*Jaarverslag dorpshuis De Stek – Gemonds jaarboek 2021*
Dorpshuis De Stek, een plek voor jong & oud
Hoe het begon
Sinds de sluiting van dorpshuis De Kei in 2017 was er in Gemonde geen dorpshuis meer. Een groep
heren, bestaande uit Theo Verbruggen, Jean-Sébert van der Doelen, Jos Geerts, Tiny Schellekens en
Gerrit van Oirschot, bekommerden zich al jarenlang over de leefbaarheid in Gemonde en streefden
– naast andere maatschappelijke projecten – naar een nieuw dorpshuis in Gemonde, en wel in het
gebouw van de Sint-Lambertusschool en de naastgelegen gymzaal ‘de Viersprong’.
In 2019 ontvingen alle Gemondenaren huis-aan-huis een flyer van deze groep initiatiefnemers. De
flyer riep Gemondenaren op om zich te melden bij interesse om het stokje van hen over te nemen
en als stichtingsbestuur invulling te geven aan de realisatie van het dorpshuis. Hieraan werd
gehoor gegeven door Johan Vorstenbosch (voorzitter), Bertine Vorstenbosch (secretaris), Bas
Doorn, Werner Valks, Evelien van der Heijden en Marissa van de Loo, die hiermee het zeskoppige
bestuur vormden. In juni 2019 is het stokje officieel aan hen overgedragen, nadat de gemeenteraad
instemde met de financiering van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Gemonde.
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Foto gemaakt t.b.v. artikel in De Brug, oktober 2020, fotograaf Wim Poels.

In 2019 en 2020 zijn er een aantal belangrijke stappen gezet. Zo heeft het bestuur een stichting
opgericht en een beleidsplan opgesteld met een duidelijke richting (visie en missie). Ook zijn er
oriënterende gesprekken gevoerd met andere dorpshuizen/MFA’s, en hebben zij uitvraag gedaan
naar de wensen van verenigingen en andere belanghebbenden in Gemonde, zodat het nieuwe
dorpshuis een plek wordt die past bij ieders behoefte. Dit is de koers die het bestuur vaart:

Een plek voor en door álle Gemondenaren
“De Stek is een centraal gelegen dorpshuis dat een ontmoetingscentrum vormt voor jong en oud.
Wij willen alle Gemondenaren bereiken en inspireren om activiteiten en diensten te ontplooien, om
zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Gemonde. Dát is wat De Stek voor ons is.
Ons dorpshuis zien we als een sociale onderneming, waar iedereen het initiatief mag nemen, waar
de deur altijd open staat. Iedereen kan en mag ideeën voor een duurzaam en leefbaar dorp
bedenken en uitvoeren. De Stek is er niet alleen vóór iedereen, het is ook ván iedereen. We
gaan er met elkaar iets moois van maken!
De combinatie van ons dorpshuis met Kindcentrum Montis (bestaande uit: Basisschool Sint
Lambertus, kinderopvang en peuteropvang Berenhuis, en buitenschoolse opvang Bolderburen) en
gymzaal biedt vele mogelijkheden. De MFA vormt een verbindend element tussen kinderen, jong
volwassenen, ouderen én tussen Gemondse organisaties en (sport)verenigingen. Het is een
investering in de leefbaarheid en het welzijn van Gemonde, noodzakelijk voor de versterking en het
behoud van de veerkracht en vitaliteit van ons dorp.” – stichtingsbestuur dorpshuis De Stek –

