Dorpshuis IJzendoorn krijgt grote gift van oud inwoner

Het bestuur van het Dorpshuis Ons Tehuis in IJzendoorn is aangenaam verrast door een gift van 1
miljoen Zwitserse franken van een oud inwoner, Gerrit van Riemsdijk uit Liechtenstein. Het voelt als
de hoofdprijs uit de loterij, aldus het bestuur in een eerste reactie. De gift had niet op een beter
moment kunnen komen, want het bestuur was net bezig met plannen om het dorpshuis
toekomstbestendiger en duurzamer te maken. De middelen ontbraken echter om het dorpshuis
goed aan te pakken.
Gerrit van Riemsdijk is op 16 mei 1926 in IJzendoorn geboren als zoon van Wilhelm van Riemsdijk,
fruitteler op de boerderij de Cockenhof, ongeveer op de plaats, waar nu de nieuwbouwwijk
IJzendoorn-West wordt gerealiseerd.. Na de lagere school in IJzendoorn bezocht Gerrit de HBS in Tiel.
Op 18 jarige leeftijd, in 1944, werd Gerrit opgeroepen voor de Duitse Arbeitdienst. Hij weigerde en
moest vervolgens onderduiken, onder meer in Kerk-Avezaath en op de zolder van Kasteel Wijenburg
in Echteld. Jong als hij was ging hij in het verzet en sloot hij zich aan bij de verzetsgroep van Piet
Boogaerdt uit Echteld. De laatste weken van de oorlog bracht hij door in de Gestapo gevangenis in
Scheveningen. Aan het eind van de oorlog kwam Gerrit vrij.

Met hulp van zijn goede IJzendoornse vriend Kees van Westreenen, later bestuurder van de AMRO
Bank, begon Gerrit na de oorlog aan een succesvolle bankcarrière. Eerst als directeur van een
bijkantoor van de Amsterdamse Bank en later samen met Fritz Kaufmann als oprichter en directeur
van een bank in het Zwitserse Zürich (zie voor meer informatie de bijgevoegde korte biografie van
Gerrit van Riemsdijk).
Burgemeester A.J.Kottelenberg van de gemeente Neder –Betuwe, waartoe het dorp IJzendoorn
behoort zocht op verzoek van Gerrit van Riemsdijk en diens zonen Henk en Dirk medio december
2017 contact met het dorp IJzendoorn. Hij deelde in een gesprek met Henk Zomerdijk, oudburgemeester en voorzitter van het dorpshuis mee, dat Gerrit van Riemsdijk een gift van 1 miljoen
Zwitserse Franken wilde doen ten algemene nutte van de dorpsgemeenschap van IJzendoorn. Het zal
duidelijk zijn, dat dit bericht het bestuur van Ons Tehuis zeer aangenaam verraste, maar tegelijkertijd
ook overrompelde. Zomerdijk ging naar het gemeentehuis in de verwachting nog een bescheiden
bedrag te krijgen voor de verbouwing van het dorpshuis, maar kwam met een toezegging thuis
waarmee het dorpshuis ineens uit de huisvestingszorgen zou kunnen zijn.
Vervolgens boog het bestuur van dorpshuis Ons Tehuis zich over de vraag hoe ze de 1 miljoen
Zwitserse Franken het beste konden bestemmen naar de wens van Gerrit van Riemsdijk. Vijf opties
passeerden de revue. Hoe staat het met de speelplaatsen, de school, recreatie-en
wandelgelegenheden en het dorpshuis? Of moet het geld worden verdeeld over alle IJzendoornse
verenigingen?
Met de speelplaatsen en recreatatie-en wandelgelegenheden zit het wel goed. De school wordt niet
geholpen met geld en heeft vooral meer leerlingen nodig. Rechtstreeks verdelen onder de
IJzendoornse verenigingen viel ook af. Naast het dorpshuis is de enige vereniging met een goede
eigen accommodatie is IJsclub De Hoeken. Wel heeft deze vereniging nog een schuld van circa 10.000

euro. De school en de overige acht verenigingen maken gebruik van het dorpshuis Ons Tehuis. De
conclusie was snel getrokken, dat de gift van Gerrit van Riemsdijk het best kan worden besteed aan
het dorpshuis. Dat vertoonde sinds de ingebruikneming in 1983 zoveel gebreken, dat volledige
nieuwbouw de oplossing is voor alle problemen. Het dorpshuis heeft een slechte geluidsisolatie, door
tal van uitbreidingen is de indeling ondoelmatig en hokkerig geworden, er is nog steeds
ruimtegebrek, er bestaan parkeerproblemen en het plein voor het dorpshuis is ongezellig en vormt
door hekken en groen geen samenhang met de omgeving. Kortom, het dorpshuis voldoet niet meer
aan de eisen des tijds. Door de gift kan een droom ineens werkelijkheid worden maar daarvan moest
de familie Van Riemsdijk nog wel worden overtuigd.
Een delegatie van het bestuur van het dorpshuis Ons Tehuis reisde medio februari naar Liechtenstein
om de plannen voor nieuwbouw van het dorpshuis toe te lichten in een gesprek met Gerrit van
Riemsdijk en zijn zoon Dirk. Ook zoon Henk was er vanaf het begin bij betrokken. Bovendien wilde
het bestuur van het dorpshuis heel graag de IJsclub de Hoeken schuldenvrij maken. Tot grote
vreugde van het bestuur ging de familie akkoord met de bestemming van de gift. op voorwaarde, dat
de familie op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van de plannen en er ook daadwerkelijk
een nieuw dorpshuis verrijst. Uit dankbaarheid voor de enorme gift wil het dorpshuisbestuur het
nieuwe dorpshuis graag het ‘Gerrit van Riemsdijk Huis’ noemen.
Door nieuwbouw kan er gedeeltelijk in twee verdiepingen worden gebouwd. Het dorpshuis kan
worden ingericht naar de wens van de gebruikers. Het kan toekomstbestendig, duurzaam en
onderhoudsvrij worden. Er kunnen misschien andere functies, zoals bloedprikken en buurtzorg aan
worden toegevoegd. Door het dorpshuis beter in te passen kan de centrumfunctie en uitstraling
worden verbeterd en zo meer samenhang ontstaan met de omgeving.
Het bestuur van het dorphuis heeft de verenigingen ingelicht over het mooie bericht uit
Liechtenstein en hen beloofd via een begeleidingscommissie te zullen betrekken bij de voorbereiding
van de plannen om aldus een zo breed mogelijk draagvlak voor de plannen onder de
dorpsgemeenschap te krijgen. Het bestuur hoopt volgend jaar met de bouw te starten en streeft er
naar de bouwtijd zo kort mogelijk te houden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het dorpshuis Henk
Zomerdijk telefoonnummer 0653813410.

