
 Speech ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting 
Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) door voorzitter Frans Witteman 
 

WELKOM 

Geachte aanwezigen, beste mensen, 

WERKGROEP en JUBILEUM 

In 1971 richtten inwoners van Hoogmade de “Werkgroep Cultureel 

Centrum Hoogmade” op. Hun doel: het realiseren van een gymzaal 

annex dorpshuis. De werkgroep werd in het najaar van 1972 een 

officiële stichting. We zijn 50 jaar verder. Een jubileum dus. Dit vieren 

wij met elkaar dit weekend. 

Bij gelegenheid van dit jubileum wil ik vandaag als voorzitter en 

schrijver van het jubileumboek graag iets zeggen over de 

geschiedenis van het CCH. Ik probeer het kort te houden.         

Immers, alles staat in het jubileumboek. 

VIER INITIERENDE CLUBS 

De genoemde werkgroep kwam in december 1971 voor de eerste 

keer bijeen. De initiatiefnemers vertegenwoordigden vier clubs: 

• Theo van Wieringen, namens het R.K. Armbestuur, nu Caritas  

• Door van Leijden-Vervoorn, namens het R.K. Kerkbestuur van 

de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte 

• Jos Molenaar, namens de Stichting R.K. Scholen 

• Gerrit van der Laan, namens de gemeente Woubrugge.   

Deze vier Hoogmadenaren vormden ook het oprichtingsbestuur. 

Henk van Zoelen was vanaf het begin adviseur van het bestuur. Vrij 

snel na op oprichting traden Piet Bank en ikzelf toe tot het bestuur. 
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En enige tijd daarna trad Peter van der Meer voor de eerste keer toe 

tot het bestuur.  

Het initiatief kreeg meteen de steun van vele inwoners en de 

besturen van plaatselijke verenigingen. Hoogmade wilde graag een 

gymzaal annex dorpshuis. Dat was duidelijk. 

FINANCIERING 
Het eerste bestuur ging voortvarend te werk. Kort samengevat: het 
schoolbestuur had een plan, het Kerkbestuur stelde de grond 
beschikbaar, het Armbestuur leende het geld uit en de gemeente 
verleende een garantiestelling. Vele inwoners van Hoogmade 
kochten obligaties van fl. 25 per stuk. In totaal het toen grote bedrag 
van fl. 35.000. De provincie gaf een subsidie. Hiermee was de zaak 
financieel rond.  
 
FUNDAMENTEN 
De fundamenten van de eerste lagere school uit 1881 waren de basis. 
Hierop bouwden de vaklieden van Verbij en Jansen deze zaal. Deze 
werd al in september 1973 geopend. Burgemeester Brouwer de 
Koning en voorzitter Theo van Wieringen timmerden het naambord 
aan de gevel: ‘De Schuur’. Hoogmade beschikte voor het eerst in de 
geschiedenis over een gymnastiekzaal annex dorpshuis! Wat een 
vooruitgang.  
 
DE BOERDERIJ ERBIJ 
Maar daar bleef het niet mij. De verhuur van ‘De Schuur’ liep prima. 
Hoogmade wilde meer. Al vrij snel daarna werd de boerderij van de 
familie Disseldorp aangekocht.  De CCH-accommodatie werd 
uitgebreid om onderdak te bieden aan peuters, kleuters, jongeren en 
ouderen voor vele verenigingsactiviteiten. Drie jaar na de opening 
van ‘De Schuur’ openden Steef en Siena Disseldorp in september 
1976 ’Drieluik’, ‘De Stal’ en ‘De Barg’. Hoogmade werd: “Drie 
boerderijzalen rijker”, aldus het Alphens Dagblad in die dagen. Vijf 
jaar lang was ‘Drieluik’ toen in gebruik als derde kleuterlokaal voor 
‘Ter Does’.  
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DE BRUG  
De laatste loot aan de CCH-stam werd jeugdhonk ‘De Brug’. Sinds 
2000 verbleven de jongeren op de zolder van ‘Drieluik’. In 2004 werd 
‘De Brug’ nabij de Vlietmolen in gebruik genomen. In 2007-2008 werd 
De Schuur gerenoveerd, uitgebreid en werd een vast podium 
gerealiseerd. Al jaren de grote wens van de NKJB, DDH en 
toneelverenging Zolderkolder. 
 