- Een terugblik op 2021 Prijsvraag + verkiezingen leiden naar ‘De Stek’ + bijpassend logo
Oktober 2020 zette het stichtingsbestuur een prijsvraag uit om tot een geschikte naam voor het
nieuwe dorpshuis en multifunctionele accommodatie (MFA) te komen. Veel Gemondenaren
hebben aan deze oproep gehoor gegeven en tezamen maar liefst 54 suggesties voor namen
ingediend. Vervolgens heeft het bestuur een top 5 samengesteld waaruit ook weer door de
Gemondenaren zelf de definitieve naam is gekozen.
Maar liefst 300 stemmen werden er tijdens de verkiezing van de naam uitgebracht en de
meerderheid van de Gemondse gemeenschap koos begin 2021 voor de naam ‘De Stek’. De
Gemondse Ilse Mandos, inzender en winnares van de officiële naam, licht haar suggestie toe: “Een
‘stekje’ staat voor het ontstaan/groei van een nieuw plantje dat groeit in gunstige
omstandigheden, wat te vertalen is naar het ontstaan van nieuwe dingen en ideeën. Naar de
leefbaarheid in Gemonde, die door het te realiseren dorpshuis groter en beter wordt. Ook betekent
een stek een plekje. Een toegankelijk dorpshuis met plaats/een plekje voor iedereen!”
Het logo, ontworpen door de Gemondse Josien den Otter, beeld met de letter K een ‘stekje’ uit.
Josien licht toe: “Voor het logo heb ik een vriendelijke, ronde letter gebruikt. Met een smiling ‘e’
om gezelligheid, samenkomsten en een vrolijke plek te onderstrepen. Het stekje van de plant zit
verstopt in de letter ‘k’, waarbij de bloem ook een locatie icoon is en staat voor hét centrale plein in
Gemonde. Geen logisch groen voor deze ‘k’, maar oranje. Deze kleur staat namelijk voor innovatie,
vrolijkheid, passie en plezier. Het is ook een actiekleur die aangeeft dat hier wat gebeurt!”
De tekst ‘meedoen is beleven’ onder
‘de stek’ moedigt aan om van het
dorpshuis een gezamenlijk succes te
maken. Tezamen vormt dit het officiële
beeldmerk van het Gemondse
dorpshuis.

Communicatiemiddelen website, Facebook en Instagram live
Het stembiljet van de naam-verkiezing bevatte tevens een korte aanvullende vragenlijst om de
communicatiebehoefte te peilen, om zo de communicatiemiddelen goed op de Gemondenaren af
te kunnen stemmen. Hieruit bleek dat naast Facebook en Instagram, ook een digitale nieuwsbrief
een belangrijk communicatiekanaal is waarmee we onze doelgroep kunnen bereiken, en dat er
behoefte is aan een website waarop men terecht kan voor meer informatie. Met de bekendmaking
van de naam van het dorpshuis, zijn ook deze communicatiekanalen van De Stek live gegaan, te
weten: de website www.destekgemonde.nl – welke vrijwillig ontworpen en bijgehouden wordt door
Gemondenaar Jurgen Valks van Valks ICT Support –, een maandelijkse digitale nieuwsbrief en de
social media kanalen Facebook en Instagram te vinden onder #destekgemonde.
Definitief ontwerp gereed
In maart was het definitieve ontwerp voor de nieuwe MFA gereed. De ontwerpvoorstellen van Van
Boven Architecten uit Sint-Michielsgestel voor de nieuwe plattegrond en gevels zijn, in nauw
overleg met de gebruikers - basisschool Sint-Lambertus, Kinderopvang Berenhuis, BSO
Bolderburen en het nieuwe dorpshuis - tot stand gekomen en akkoord bevonden. Het ontwerp
voorziet in een herindeling van de ruimtes in het schoolgebouw en de gymzaal en de bouw van
een nieuwe verbinding tussen deze twee bestaande gebouwen.

