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Nieuwsbrief maart 2019 

Het heeft even geduurd (de laatste was in oktober), maar dan heb je ook wel wat te vertellen. In 

willekeurige volgorde. Veel leesplezier,  

Gerrit Kramer 

1. Afscheid bestuursleden 

In februari namen 3 bestuursleden van de stichting 

afscheid: Rinus van Dompselaar, Ivo de Block en 

Hilbert Limpers. Namens alle gebruikers kregen ze een 

dinertje aangeboden met een prachtig 

afscheidswoordje van Huib Haringhuizen en tijdens de 

vrijwilligersmiddag namen ze op een wat informelere 

wijze afscheid na bijna 7 jaar dorpshuisbestuur.  

 

2. Nieuwe voorzitter bestuur  

 

Rinus wordt opgevolgd door Ronald Looijestein als voorzitter van de 

Beheerstichting. In januari is hij begonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info over Ronald: 

https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/01/29/ronald-looijesteijn-stelt-

zich-voor/ 

 

3. Afscheid beheerder Lucas 

Vanwege zijn verhuizing naar het oosten van het land, gaat Lucas ons verlaten. We zijn hem heel 

dankbaar voor zijn betrokkenheid bij ons Dorpshuis en alle technische klusjes die hij voor ons heeft 

gedaan. Hij wordt opgevolgd door Maurice Derks die ook de beheerder van de woensdag wordt en 

net als Lucas verantwoordelijk wordt voor elektra, apparaten en installaties in het gebouw. 

 

4. Info oud-architect gebouw 

Er wordt een biografie gemaakt over de architect van de voorloper van de huidige school, de heer 

Van Wijngaarden. Meer informatie is te vinden op http://www.atvanwijngaarden.nl/ 

https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/01/29/ronald-looijesteijn-stelt-zich-voor/
https://www.dorpshuisdeoudeschool.eu/2019/01/29/ronald-looijesteijn-stelt-zich-voor/
http://www.atvanwijngaarden.nl/
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5. Ontruiming Molenweid 

Als er ernstige calamiteiten zijn, kunnen de bewoners van Molenweid uitwijken naar het dorpshuis.  

 

6. Biljartclub 

Door de sluiting van het Wapen zocht de biljartclub bij ons ruimte. Helaas hadden ze drie vaste 

biljarts nodig en slechts voor een middag en een avond. Dat konden we niet bieden. Sneu dat ze na 

zoveel jaar niet meer in het dorp terecht kunnen! 

7. Nieuwe activiteiten in dorpshuis 

Er zijn veel dagdelen en veel ruimtes vrij in ons gebouw. Tijd om te kijken naar andere activiteiten, bij 

voorkeur op vaste momenten. Wies Derks, Mieke Dijkema en Gerrit Kramer zijn begonnen met 

nieuwe initiatieven: bridgen, yogalessen, een gezellige warme hap, (line)dansen, het 

klaverjaskampioenschap van Wieringerwaard nieuw leven inblazen, bingo, workshops, 

meezingmiddag en filmhuis.  

8. Schoonmaak na verhuur 

De schoonmaak wordt binnenkort structureel in de losse 

verhuurprijzen verwerkt, omdat ruimtes door incidentele 

huurders niet altijd goed schoon achtergelaten worden. 

 

 

  

9. Bar en Cateringopbrengst 

Het bestuur heeft besloten dat de bar- en cateringopbrengst van het dorpshuis ten goede komt aan 

de gebruikersbijdragen en niet wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. De prijzen van 

consumpties gaan iets omhoog: koffie, thee en fris €1,50, wijn en bier €2. 

 

10. Riolering 

 

De riolering in de grond van de buren (achter het huis waar voorheen 

Geert en Nelly van Dijk woonden) en in onze grond is in opdracht van de 

gemeente aangepakt. Alles is vernieuwd, afgedopt en - voor zover nodig - 

verplaatst naar ons ‘grondgebied’. Ook de drain die gelegd was om 

overtollig regenwater onder het gebouw te verwijderen/voorkomen, is 

meer naar het gebouw gelegd. 
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11. Voorplein 

Hessel Luik heeft heel veel gedaan om de bestrating rond 

het pand netjes te houden in de zomer. Vanwege zijn 

gezondheid gaat dit niet meer goed. Renny Donker heeft 

dit grotendeels van hem overgenomen. 

 

 

 

 

 

- Rob Wiese heeft een hek gemaakt midden in de heg aan de voorzijde. Het straatwerk moet nog 

wel aangepast worden. In het voorjaar wordt het hek geschilderd.  

- Omdat op deze plek veel water blijft staan maakt de klussenclub een put bij dit hek met afvoer 

naar de put aan de oostzijde. 

- We willen het hekje in de westkant van de heg weghalen. De gemeente (Jaap Bakker) zorgt voor 

wat ligusterstruiken om het gat te dichten.  

- Rob Wiese heeft een stopcontact gemaakt op het deurkozijn aan de voorkant. Rob heeft het slot 

van de voordeur ook weer gerepareerd. 

- Gerrit Kramer heeft overlegd met Richard Dorenbos van de brandweer over de toegang tot het 

plein via het brandweerparkeerterrein. Een van de hekken wordt aangepast, waardoor hij 

gemakkelijk te verwijderen is. Een van de ronde betonnen parkeerranden bij dat hek wordt 

verwijderd. De stoepranden onder het hek worden ook verwijderd of lager gemaakt. Het wordt 

een gezamenlijke klus van de klussenclub en de brandweer. 

