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Nieuwsbrief september 2021 

 

Overlijden Marius Kant 

Op 24 augustus j.l. is geheel onverwacht, onze 

secretaris Marius Kant overleden. In Marius gaan we 

een zeer betrokken secretaris missen. De 

afscheidsplechtigheid heeft in kleine kring plaats 

gevonden. Het was indrukwekkend te zien dat veel 

Dirkshorners langs de route stonden om Marius voor 

het laatst te groeten. Op de website van de 

Voetbalvereniging Dirkshorn en op de site van 

Dirkshorn Bruist zijn herinneringen aan Marius terug te vinden.  

Zonnepanelen op het dorpshuis 

Afgelopen week zijn 70 zonnepanelen geplaatst op het 

dak van het dorpshuis. Door een financiële bijdrage 

van de gemeente, een forse sponsoring van de RABO 

Bank en doordat veel inwoners hun rechten op 

vroeger uitgegeven certificaten hebben laten 

vervallen, is het voor het bestuur mogelijk geworden 

om deze investering in een verdere verduurzaming van 

het dorpshuis door te voeren. Onze verwachting is dat 

de geplaatste zonnepanelen 25.000 KW stroom op 

gaan leveren. Het zal jullie duidelijk zijn dat dit een 

flinke kostenbesparing op gaat leveren. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door van der Werff installatietechniek. 

Bijeenkomst met gebruikers 

Op woensdag 1 september is er een bijeenkomst geweest van het bestuur van het dorpshuis met 

bestuursleden van de maatschappelijke gebruikers van het dorpshuis. Vrijwel alle verenigingen die 

gebruik maken van het dorpshuis waren aanwezig. We willen de betrokkenheid van de gebruikers 

verhogen door een ‘gebruikersraad’ samen te stellen. Het bestuur heeft het voornemen om 2 keer 

per jaar met de gebruikersraad te sparren over allerlei zaken betreffende het dorpshuis en de wijze 

waarop van het dorpshuis gebruik gemaakt kan worden. Het is het streven van het bestuur om het 

gebruik van het dorpshuis te stimuleren. We zouden dan ook graag zien dat er een 

evenementengroep  gevormd wordt die zich bezig gaat houden met het organiseren van activiteiten 

in het dorpshuis. We werken eraan om de  betrokkenheid van de verenigingen en de inwoners bij het 

dorpshuis te vergroten. Naast een mooie brasserie is het dorpshuis een maatschappelijke 

voorziening voor alle inwoners van ons dorp. 
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Opening van “Brasserie de Kastanjeboom” 

Zoals zo langzamerhand wel bekend is hebben we een nieuwe 

huurder gevonden voor het voorste deel en de vergaderzaal van 

het dorpshuis. Op 15 september gaat Luke Verwey de brasserie 

openen. Een team jonge en enthousiaste medewerkers gaat hun 

uiterste best doen om iedere bezoeker van ‘Brasserie de 

Kastanjeboom’ te laten genieten. 

De openingstijden van de brasserie zijn van 11 uur in de ochtend 

tot 23 uur in de avond. De brasserie is op maandag en dinsdag 

gesloten. In de winterperiode is de brasserie voor het diner 

geopend, lunchen kan dan alleen in het weekend.  

Naast een heerlijk hapje eten is het ook mogelijk om een prima 

vergaderzaal te reserveren, uiteraard zijn er afspraken te maken 

voor de verzorging van de deelnemers aan de 

vergaderbijeenkomsten. 

Alle gegevens en nieuws zijn terug te vinden op de site van 

‘Brasserie de Kastanjeboom’ (binnenkort in de lucht)  en 

uiteraard nu al op facebook en insta gram. Als je contact op wil 

nemen of wilt reserveren, kan dat via 

welkom@brasseriedekastanjeboom.nl 

We hopen en vertrouwen erop dat de brasserie een prominente plaats in ons dorp in zal gaan 

innemen. We wensen Luke veel succes ! Het bestuur wil Luke graag ondersteunen en zal na een 

korte inwerkperiode van het team van de brasserie met een leuke actie komen. Met deze actie zullen 

we stil staan bij het komende jubileum van het dorpshuis in het volgende voorjaar en zullen we jullie 

ook uitnodigen om de brasserie te bezoeken. 
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