(uit de Vierklank)

Westbroekers nemen bezit van ‘hun’
vernieuwde dorpshuis
door Martijn Nekkers
Onder grote belangstelling is zaterdag het verbouwde Dorpshuis van Westbroek geopend
door wethouder Bert Kamminga. De Westbroekers maakten er meteen een gezellig feestje
van.
Goed, het heeft allemaal wat langer geduurd en er waren wat problemen met de
welstandscommissie. Ook heeft het allemaal wat meer gekost dan aanvankelijk was begroot
maar daar heb je dan ook wat voor. Er staat nu een dorpshuis met een prachtige foyer aan
de Prinses Christinastraat. Een mooi visitekaartje van het dorp Westbroek dat, zo bleek op
deze zaterdagmiddag, de vernieuwde accommodatie wel weet te waarderen.
De bezoekers werden binnengelaten in de grote zaal via de zij-ingang. Daar konden ze
meteen zien wat er allemaal zo te doen is in het dorpshuis. Er werd onder meer druk
gekoersbald en geschaakt en er waren presentaties van verschillende groepen die gebruik
maken van deze accommodatie. Voorzitter Cornel Boere van de Stichting Dorpshuis
Westbroek heette de bezoekers welkom en zei heel trots te zijn op het resultaat. Maar er
was nog meer goed nieuws. Michael van Vliet van de Rabobank, die met hun geldautomaten
ook onderdeel uitmaakt van het complex maakte bekend dat de Rabobank een cadeautje
had voor de Westbroekers. Hij overhandigde een cheque van € 10.000 aan Jaap Veldhuizen
van het dorpsberaad. De bedoeling is dat het geld in overleg met de gemeente bestemd gaat
worden voor de verfraaiing van het terrein rond de zo mooi gerestaureerde molen ‘De Kraai’.
Maar er was nog meer. Aannemer Wim van Hengel overhandigde een fraai schild met de
wapens van Westbroek en De Bilt dat zeker een plekje zal krijgen in het dorpshuis. Conny
van Winssen werd bedankt voor de fraaie wandschilderingen die ze in de grote zaal heeft
aangebracht en Arie van der Tol voor zijn enorme inzet gedurende de hele verbouwing. En
passant werd afscheid genomen van Rick de Groot. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange
inzet in het bestuur.
Overschrijding
Maar toen was daar toch het moment dat de opening verricht zou worden. Wethouder
Kamminga memoreerde nog maar eens dat de verbouwing niet zo vlot verlopen is. Dat er
problemen waren met de welstandscommissie. Dat er een second opinion werd gevraagd
aan een andere welstandscommissie. Die wees het ontwerp ook af. Er moest een nieuwe
tekening worden gemaakt. Ook waren er nog wat tegenvallers tijdens de verbouwing. Het
leidde er toe dat de aanvankelijk begrootte kosten van € 275.000 aan het eind van de rit
uitkwamen op € 450.000. Kamminga: ‘Het bewijst hoeveel belang het gemeentebestuur
hecht aan deze voorziening voor Westbroek’. Toen knipte hij, ingeleid door twee trompetters
van Vriendenkring, met een snel gebaar het rode lint door. De Westbroekers stroomden
vervolgens door de deur naar het nieuwe gedeelte.
Dokter Smitt
In de nieuwe foyer wachtte hen een verrassing. Doker Smitt (78) de voormalige dorpsarts
van Westbroek had daar al plaats genomen. Hij had één van zijn bekende goocheltrucs
meegebracht. In Chinese stijl liet hij met zijn goochelkunst z’n dorpsgenoten verbaasd staan.
Maar dat was nog niet alles. De dokter ging vervolgens naar buiten waar hij het
legendarische ‘dokter Smitt-bankje’, geschonken in 1999 toen hij met pensioen ging,
opnieuw letterlijk onthulde. Toen was het tijd voor drankjes, aangeboden door het dorpshuis

en hapjes door de beheerders Ad en Hilda Verhoef. Sparks of Joy zong en Vriendenkring
speelde terwijl de bezoekers luisterden, met elkaar kletsten of het glas hieven. Maar de
spelers van de schaakclub gingen ondertussen onverstoord verder met hun spel. Het bewijs
dat het Dorpshuis van Westbroek voor iedereen wat te bieden heeft.
Grote belangstelling bij de officiële opening van het vernieuwde Dorpshuis.

Dokter Smitt en zijn echtgenote op het naar hem genoemde bankje.

