Geschiedenis van het Buurthuis Zuidoostbeemster




Het idee om een buurthuis te realiseren is ontstaan tijdens het feest ter
gelegenheid van 350 jaar Beemster (in 1962) Die festiviteiten werden
namelijk geplaagd door hevige regenval. En dat was niet prettig. Eén van
de pioniers was Jan Konijn.
Om een buurthuis op te richten en te laten bouwen is veel geld nodig. Het
totale kostenplaatje werd geraamd op fl 200.000,--. Een deel van het geld
(10%) moest door de bewoners van Zuidoostbeemster zelf worden
opgebracht. Door een spaarsysteem konden alle inwoners het buurthuis
steunen. Er werden rekeningen geopend bij de Nutsspaarbank en de
Boerenleenbank! De onderlinge verbondenheid in het dorp werd hiermee
versterkt.



De financiering van de rest van het geld is mogelijk gemaakt door steun
van het rijk, provincie, gemeente en vele andere instanties en
steunfondsen.



Op 14 maart 1963 is Stichting Wijkcentrum Zuidoost Beemster opgericht.
De statuten werden verleden door notaris Mr. J.J.F.A.M. Ruygrok. De
eerste voorzitter van de Stichting was G. Köhne.



Het gebouw, dat een plek zou krijgen op
het Verzetsplein, is ontworpen door
architectenbureau Pr. Ir. P.H. Tauber te
Alkmaar. Het werd gebouwd door Kunst
bouwbedrijf te Avenhorn. De uitvoerder
was de heer Pronk. Vanuit het
stichtingsbestuur was er een
bouwcommissie benoemd. Deze bestond
uit de heren C. Bos, G. Köhne en J.
Polman. Na een goede voorbereiding
werd op 20 oktober 1969 de eerste paal
geheid door de heer J. Dik.



De officiële opening van het buurthuis was op 18 december 1970. De
openingshandeling werd verricht door burgemeester, dhr F. Kloeke. Eerder
dat jaar, namelijk op 5 mei, onthulde de burgemeester ook al een
kunstwerk dat jarenlang voor het Buurthuis zou staan. Het was het

kunstwerk "Samenspel" van John Bier. Dit was beschikbaar gesteld door
de Culturele Raad Noord Holland.


Het vijfentwintig jarige jubileum
van de Stichting werd op 19 maart
1988 groots gevierd met een
Zilvershow.



In 2005 startte de voorbereiding
voor de bouw van een Multi
Functioneel Centrum waarin het
buurthuis zou gaan participeren.
Het bestuur van de Stichting is
hier natuurlijk bij betrokken
geweest. Uiteindelijk gaf de gemeente Beemster Bouwcombinatie De Vries
Beentjes (Purmerend Wieringerwerf) opdracht voor de bouw van het 4.200
m2 omvattende MFC.
De glazen uitstraling, die het gebouw heeft gekregen, is een afspiegeling
van het kassengebied in Zuidoostbeemster. De houten vlakverdeling in de
gevel van het gebouw, geeft het verkavelingspatroon weer van onze
Beemsterpolder.



Het MFC werd in 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. In het MFC zijn
behalve het buurthuis ook een Bredeschool, Kinderopvang, Turnzaal,
Gymzaal en een Toneelzaal gevestigd.
De officiële opening vond plaats op 25 januari 2010. En kreeg toen de
toepasselijke naam MFC ´De Boomgaard`.



Het kunstwerk Samenspel heeft een plek gekregen bij het MFC.



Als sluitstuk van de verhuizing en alle wijzigingen voor het Buurthuis kreeg
het Buurthuis in maart 2010 een moderne Bose muziekinstallatie voorzien
van o.a. cd dvd, tuner en tv ontvangst op projectiescherm met beamer.
Deze aankoop kon tot stand komen met financiële ondersteuning van het
Oranjefonds.

