook iemand aangeboden een website op te zetten. Hij doet dit anoniem
en het enige wat ik er van kan zeggen is dat hij aan de Olthofsteeg in Geesteren woont .
Dezelfde meneer is ook verantwoordelijk voor de presentaties van vanmiddag en is
daarbij geholpen door Dick Kapers.
De website is vanaf volgende week beschikbaar onder www.dezunnekamp.nl
Dan kom ik bij de dames van de Dorpsböke:
Marijke Kluppels, Gonda ter Haar, Gerda Bakker, Alie Markerink, Josien Knijnenburg,
Henny Heuvelink en Rikie Roelofsen.
Geesteren is de eerste kleine kern waar een Dorpsböke wordt ingericht. Voor ons als
bestuur komt er dan toch wel heel veel werk los. Veel organisatorische zaken maar ook
heel veel uitvoerende zaken.
Het is echt fantastisch zoals jullie het bibliotheekgedeelte hebben opgepakt. Vanaf de
eerste ontmoeting is het jullie ding. Het is bijna professioneel zoals jullie de zaak
oppakken.
Als bestuur zullen we jullie maximaal faciliteren. In de laatste bestuursvergadering
hebben we afgesproken dat wij het halve lidmaatschap betalen voor mensen die via
Geesteren lid worden van de bibliotheek.
In dit verband wil ik ook de uitstekende samenwerking met Lynn Karsijns en Wim
Ongena van Bibliotheek Oost Achterhoek noemen.

Als bestuur hebben we vanaf het begin aangegeven dat we voor een duurzame oplossing
kiezen. Geen halfbakken werk en dat houdt in dat we structureel middelen vrijmaken
voor de samenwerking met de Bibliotheek Oost Achterhoek.
Vanuit school wordt e.e.a. gecoördineerd door Marjan Kraan.
Samen gaan we voor een duurzame bibliotheekfunctie in Geesteren. Aan de dames van
de Dorpsböke zal het niet liggen.
Nogmaals, helemaal geweldig zoals jullie dit oppikken.
Als we het over vrijwilligers hebben dan wil ik ook Geesterens Belang noemen. Ze
hebben ons meegeholpen met het in kaart brengen van de wensen ten aanzien van een
dorpshuis in Geesteren. Ook hebben ze ons geholpen met een inzamelingsactie onder de
bevolking.
Ook Gerrit en Dineke Huurneman moeten hier genoemd worden. Zij onderhouden het
gebouw als was het hun eigendom. In het verlengde hiervan wil ik ook Wim Beskers van
bureau Niessink noemen. Wim heeft belangeloos jaren de loonadministratie verzorgd.
Wat we zeker niet mogen vergeten zijn onze sponsoren. Op diverse plekken vindt u
posters met de namen van overheden, instellingen en fondsen die dit project financieel
hebben mogelijk gemaakt. Het Roelvinkfonds is benaderd via de Vereniging van Kleine
Kernen. Met dank aan Peter van Heek hebben we ook 10.000 € van dit fonds mogen
ontvangen.
Tot slot wil ik het met u hebben over de rol van ons bestuur.
Er is hard gewerkt, veel vergaderd en veel, heel veel georganiseerd.
Ik wil beginnen met ons overleg met de gemeente.
Ellen Dijkman en René Nijboer zijn voor ons de gezichten naar de gemeente. Bij een zich
steeds meer terugtrekkende overheid is het belangrijk dat deze overheid maximaal
faciliteert. Dat wil zeggen vrijwilligers als ons ondersteunen. Jullie hebben die rol heel
goed ingevuld en ook de komende maanden staan er nog diverse zaken op het programma
waarbij we elkaar nodig zullen hebben. Onze relatie is er een op basis van vertrouwen en
dat vertrouwen is alleen maar gegroeid gedurende het hele traject. Er is geen enkele
barrière om contact te zoeken als dat nodig is. Jullie hebben zelfs jullie nek voor ons
uitgestoken met name bij de totstandkoming van de Dorpsböke.
Namens het bestuur heel hartelijk bedankt.
Toen we begonnen met het maken van plannen was ons duidelijk dat we expertise
moesten binnenhalen op het gebied van de bouwactiviteiten en ook op het gebied van
secretarieel werk.
Voor wat betreft de bouw is Gerben Schreibelt toegevoegd aan ons bestuur. Gerben zat
in het bestuur van de peuterspeelzaal. Gerben is directeur bij Agrobouw en van het een