Diverse stuur-, project- en werkgroepen
De realisatie van het nieuwe dorpshuis ligt in handen van een stuurgroep, een projectgroep en
verschillende werkgroepen. In alle groepen zitten vertegenwoordigers van de toekomstige
gebruikers, dus vanuit: Cadans Primair, Berenhuis, Bolderburen en het dorpshuis.
Activiteiten in De Stek

Het bestuur streeft ernaar om de juiste balans te vinden in activiteiten die aansluiten bij de
verschillende leeftijdscategorieën, wensen en behoeften van de Gemondenaren. Ze staan open
voor alle suggesties en ideeën, luisteren naar ieders wensen en proberen daar zoveel mogelijk aan
tegemoet te komen. Ideeën kunnen kenbaar gemaakt worden via het ideeënbus-formulier op de
website. Het afgelopen jaar is hier veelvuldig gebruik van gemaakt.

Voor de gymzaal wordt er o.a. gedacht aan danslessen voor kinderen, ouderen of juist de mix en
Dynamic Tennis. Ook is het idee voor een heuse dorpstuin geopperd! Het aanleggen en
onderhouden van een moestuin (stekken bij De Stek) – voor en door oud én jong – en samen
koken/eten behoren tot enkele ideeën. Voor kinderen wordt er daarnaast gedacht aan het geven
van kinderfeestjes in de gymzaal, een kookmiddag, workshop bloemschikken (vond voorheen ook
plaats in De Kei), danslessen, een filmmiddag en discoavond. Voor de oudere jeugd zijn chillavonden en thema-/spelactiviteiten geopperd, zoals 'Wie is de Mol?', laser gamen of een escapeavond.
Oprichting vrijwilligerspoule
Om dorpshuis De Stek mooi te laten bloeien, plant het bestuur alvast wat zaadjes die straks gaan
ontkiemen tot een grote vrijwilligerspoule van enthousiaste Gemondenaren die willen bijdragen
aan een nóg mooier en leefbaarder Gemonde. Zo waren er in 2021 vacatures voor de
activiteitencommissie, en zoekt het bestuur voor de poule naar nog meer gastvrouwen en -heren
en een (assistent) beheerder.
Parkeeranalyse direct omwonenden Sint Lambertusschool
Voor een aantal direct omwonenden zijn er zorgen over het parkeren. Het parkeren is een
uitdaging waar we met het hele dorp voor staan, omdat we nu eenmaal te maken hebben met de
bestaande situatie in ons centrum. Daarom organiseerde Gemeente Sint-Michielsgestel speciaal
voor direct omwonenden van de Sint Lambertusschool op 8 februari jl. een bijeenkomst om
aandachtspunten op te halen voor MFA De Stek. Op 17 mei jl. volgde een tweede digitale
bijeenkomst, waarin een toelichting werd gegeven op de parkeeranalyse van de gemeente, die
voortvloeide uit de eerste bijeenkomst.
Het stichtingsbestuur verwacht dat het dorpshuis van De Stek voornamelijk bezocht gaat worden
door Gemondenaren en dat ons centrum te voet of met de fiets voor de meesten goed bereikbaar
is. Zij zullen dan ook stimuleren om auto's waar mogelijk thuis te laten.
Ontwikkelingen in de samenstelling van het bestuur
In juni 2021 heeft het bestuur met verslagenheid en verdriet kennisgenomen van het overlijden van
bestuurslid Werner Valks. Zij zullen Werner herinneren als een enthousiaste collega en
medeoprichter van dorpshuis De Stek.
In respectievelijk maart en juli werd het bestuur uitgebreid en versterkt door Erna van Heesch en
Evi Hellings.

Eerste activiteit van dorpshuis De Stek groot succes: Halloween wandeltocht
Ook is dit jaar een activiteitencommissie opgericht met enthousiaste Gemondse
organisatietalenten, bestaande uit: Evelien van der Heijden (VZ), Evi Hellings, Jeanette van Esch,
Chantal Janssen en Ingrid Gergis. De eerste activiteit die zij – vooruitlopend op het toekomstige
dorpshuis – in oktober voor jong & oud organiseerden was de Halloween wandeltocht.

