
Plaatselijk Belang in Geesbrug 

Petje af voor de vrijwilligers  

Een interview door Jaap van der linden met Reinder Schonewille. 

“Vrijwilligers blazen dorpswinkel Geesbrug nieuw leven in.” Zomaar een bericht in het 

Dagblad van 19 februari. Maar mijn CDA-hart gaat er harder van kloppen. Vrijwilligers 

starten een buurtwinkel. In het dorpshuis van Geesbrug. 

En jaar eerder was dat ook al eens 

geprobeerd door Joop van Delden. Op 

commerciële basis. Maar dat was niet 

vol te houden. Als je wilt dat je winkel 

draait moet je veel open zijn en 

eigenlijk alles hebben wat je klanten 

vragen, zo vertelt de voorzitter van 

Plaatselijk Belang, Reinder 

Schonewille.  

Steeds vaker was de winkel dicht, 

omdat Joop om toch wat geld te 

verdienen, steeds meer ging werken in de zorg. Na een jaar is hij er mee gestopt, maar hij 

hoopte dat vrijwilligers het over zouden nemen. Want zo’n buurtsuper is tegelijk een 

ontmoetingsplaats voor mensen uit het dorp. Een drietal vrijwilligers heeft die uitdaging 

opgepakt. Ze hebben twaalf anderen gecharterd en warempel: zaterdag 26 februari gaat de 

buurtsuper weer open.  

De buurtsuper is te vinden in 

dorpshuis de Tiphof in Geesbrug. Het 

vroegere rokerszaaltje was al 

beschikbaar gesteld aan Joop van 

Delden voor zijn buurtsuper. Nu 

hebben vrijwilligers de ruimte weer 

in frisse tinten geverfd. Ze hebben 

de schappen weer geïnstalleerd en 

de bevoorrading op gang gebracht.  

Er is een leverancier gevonden die 

elke week verse artikelen levert. Als 

mensen vragen om een artikel dat niet aanwezig is, kan deze leverancier het de volgende 

dag geleverd hebben. Bij het Plaatselijk Belang is een bijdrage gevraagd vanuit het 

dorpsbudget. Financiële hulp kunnen de vrijwilligers in het begin goed gebruiken, want het 

kost wel wat om de schappen te vullen. 

Vrijwilligers blijven de spil waar alles om draait. En het doel om niet alleen een winkel maar 

ook een ontmoetingsplek binnen het dorp te creëren. Er wordt gezocht naar jongeren en 



ouderen die mensen die moeilijk ter been zijn op te halen, naar de winkel te brengen zodat 

ze hu boodschappen kunnen doen en daarna nog bij een kop koffie wat bij kunnen praten 

met andere dorpsbewoners.  

Een geweldig idee. Maar dan moeten wel veel mensen uit het dorp meedoen: vrijwilligers 

die de winkel draaiende houden maar ook dorpsbewoners die hun boodschappen (of een 

deel daarvan) dan ook in de buurtsuper komen doen. De winkel zal op dinsdag, woensdag en 

vrijdag open zijn. Eerst alleen ’s morgens van 8.30 – 12.00 uur. In de zomer hoopt men de 

winkel ook ‘s middags te kunnen openen. Temeer daar de aanlegsteiger die al eerder door 

Plaatselijk Belang is aangelegd jaarlijks 600 boten trekt. Het zou mooi zijn als die toeristen 

ook de weg naar het winkeltje vinden.  

Vrijwilligers geven de voorzet. De 

Geesbruggers moet nu samen met elkaar de 

bal inschieten. Een geweldig initiatief dat ons 

als CDA-ers buitengewoon aanspreekt. 

‘Gespreide verantwoordelijkheid’ noemen 

we dat. Burgers die met elkaar de 

leefbaarheid van hun dorp vergroten.   

Reinder Schonewille, die wethouder voor het 

CDA is geweest, vertelt van een tweede initiatief in Geesbrug. Jongeren hebben grote 

behoefte aan goedkope starters woningen. Ook daar is Plaatselijk Belang mee bezig. Er was 

al eens een plan om enkele eenpersoonswoningen te bouwen in het voormalige café. Helaas 

is dat gestrand. De regels lieten het niet toe. Maar ze laten zich niet ontmoedigen. Een groep 

van dertig tot veertig jongeren komt regelmatig bijeen om nieuwe mogelijkheden te zoeken. 

Op een enquête die Plaatselijk Belang heeft gehouden hebben zij vrij massaal gereageerd.  

Plaatselijk Belang probeert nu door overleg met 

de provincie en gemeente ruimte te vinden om 

tussen de bestaande woningen in te bouwen. Dan 

wil men vooral kleinere woningen bouwen voor 

een- tot tweepersoonshuishoudingen voor 

starters uit het dorp. Er zijn uit oude plannen nog 

kavels beschikbaar. En als die starters na jaren 

hun woning weer verkopen, zullen andere 

starters uit het dorp die kopen, eerder dan 

mensen van buiten die meestal een grotere 

woning willen hebben.  

Steun van de gemeente, de raad en de provincie 

is nodig. En medewerking van 

woningbouwcorporatie Domesta, om kleinere huurwoningen te bouwen.  

Geweldig dat bewoners zelf zich inzetten om de woningnood onder jongeren in hun eigen 

dorp aan te pakken en initiatieven bedenken om het creëren van woningen voor starters in 



hun dorp mogelijk te maken. Naast de buurtsuper die zij zaterdag 27 februari ook gaan 

openen! 

Petje af voor dorpsbewoners die zelf aan de slag gaan.  

Jaap van der Linden 

 


