
Geachte Raadsleden en College,

Ik mag wel dan lid zijn van de kerngroep centrumplan , echter dat wil niet zeggen
dat ik niet kan inspreken betreft het Gezellenhuis. Ik spreek dan nu ook op 
persoonlijke titel.

Ik woon al  55 jaar in Ouderkerk en ik ben zo blij dat het Gezellenhuis in oude glorie 
hersteld wordt. Eindelijk , na veel noeste arbeid is dit voor elkaar gekregen. De 
mensen die dit realiseerden  verdienen een pluim. Het is een prachtig gebouw en 
binnenkort ziet het er nog mooier uit . 
Menig Ouderkerker heeft hier zijn voetstappen liggen. Zelf heb ik ook fantastische 
herinneringen  aan het Gezellenhuis.
Maatschappelijk heeft het Gezellenhuis veel betekent voor de Ouderkerkers!!
Feesten werden er gevierd , trouwpartijen , kindervoorstellingen, vergaderingen ,
schoolmusicals , schaakavonden, toneelvoorstellingen en noem maar op. Niet te 
vergeten 'De langste nacht van Ouderkerk'. Met een glimlach om onze mond denken 
wij daaraan terug.
Ook werd er gerouwd na een begrafenis.
En dit allemaal onder het genot van een hapje en drankje ( horeca dus).
Het Gezellenhuis verbond de gemeenschap van Ouderkerk . En we hangen de vlag uit
dat het na herstel terug gegeven wordt aan de Ouderkerkers, zodat ook onze jeugd 
straks weten hoe gezellig het daar altijd was.
De jongemannen van Wieringen hebben een prachtig plan neergelegd .
Voor jong en oud , zoals vroeger, is er iets te doen in het Gezellenhuis.

Er zijn bezwaren dat er overlast straks zou zijn , maar de enige mate van overlast zal 
zeker in de vergunning geregeld worden.
Maar waar praten wij eigenlijk over. Het pand wordt geisoleerd en dat was het zeker 
vroeger niet.  Auto-overlast, de Ouderkerkers komen op de fiets of lopend en de 
weinigen die met de auto komen , kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats 
naast het Gezellenhuis. Is iedereen vergeten hoeveel fietsen er stonden op het Kampje
als men de Banq, Nappa en de Vrije Handel bezocht.

De buren vinden het niet zo leuk en zullen van alles bedenken om het tegen te houden
dat Kek erin komt.  Gaan jullie maar naar het dorp, niet in mijn achtertuin etc.......
Maar weten we het zeker of er wel weer een restaurant komt op het Kampje . En is de
huur dan wel betaalbaar. En  komt er een gelegenheid, dan ligt de  uitdaging om er 
iets gezellig van te maken bij de toekomstige restaurant eigenaren.
Maar ik mag toch aannemen dat de buren voordat zij hun woningen in 2014 en 2017 
kochten geinformeeerd hebben naar de status van het Gezellenhuis en wat het in 
toekomst wederom zou kunnen worden. Het Gezellenhuis is al sinds 1910 in gebruik
Ontnemen of vertragen zij nu voor de Ouderkerkers en de kekjongens deze droom.
Ik hoop dat u allen weet wat het Gezellenhuis betekend voor de gemeenschap en wij, 
allen jong en oud er vanaf zomer 2021 weer gebruik van kunnen maken
Rita Smit 