In samenwerking met de lokale horeca Café/Zaal de Schuif en Café/Zaal Kloosterzicht,
organiseerden zij in het gelijknamige weekend een Halloween wandeltocht. Met maar liefst 400
deelnemers en enkel lovende feedback, kan dorpshuis De Stek spreken van een groot succes! “Het
was een geslaagde kick-off van hopelijk nog veel meer leuke Gemondse dorpsactiviteiten!” gaf
deelneemster Debbie van Brandwijk als reactie op Facebook.
De Halloween Wandeltocht bestond uit twee afzonderlijke routes. Gemondse kinderen konden
vroeg in de avond lekker wandelen en opdrachtjes maken bij een Lampionnen-speurtocht, waarna
de echte waaghalzen onder de semi-jonge en oudere Gemondenaren zich de stuipen op het lijf
lieten jagen tijdens de Griezeltocht. Na afloop was er soep en een Halloweenparty bij Café/Zaal
Kloosterzicht.
Veel kinderen deden ook mee aan de knutselwedstrijd voor de mooiste, zelfgemaakte lampion. Uit
alle inzendingen zijn de zusjes Fenna (5) en Milou (3) de Lange naar voren gekomen als
winnaressen.

Een groep deelnemers aan de Lampionnen-speurtocht uit groep 4 van Basisschool Sint Lambertus.
Foto gemaakt door: Susanne Bolck

Sporten kan ook al!
Hoewel de verbouwing nog niet klaar is, kan er al wel worden deelgenomen aan sportieve
activiteiten: Powerwalk (elke vrijdag van 9.15 - 10.15 uur) en Gym voor dames 50+ (elke woensdag
van 9.00 - 10.00 uur).

Legging van de eerste steen
In juli werd de omgevingsvergunning verleend en kon er begonnen worden met het aanbesteden
voor de nieuwbouw en verbouwing. En in oktober was het zo ver: de schop ging in de grond! In
opdracht van Gemeente Sint-Michielsgestel startte Van Boven Aannemers met de voorbereidingen
voor de bouw van MFA De Stek. Er is een tijdelijke bouwplaats ingericht op het schoolplein. Als
gevolg van het in bedrijf blijven van Kindcentrum Montis, gaat er verbouwd en gebouwd worden in
verschillende fases. In fase 1 wordt de installatieruimte (die op de onderbouwspeelplaats
gevestigd is) verplaatst en opnieuw ingericht. In een latere fase komt er een verbindende
nieuwbouw voor het dorpshuis tussen de school en de gymzaal. Ook het buitenterrein wordt
aangepast.
Op 8 november werden de symbolische eerste stenen voor de MFA gelegd. Dit werd gedaan door
een afgevaardigd kind uit groep 1 t/m 8 van Basisschool Sint Lambertus en wethouder Lianne van
der Aa. Op aanwijzing van een metselaar hebben de kinderen erg hun best gedaan en een mooi
rijtje stenen op het muurtje gemetseld. Jong geleerd is oud gedaan!

Kinderen uit groep 1 t/m 8 van Basisschool Sint Lambertus en wethouder Lianne van der Aa leggen
symbolische eerste stenen. Foto gemaakt door: Marissa van de Loo

Informatiebijeenkomst wordt informatiekrant
In 2021 gingen 2 geplande informatiebijeenkomsten helaas niet door. De aangescherpte
coronamaatregelen stonden het niet toe om een
informatiebijeenkomst voor alle Gemondenaren
te houden.
Het bestuur zocht een alternatieve manier en
kwam in december met een speciale
informatiekrant die huis-aan-huis werd bezorgd
om Gemonde op een alternatieve en interactieve
manier te informeren over de huidige stand van
zaken rondom de realisatie, waaronder het
definitieve ontwerp en de bijbehorende
(ver)bouwplannen en planning.
De informatiekrant bevatte voor zowel jong als oud(er) bovendien een leuke bezigheid voor tijdens
de Kerstvakantie: een woordzoeker en een kleurwedstrijd!

