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KALENBERGER  GEMEENSCHAPSHUIS  

 
Gerda Lok-Jongschaap, Kalenberg 

 
In een rondschrijven d.d. 15 februari 1950 aan alle bewoners van Kalenberg- 
Hoogeweg vond ik de volgende woorden: 
“De gemeenschapszin, de eenheid van onze ruim 130 gezinnen heeft altijd de 
buitenstaander getroffen en velen zijn hier jaloers op en ……..terecht.” 
Aan het eind van dit verhaal zult u kunnen constateren hoe waar deze woorden 
waren en nog steeds zijn.  
Tot 1950 was de kerk niet alleen een gebouw voor de eredienst, zij bood ook 
onderdak aan de vele verenigingen die in Kalenberg actief waren. Dat dit nogal 
wat beperkingen met zich mee bracht moge duidelijk zijn. 
De school kon ook geen onderdak bieden omdat er net een derde onderwijzer 
was aangesteld zodat alle drie lokalen bezet waren. Er gingen dan ook stem-
men op om een eigen verenigingsgebouw te bouwen. Er kwam een commissie, 
samengesteld uit alle lagen van de bevolking. De plannen kregen al snel vorm. 
Dat er geld moest komen, daarvan was men zich volledig bewust. Werkelijk 
een ieder werkte mee om dit gebouw te realiseren. 
Een eerste lijstcollecte bracht ƒ1.238,-op! Een daarop volgende bazaar nog 
eens ƒ1.427,23. Verder werd er geld geleend tegen borgstelling van de be-
stuursleden en werden er renteloze aandelen uitgegeven. Aflossing van deze 
aandelen zou plaatsvinden door een uitloting tot een jaarlijks te bepalen be-
drag. Door de jaren bleek dat een ieder het bedrag weer heeft teruggestort in 
de kas van het KGH. Bij verschillende particulieren en instanties werd geld 
geleend tot een bedrag van ƒ 10.800,-. Door deze forse bedragen was er een 
basis gelegd. 
De vereniging Kalenbergs Gemeenschapshuis werd op 1 januari 1950 opge-
richt. Op 5 juni 1951 werd de vereniging Koninklijk goedgekeurd. 
 
In de Noordoostpolder werd van de Domeinen een houten barak gekocht die 
dienst had gedaan als huisvesting van Polderpioniers. De aankoopsom be-
droeg ƒ 3.600,-. De barak moest wel zelf gehaald en ter plekke gedemonteerd 
worden. In alle vroegte gingen de mannen in een boot met motor op weg naar 
de Polder, richting Urkervaart waar de barak stond. Rond middernacht werd 
Kalenberg weer bereikt. Wat een reis! 
Op 17 oktober 1951 kon het kant-en-klare gebouw geopend worden door de 
burgemeester van de gemeente Oldemarkt.   
In januari 1952 was er een aggregaat aangekocht dat samen met de school 
werd gebruikt. Toiletten kwamen er pas eind 1953. 
Door de jaren heen zijn er natuurlijk diverse verbeteringen aangebracht.  
Veelal noodzakelijk!  
In 1955 kon men haast niet meer binnenkomen vanwege het modderige paadje 
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maar er was geen geld voor verbetering. Tijdens een vergadering kwam men 
op het idee om per lid tien stenen te geven. Dit leverde 205 stenen op dus het 
paadje werd gelegd.  
In de vergadering van 20 januari 1962 kwam aan de orde dat het gebouw ei-
genlijk te klein was, er zou een zaaltje bij moeten. Later was er zelfs sprake 
van nieuwbouw. Dit is nooit gerealiseerd vanwege de kosten. Wel werd in 1965 
het gebouw voorzien van stenen muren. 
In 1969 bleek de vloer van het podium verrot te zijn, later bleken ook de vloer 
van de kantine en de zaal verrot. Met aller inzet zijn deze vloeren vernieuwd.  
Een jaar later kreeg het gebouw aansluiting op het gasnet voor de verlichting. 
Eind 1979 moest er wederom gebouwd worden. Aan de wegzijde kwamen nu 
de ingang en nieuwe wc’s en tevens werd er een extra vergaderruimte bijge-
bouwd. Dagen en avonden werd er door de gemeenschap en het bestuur ge-
timmerd, geverfd en gepoetst. De officiële opening van dit alles vond plaats op 
24 april 1981. 
 
De houten vloer, gelegd in 1969, bleek in 1985 niet langer betrouwbaar. Met 
behulp van subsidies en wederom de vereende krachten van de bewoners 
werd er een betonnen vloer gelegd. 
Begin jaren negentig opnieuw problemen. Deze keer betrof het het dak. “Een 
goeie storm en hij waait eraf”. Eind 1991 kwam er een nieuw geïsoleerd dak.  
De ramen van de grote zaal kregen dubbele beglazing. 
In de loop der jaren bleek dat het gebouw gewoon te klein was. 
Eind jaren negentig is er een uitbreiding geweest: nieuwe bibliotheekruimte, 
kleine zaal, kasten voor de diverse verenigingen. 
 
