
  
 

Dorpshuis De Schuur wordt 50! 
 

Op 9 oktober 1971 werd door W.C. Hillenaar, burgemeester van de 

toenmalige gemeente Appeltern, de officiële opening verricht van 

dorpshuis De Schuur. Op de plek van de deels door brand verwoeste 

boerderij van de familie Van Ooijen was een accommodatie verrezen, 

die van groot belang zou worden voor de leefbaarheid van Appeltern. 

De naam De Schuur werd gekozen als een directe verwijzing naar de 

voormalige landbouwschuur/boerderij.  

 

In die tijd waren er in Appeltern verenigingen, die dringend behoefte 

hadden aan een goed onderkomen. Daarnaast was een dorpshuis 

belangrijk voor het ontstaan van nieuwe verenigingen, hetgeen in de 

praktijk ook daadwerkelijk gebeurde. De kinderen van de beide 

basisscholen konden gebruik gaan maken van het dorpshuis, omdat de 

grote zaal als gymlokaal werd ingericht.  

 

Ook de mensen in het dorp werden actiever toen het dorpshuis er 

eenmaal was. Zonder iemand tekort willen doen, mag Jan van der 

Velden in dit verband niet onvernoemd blijven. Hij was één van de 

grote voorvechters van de bouw van het dorpshuis en ook nog mede-

initiatiefnemer van muziekvereniging PWA en (jaren later) van 

tennisclub LTC Appal. Jan van der Velden werd de eerste voorzitter 

van ons dorpshuis en vormde 17 jaar lang met zijn vrouw Marietje het 

beheerdersechtpaar van dorpshuis De Schuur. 

 

In nog geen tien jaar tijd bleek De Schuur al te klein om alle 

activiteiten te kunnen herbergen en was een verbouwing noodzakelijk. 

De omliggende grond was inmiddels aangekocht en naast een 

uitbreiding van het gebouw met podium, kleedkamers, foyer en 

vergaderruimte, werden tevens 2 tennisbanen en een ponyweide 

aangelegd. Op 23 mei 1981 werden op dezelfde dag de aanbouw van 

het dorpshuis, het tennispark van LTC Appal en de accommodatie van 



Ruiterij Graaf Fulco, officieel geopend door Henk Mulders, destijds 

wethouder van de gemeente Appeltern. 

 

In de loop van de tijd zijn de sport en de gymlessen verhuisd naar de 

gymzaal bij de basisschool en heeft de tennisclub een eigen clubhuis 

gebouwd op het terrein van De Schuur. Naast de vele verenigings-

activiteiten is het gebruik van ons dorpshuis uitgebreid met cursussen, 

workshops, informatieve bijeenkomsten, maar ook met feestjes, open 

eettafels, jubilea en overige sociale activiteiten. Vandaar dat het 

enkele jaren geleden hoog tijd werd voor een ingrijpende renovatie. 

Op 31 mei 2015 werd tijdens een druk bezochte receptie het dorpshuis 

weer feestelijk heropend.  

 

Het moge duidelijk zijn dat De Schuur voor onze gemeenschap van 

grote waarde is. Het is belangrijk om een dergelijke accommodatie te 

hebben én te behouden. Een flinke dosis zelfwerkzaamheid is er wel 

bij nodig, maar vanaf de oprichting zijn er steeds mensen geweest die 

hun schouders eronder hebben gezet om de voormalige boerderij te 

maken tot het ontmoetingscentrum dat het nu is: Een prachtig 

dorpshuis om trots op te zijn! Op zaterdag 9 oktober 2021 viert 

dorpshuis De Schuur haar 50-jarig jubileum. Stichting Kom naar de 

Kern heeft de organisatie van het feest inmiddels opgestart. U komt 

toch ook?  

 

Bestuur dorpshuis De Schuur 

 

 