 

 

12. Muurtje cv 

Voor de cv-ketels en overige apparatuur is door de klussenclub een brandwerende muur en deur 

gemaakt. Van de ruimte daarvoor is nu een schoonmaakkast gemaakt met een uitstortgootsteen, 

waardoor voortaan alle schoonmaakspullen bij elkaar staan en makkelijker te gebruiken zijn. 

13. Kaanzaal 

 

- De akoestiek is sterk verbeterd na het verwijderen van de 

dempende plafondplaten boven het podium en deze 

platen te vervangen door zwart geschilderde mdf-plaatjes. 

Met grote dank aan Jan Lont, Jan Leutscher, Lea Volkers en 

Lucas Luitjes voor de hulp. Ook het leggen van het 

balletvloerzeil op het podium heeft voor verbetering 

gezorgd, met dank aan Kees Borst. 

 

- Er zijn 130 nieuwe (tweedehands) stoelen aangeschaft. Deze mogen alleen binnen het gebouw 

gebruikt worden, dus niet buiten en ook niet uitgeleend aan derden.  

- Tijdens uitvoeringen kon het erg warm en benauwd worden in de Kaanzaal. Daarom zijn er vier 

luiken in het plafond gemaakt, die indien nodig, opengezet kunnen worden. De warme lucht kan 
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dan ontsnappen naar de frisse zolder boven de Kaanzaal, met dank voor de hulp van Cor 

Kruidenier. 

- Binnenkort wordt de ringleiding in de Kaanzaal operationeel, met dank aan Wout Angevare. 

- Er is een nieuw draaiknopslot in de buitendeur naar de steeg gemaakt, zodat bij noodsituaties 

iedereen makkelijk het gebouw kan verlaten. In de poort in het steeghek is ook een 

draaiknopcilinder gemaakt. Om ervoor te zorgen dat men niet door de tralies het slot open kan 

draaien, is een grote aluminium cirkel op het hek gemonteerd, met dank aan Gerard Aikema. 

 

Rob Wiese heeft een papierboetje in de steeg 

gemaakt, zodat het papier van de muziekvereniging 

droog en uit het zicht staat. 

 

 

 
 
 
 
 

 

14. Deurbel 

Er is een nieuwe deurbel. Deze gaat af in de Grote Zaal en in de Kaanzaal. De bellen zijn aangesloten 

op het lichtnet en zitten onder (boven?) de plafondplaten, de drukknop heeft een zware batterij.  

 

15. Afvalscheiding 

Er is een metalen emmer neergezet in de keuken om te kijken hoeveel groen afval we hebben (koffie, 

theezakjes e.d.). Svp niet legen, dat doet Gerrit iedere week. Voorlopig houden we de bestaande 

situatie, omdat de container nog overvol zit iedere maand, maar als er veel groen afval is, wordt er 

overwogen een kleinere grijze container en een groene container te huren, wat iets goedkoper is en 

beter voor het milieu. 

 

16. Scharnieren klapdeuren 

Maurice gaat kijken of hij zware kasteelscharnieren kan maken, zodat de linker klapdeuren naar de 

Kaanzaal helemaal open kunnen. 

 

17. Beamer en scherm Grote Zaal 

Er hangt nu in de Grote Zaal ook een beamer en een scherm. Het vga-snoer voor aansluiting aan een 

laptop komt uit bij de bar. Onder de trap ligt een verlengsnoer zodat de laptop ook ergens anders 

kan staan. De beamer is geschonken door Ivo de Block. 
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18. Boeken in de leeszaal 

Ruud de Vroome heeft Stef Buis gevraagd om wat boeken uit de Leeszaal te ruilen met boeken van 

de boekenmarkt. Hanneke Meereboer zorgt dat alles aangevuld wordt en netjes blijft. 

 

19. Schilderij in de Leeszaal 

 

Bertus Schellevis heeft het schilderij van het Polderhuis dat 

in het Wapen hing, geschonken aan het dorpshuis. Het 

hangt nu in de Leeszaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Nieuwe bezem 

Er komt een nieuwe bezem, een zogenaamde schaarzwabber; vaak 

gebruikt in gymzalen, voor de grote ruimtes zoals de Grote Zaal en de 

Kaanzaal. Hij hangt in de schoonmaakkast 

 

 

21.  Nieuwe ladder 

Er komt ook een nieuwe 

ladder. Een reformladder, 

die uit drie delen bestaat en 

ook als trap is te gebruiken. De ladder hangt samen met de 

grote trappen in de entree van de kelder. In de steeg hangt 

ook een stalen tweedelige ladder. 
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22. Taart en vrijwilligersborrel 

 

De vrijwilligers van het dorpshuis kregen begin februari een grote taart van de VVD uit handen van de 

gedeputeerde van Noord-Holland. Het dorpshuis draait volledig op doeners en daarom zijn we extra 

in het zonnetje gezet. Annie Luik, Rob Wiese en Gerrit Kramer hebben de taart in ontvangst 

genomen. Er is door het bestuur gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om iedereen die in 2018 

vrijwilligerswerk voor het dorpshuis had verricht uit te nodigen in de Pauwenzaal om de taart op te 

eten en daarna nog een borreltje te drinken op het nieuwe jaar.  

 

23. Muren opnieuw schilderen 

Aan het eind van het seizoen gaat de klussenclub met de muurkwast langs eventueel vervuilde 

wanden. Indien nodig wordt er op de muren een extra laklaag aangebracht zodat ze beter schoon te 

maken zijn. 

24. Klussenoverzicht 

Gerrit maakt regelmatig een nieuw klussenoverzicht en hangt dit aan de binnenkant van de berging 

in de Grote Zaal. Iedereen kan daar klusjes aan toevoegen. 