En dan: september 2009. 
Het bestuur van het KGH werd benaderd door de gemeente inzake het beleid 
van de gemeente m.b.t. dorpshuizen: de intentie is om alle dorpshuizen in een 
zodanige staat te brengen dat men dertig tot veertig jaar vooruit kan. Daar 
heeft de gemeente een potje voor, namelijk het Leefbaarheidsfonds.  
Het bestuur krijgt het verzoek na te denken over de staat van het gebouw en 
over eventuele ver- of nieuwbouw.  
Dat wij zeer verrast waren zal u niet verbazen. Het bestuur hoefde er niet lang 
over na te denken. Gezien de staat van het gebouw, het ontbreken van isolatie, 
slecht functionerende verwarming gepaard gaande met hoge stookkosten, het 
ontbreken van goede ventilatie en de door alle verbouwingen ontstane functio-
nele problemen leek het ‘weggegooid geld’ om flink te investeren in het be-
staande gebouw. 
De gemeente liet een inspectie uitvoeren, met als conclusie dat nieuwbouw de 
aangewezen oplossing is.  
Al in 1956 schreef een gemeentearchitect: “Uiterlijk is het een zeer lelijk ge-
bouw, het lijkt meer op een voorraadschuur dan op een Gemeenschapshuis”.  
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Dit werd nu ongeveer op dezelfde manier verwoord door een medewerker van 
de gemeente. 
In juni 2010 organiseerde het bestuur twee bijzondere (leden-)vergaderingen, 
waarin het voorstel van de gemeente werd voorgelegd aan de leden van het 
KGH en alle inwoners van Kalenberg/Hoogeweg. 
De algemene mening is deze kans aan te grijpen, met als kanttekening er voor 
te waken dat in de nieuwe situatie de huurkosten omhooggaan.  
Tijdens deze bijzondere vergaderingen meldden zich verschillende mensen 
aan voor de werkgroep, die zich bezig gaat houden met de plannen. Inclusief 
het bestuur is dit een groep van twintig mensen, een mooie dwarsdoorsnede 
van de bevolking en in leeftijd variërend van vijftien tot zeventig jaar. De groep 
krijgt als naam ‘Het Puntergenootschap’. 
Door middel van excursies, voorlichting, gesprekken en ontwerpsessies wer-
den de ideeën gevormd. Belangrijkste uitgangspunten: het moet een duurzaam 
gebouw worden, passend in het dorp en het Nationaal Park De Weerribben en 
met zo laag mogelijke energiekosten. 
Uiteraard vond er op gezette tijden terugkoppeling plaats met de gemeente. 
Gelukkig was de wethouder enthousiast over de plannen en onze werkwijze. 
In de zomer van 2011 lag er een definitief ontwerp met kostenplaatje. 
Op 31 januari 2012 is ons ontwerpplan besproken in de commissievergadering 
van de gemeente. Louter juichende kritieken voor het plan en vooral voor de 
aanpak: zelf ontwikkeld, veel jeugd in de werkgroep, groot draagvlak vanuit de 
bevolking!!! Op 14 februari 2012 heeft de gemeenteraad de beslissing geno-
men nieuwbouw te realiseren. 
Begin mei is er een verkoopdag gehouden van alles wat maar los- en vastzat: 
alle overbodige spullen en zelfs het hele gebouw is te koop! 
Daarna kon worden begonnen met de sloop door vrijwilligers. 
Op maandag 4 juni 2012 startte de aannemer met de nieuwbouw. In de bouw-
vak hebben de drie plaatselijke rietdekkers gezamenlijk het rieten dak gelegd. 
Vanaf half september konden onze vrijwilligers weer aan de slag.  
Naast schilderwerk binnen en buiten, is de gehele terreininrichting in eigen 
beheer uitgevoerd en legden vrijwilligers het mossedumdak (begroeid met mos 
en sedum, vetkruid).  
Op 6 november werd het gebouw officieel opgeleverd en meteen daarna in 
gebruik genomen. Opnieuw kwamen de vrijwilligers in actie: schoonmaken en 
inrichten.  
Het resultaat mag er zijn: een prachtig, multifunctioneel, duurzaam en energie-
zuinig gebouw. En tot stand gekomen door de inzet van al die vrijwilligers, van 
de eerste plannen tot het plaatsen van de laatste stoel.  
Ook in 2012 bestaat in Kalenberg/Hoogeweg gelukkig nog die gemeenschaps-
zin waar men in 1950 al zo door getroffen was. 
De officiële opening (voor genodigden) is op 18 januari 2013 gepland. 
Zaterdag 19 januari is Open Dag voor ieder die wil kijken. 
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Boven: het ‘oude’ Kalenberger Gemeenschapshuis in aanbouw, 1951. 
Foto uit: H. Bruinenberg, De tijd vertelt, Steenwijk 1959. 
 
Onder: het nieuwe KGH, 2012. Op het rieten dak zonnepanelen, boven de 
ingang rechts het platte mossedumdak.       Foto: L. Hoen, Archief HVIJ. 
 

 