komt het ander. Gerben heeft ons geholpen met alle tekeningen, bestekken en
welstandszaken. Teveel om op te noemen. Vanaf deze plek wil ik Gerben nogmaals
bedanken voor zijn professionele aanpak en opstelling in het hele traject.
Voor het secretariaatswerk is Esther Schreibelt aan het bestuur toegevoegd. Esther
heeft veel vergaderingen genotuleerd maar ook meegewerkt aan en meegedacht over de
inrichting. Volgende week in de voorjaarsleden vergadering zullen we officieel afscheid
nemen van Esther als bestuurslid. Bij deze alvast heel veel dank voor al het werk dat je
verzet hebt.
Dan kom ik nu tot ons eigen 5 koppige bestuur. Het is niet mijn bedoeling onszelf hier op
de borst te kloppen. Wel is het zo dat zoveel werk en uren zijn besteed dat ik deze
keer bij uitzondering niet al te bescheiden wil zijn.
Te beginnen met Gerrit Rensink en Jan Saaltink.
Ik kan hier niet komen of een van jullie of allebei zijn bezig een of ander klusje te
regelen. Kom ik op zaterdagmorgen hier en hoor wat gestommel op zolder. Blijkt Gerrit
bezig met het verven van de zoldervloer. Een week later op zaterdagmorgen hoor ik een
stofzuiger. Is Gerrit met een hoogwerker van de Fam . Beerten bezig de sporthal van
top tot teen schoon te maken.
Hetzelfde geldt voor Jan Saaltink. Vloeren uitbreken, materiaal aan en afvoeren tot
boeken halen uit Zeeland. Het gaat allemaal met een vanzelfsprekendheid alsof het de
normaalste zaak van de wereld is. Heren heel hartelijk dank voor jullie
onvoorwaardelijke inzet.
Joke Kapers.
Het is bekend dat als je Joke in het bestuur hebt dat je Dick er dan gratis bij krijgt.
Het is echt ongelofelijk wat jullie samen aan werk hebben verzet. Dick is heel technisch
en ook heeft hij technisch inzicht. Op het allerlaatste zijn de bouwtekeningen op advies
van Dick nog aangepast zodat we zonder iets in te leveren over een veel ruimere entree
beschikken. Verder is hier geen technische installatie waar Dick niet mee bezig is
geweest.
Alles helemaal belangeloos en daarom ook onze dank aan Dick.
Joke is helemaal een geval apart. Joke verft bijna in haar eentje de hele sporthal, ze
begint op zaterdag, gaat door op zondag en maandag maakt ze het af. Joke lakt de trap,
joke stopt en verft de bar en Joke verft alle kasten van de bibliotheek. Als ik vraag:
“Joke maak je het niet te gek”dan zegt Joke steevast, “Ah dat valt allemaal nog wel
mee”.
Daarnaast is Joke ook nog penningmeester en geholpen door Dick heeft ze alles keurig
op orde. Afgelopen week is de hele boekhouding goedgekeurd door register Accountant
Henk Smeitink. Met deze goedkeuring in de hand kunnen we de laatste uitstaande
toezeggingen bij Provincie en Oranjefonds ook nog gaan innen.

Daarnaast Joke ben je altijd goed te spreken. Wat mij betreft verdien je een
standbeeld. Heel erg bedankt.
Dan kom ik bij Eria.
Eria is de spin in het web. Ze verzet bergen werk, geeft nooit op en is zeer betrokken.
Een groot gedeelte van het succes van dit project, dat wil zeggen het halen van onze
doelstellingen, ligt in de periode rond eind 2010.
Samen hebben we toen tientallen brieven geschreven naar allerlei fondsen. Het is niet
alleen het schrijven van de brieven maar ook het verdiepen en inleven in de
doelstellingen van een potentiële financier.
Eind 2010 waren meer dan 1000 A-viertjes geprint gekopieerd en verspreid. Hoezo
digitaal tijdperk. Afgelopen week heb ik mijn mailbox nagekeken van de periode oktober
2010 tot heden. In totaal ruim 800 mails over de Zunnekamp waarvan er 500 door Eria
of via Eria zijn verstuurd.
Naast alle communicatie en secretariaatswerk heeft Eria zich ook intensief bezig
gehouden met de inrichting, de vloer, de gordijnen, ons servies met logo, ondersteuning
van de bib enz. enz. enz.
Eria is betrokken en perfectionistisch. In een enkel geval leidt dat zelfs tot emotionele
betrokkenheid. Als ik dat merk dan spring ik de andere dag op de fiets, we praten en
relativeren dan een uur en vervolgens gaat Eria weer onverdroten voort.
Eria doet er toe binnen het bestuur. Neem bijvoorbeeld de corsages….. als Eria zegt we
doen een corsage op dan doen we een corsage op……….. Het is bijna net als thuis, ook
hier moet ik gewoon luisteren.
Namens het bestuur, maar zeker ook persoonlijk, wil ik Eria bedanken voor de uiterst
prettige samenwerking.

Tot slot mijn eigen rol als voorzitter:
Toen ik het stokje overnam van Gerrit Klein Kranenbarg was duidelijk dat er iets moest
gebeuren met dit op dat moment totaal achterhaalde gebouw. Het was fijn en
geruststellend dat Gerrit nog geruime tijd in ons bestuur heeft kunnen functioneren.
Ik heb het als een eer ervaren om met alle mensen die ik tot nu toe in mijn rede
genoemd heb te mogen samenwerken.
De vanzelfsprekendheid waarmee heel veel mensen hebben meegeholpen aan de
totstandkoming van dit dorpshuis is een bron van inspiratie en motivatie. Nogmaals
iedereen heel heel hartelijk dank.
Het resultaat mag u straks allemaal zelf gaan bekijken en beoordelen. Als bestuur zijn
we er trots op dat we onze financiële en maatschappelijke doelstellingen hebben
bereikt.
In een interview met de krant heb ik al eens gesproken van een reëel gebouw. Een
begroting en een gebouw dat past bij de grootte van Geesteren.
Het is geen kasteel, maar wat belangrijker is, het is zeker geen luchtkasteel!

