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Calkoenstraat 27, Landsmeer
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Van crisis naar bruisende cultuurtempel:

Tekst en foto’s : Olav Lammers

“Het Dorpshuis als
Phoenix uit de as herrezen”
Het woord ‘Dorpshuis’ roept bij veel mensen misschien nog het beeld op van een boerenzaaltje ergens op het platteland waar
het koffiezetapparaat de hele dag staat te pruttelen en waar ‘dorpelingen’ elkaar regelmatig treffen om een kaartje te leggen,
een bijeenkomst van de Plattelandsvrouwen te bezoeken of te praten over de dingen van de dag.
Hoe anders is dat in Landsmeer! Was het Dorpshuis
zo’n twintig jaar geleden nog op sterven na dood,
nu bruist het er van de activiteiten op allerlei gebied.
Het Dorpshuis leeft en dat kan geen enkele passant
in de Calkoenstraat ontgaan. Aan de buitengevel van
de nieuwe entré hangt een enorm doek waarop het
Dorpshuis zich presenteert als een ‘Mutifunctioneel
Zalencentrum’ met ‘Muziek, Feest en Theaterfaciliteiten’. Daaronder een doek waarop in één oogopslag
een zeer gevarieerd programma voor de komende
maanden te zien is; zelfs Frits Lambrechts komt er
binnenkort optreden!
Dubbeltje op z’n kant
Schril is het contrast met de situatie in 2003, toen
het Dorpshuis op de nominatie stond om gesloopt
te worden en op het gemeentehuis al tekeningen
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circuleerden van op deze plek nieuw te bouwen
woningen. “Ja, dat was toen een dubbeltje op z’n
kant”, vertelt Jan Holvast, voorzitter van het Stichtingsbestuur. “Toen het gemeentebestuur besloot
alle schoolgym naar de sporthal te verplaatsen en
de stichting daardoor jaarlijks 65.000 gulden aan
huur zag verdampen, was het echt crisis. Het oude
bestuur had ondanks alle inspanningen grote moeite
de exploitatie rond te krijgen.”
Snel handelen
Onbestaanbaar om zo’n belangrijke voorziening als
ontmoetingsplaats voor alle Landsmeerders te laten
verdwijnen, dachten de verschillende verenigingen
die gebruik maakten van het Dorpshuis. Zij kregen
daarbij steun van Jan Holvast die naast zijn het werk
voor zijn eigen Privacy advies- en onderzoeksbureau
regelmatig in het Dorpshuis neerstreek om een balletje te stoten met andere leden van biljartvereniging
‘Het Wapen van Landsmeer’. Er werd snel gehandeld, eerst via een actiecomité en direct daarna met

de samenstelling van een nieuw stichtingsbestuur,
samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen die er actief waren. Aan de hand van een
vijfjarenplan werden de eerste stappen gezet voor de
nieuwe ‘culturele onderneming’ , samen met Richard
Tang die als opvolger van zijn vader de horeca en
het beheer van het Dorpshuis voor zijn rekening had
genomen.
BVL benefietavond
Maar zonder geld geen reddingsactie. Holvast: ”Er
waren achterstallige betalingen die eerst moesten
worden ingelost. Hoe belangrijk en welkom was
daarom de benefietavond die de BVL, toen nog onder
aanvoering van Nico Perdaan, die ruim 20 duizend
euro opbracht. We zijn sindsdien van alles gaan
verzinnen om extra geld in het laatje te krijgen. Het
idee van een rommel-/boekenmarkt bijvoorbeeld,
waar eerst sceptisch tegenaan werd gekeken, bleek
een doorslaand succes en brengt ons nu jaarlijks zo’n
7000 euro op.”

Een zaak van lange adem
Richard Tang: ”Maar hoe enthousiast wij allemaal
ook waren - inclusief de vele vrijwilligers die zich al
snel meldden – om hier weer leven in de brouwerij
te krijgen en van het Dorpshuis een sociaal-culturele
hotspot te maken, was het meteen al duidelijk dat
het een zaak van lange adem zou worden en dat
we stapje voor stapje naar het einddoel moesten
toegroeien. Dat gold niet alleen voor de modernisering van het pand, maar ook een zo optimaal
mogelijke verhuur/bezettingsgraad van de 8 zalen in
dit complex en een programmering van activiteiten
die ertoe doen.”
Andere uitstraling
Een tweede stap was een goede bestemming te
vinden voor de gymzaal die nauwelijks nog iets
aan huur opbracht. Het succes diende zich aan: de
openbare bibliotheek zocht een nieuw onderkomen.
“Na veel over en weer gepraat met de gemeente
konden we vervolgens op een redelijk bedrag aan
subsidie rekenen en van de bank kregen wij een
hypotheek om de verbouwing van de bibliotheek en
de hal op gang te brengen. Het pand was namelijk
behoorlijk gedateerd.” De verbouwing gaf direct een

andere uitstraling en trok veel nieuwe mensen naar
het Dorpshuis. Jan Holvast: ”. “Bijkomend voordeel
is dat daarmee steeds meer mensen het Dorpshuis
leren kennen en er zich bovendien steeds onverwacht
veel vrijwilligers aandienen. Dat geldt tevens voor het
‘Repair Café wat hier sinds een half jaar met groot
succes wordt gehouden. Het brengt een hoop gezelligheid met zich mee en motiveert ons alleen maar
meer!”
Elkaar nodig hebben
Ook Richard doet een duit in het zakje door steeds
meer ‘bruiloften en partijen’ binnen te halen, niet
alleen goed om zijn pacht aan het bestuur te kunnen
betalen, ook de zaalhuur brengt de stichting extra
geld in het laatje. Richard, met instemming van Jan:
”Zonder Dorpshuis doe ik niet zoveel en andersom
ook niet. Je hebt elkaar wel heel erg nodig, ook bij de
organisatie en planning van alle activiteiten, maar de
samenwerking verloopt perfect!”
Kom even de ogen uitkijken
Wie lange tijd niet meer in het Dorpshuis is geweest,
zal niet alleen zijn ogen uitkijken, een bezoek aan de
verschillende culturele activiteiten zal hem of haar

zeker doen terugkeren. Men raadplege de website
of komt gewoon even binnenwandelen, bijvoorbeeld
naar de Anton Heijboerzaal waar een permanente
expositie met echte Heijboers wordt gehouden.
En dan de BVL Businessborrel die jullie op
29 april hier organiseren, welke cadeau’s
kunnen de Landsmeerse ondernemers
voor deze Dorpse cultuurtempel meenemen?
“Een goed idee om eens over na te denken”, zeggen
Jan en Richard. Maar daar is niet veel tijd voor nodig:
“Elke donatie, groot of klein, is natuurlijk welkom.
Maar men zou er eens aan kunnen denken om reclamepanelen in de fraaie hal te plaatsen. Maar waar wij
allemaal heel blij van zouden worden is een gebaar
waarmee wij de oude, niet te tillen en tijdens voorstellingen krakende podiumdelen in de grote zaal kunnen
vervangen. En ook wat professionelere technische
zaken maken de droom van velen waar, want de
gezelschappen die hier optreden, hebben over het
algemeen een zeer beperkt budget. Als het even
kan, stellen wij daar op de 29e mooi weer tegenover,
zodat ook van hartenlust genoten kan worden van
het buitenterras van de Hertog van Landsmeer.”

VAN DE BESTUURSTAFEL
GEMEENTE OVERLEG

Op donderdag 14 april zijn Rene van Dongen
en Paul Welzenbagh naar het gemeentehuis
getogen voor overleg met wethouder Richard
Quakernaat en Brigitte Kool, medewerkster economische zaken. Het was een prettig
gesprek, gemoedelijk en vooral informatief en
beide partijen hebben elkaar na de kennismaking verteld wat voor de komende periode de
ambities zijn en wat we van elkaar verwachten.

nemers zouden moeten zijn om horeca aan de
Breek te realiseren.

SCHRIJF JE ALVAST IN VOOR DE BVL-OPEN
GOLF EN/OF DINER
Wij nodigen u hierbij graag uit voor de unieke BVL-Open

ISW

Golf op 25 mei 2016!

In de Interregionale Samenwerking Waterland
worden regionale thema’s in het kader van
recreatie en toerisme gezamenlijk opgepakt.
Op dit moment zijn daar actueel: waterrecreatie in Noord-Holland, promotie fietsroutes en
fietsverhuur en bewegwijzering

Een mooie gelegenheid om te netwerken op een gezellige, ontspannen en sportieve manier. BVL-leden, relaties
van onze leden en Landsmeerse ondernemers zijn van
harte welkom om aan deze dag deel te nemen. Tijdens de
wedstrijd en de clinic wordt gezorgd voor baancatering.
Het programma

Het Ilperveld

Twiske

15:00 Ontvangst

Het bezoekerscentrum wordt momenteel zo
goed als mogelijk gerund door vrijwilligers
zonder budget want het Landschap Noord
Holland heeft in principe het centrum gesloten.
Het is nu zoeken naar een ondernemer die
daarin wil stappen en die in overleg met
Landschap en Gemeente weer een bestemming aan het geheel kan geven.

Het recreatieschap Noord Holland wil graag
meer ondernemers aantrekken voor het Twiske.
Op maandag 25 april is er een bijeenkomst om
kansen te onderzoeken. Ondernemers zijn van
harte uitgenodigd en zie daarvoor de aparte
uitnodiging en aanmelding op de BVL website

16:00 Start 9 holes wedstrijd (Shotgun start) / Golfclinic

Horeca aan de Breek

De Gemeente Landsmeer is in gesprek met
ondernemers/initiatiefnemers die in een open
sfeer samen willen onderzoeken wat de
randvoorwaarden voor gemeente en onder-

18:00 Ontvangst leden welke niet hebben deelgenomen
aan de wedstrijd of clinic.
18:30 Borrel en prijsuitreiking
19:15 Aanvang 3 gangen diner
Waar kan ik me inschrijven en wat zijn de

17 mei organiseert de Gemeente Landsmeer
een Ondernemersavond in het Dorpshuis.
Meer info op onze website.
In verband met de ruimte hier zullen wij de
overige punten op de BVL website zetten
zodat U die op Uw gemak kunt nalezen,
Ondernemersklimaat, Blauwe Zone Landsmeer.

kosten?
Ga naar www.bvl-landsmeer.nl voor meer informatie en
inschrijven.
Namens het bestuur BVL Landsmeer
Robin Voet (06-54286415)
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