SUCCESFACTOREN 

Met dit alles beschikken de inwoners van Hoogmade over een 
prachtige multifunctionele accommodatie. We mogen gerust zeggen 
dat deze accommodatie al 50 jaar een succes is. Hoe komt dit? Ik 
noem de volgende zeven factoren die tot dit succes hebben geleid: 
 

• Een particulier initiatief gesteund door de inwoners; 

• Veel betrokken verenigingen en inwoners als huurders: gedeeld 
gebruik; 

• Veel vrijwilligers die via hun club op vele manieren helpen; 

• Geen personen in loondienst; 

• De vaste vergoeding voor gymnastiekonderwijs; 

• De gemeentelijke MAG-bijdrage in de exploitatie; 

• Aanvullende subsidies via fondsenwerving (Rabo, Oranjefonds, 
Coop). 

 
Deze combinatie van elementen maakt het Hoogmadese CCH-model 
tot een succes. Dit begon al bij de start in 1971/1972. En 50 jaar later 
blijkt het nog prima te werken. Door de betrokkenheid en de inzet van 
vele vrijwilligers is al vijftig jaar lang bestuur, beheer, exploitatie en 
onderhoud op orde. Hierdoor konden ook de kosten op een relatief 
laag niveau blijven. De hurende verenigingen en stichtingen zijn 
betrokken en ervaren de multifunctionele CCH-accommodatie als hun 
‘eigen’ accommodatie. In dat ‘eigen’ clubgebouw hebben zij een grote 
mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid 
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wordt overduidelijk prima gedragen en getoond in daden: helpen, 
klussen opknappen, extra financieel bijdragen, enz. 
 
CITAAT 
Om de geschiedenis van het CCH verder te duiden lees ik nu nog iets 
voor. Het gaat over twee woorden uit onze naam: Cultureel en 
Centrum. Ik citeer:  
 
“…….Achter ieder woord gaat een stukje geschiedenis schuil.  
 
2. CULTUREEL 
Dat de Stichting het woord “cultureel” in haar naam voert wekt 
misschien wat hoge verwachtingen. Als wij bij dit woord denken aan 
monumentale menselijke uitingen dan gaat dit voor de Stichting niet 
op. Toch heeft de Stichting op een breed vlak voorwaarden geschapen 
voor kunst, vermaak, sport en opvoeding. In de gebouwen wordt 
gemusiceerd en gesport, er wordt gekaart en gedanst, er wordt 
vergaderd en gefeest. Mensen van twee tot honderd jaar kunnen er 
terecht. Alles wat een kleine gemeenschap van mensen nodig heeft 
om zich te ontplooien en te ontspannen is in principe aanwezig. In 
deze zin maakt de Stichting op uitgebreide wijze de culturele 
inhoudelijkheid, waar zij voor staat, waar. 
 
3.CENTRUM 
De Stichting noemt zich “centrum”. Alleen al door de lokale ligging, 
midden in het dorp, is de Stichting een centraal gegeven. Maar nog 
meer dan de centrale plaats van de voorzieningen doet vermoeden, is 
de Stichting in deze afgelopen 25 jaar tot het hart van de 
gemeenschap gaan behoren, ja, zij is zelf voor een goed deel dat hart 
geworden.  
 
Er zullen in Hoogmade nauwelijks mensen zijn, die niet op enigerlei 
wijze met de Stichting te maken hebben of er mee in contact zijn 
geweest. 
Hoogmade, 26 september 1998.” 
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Deze woorden werden bij de viering van het 25-jarig bestaan 
uitgesproken door Theo van Wieringen, jarenlang de voorzitter van 
het CCH. En nu 25 jaar verder gelden ze nog steeds. Vooral de slotzin 
geeft goed weer hoe Hoogmade en het CCH nu nog steeds één zijn: 
     
“Er zullen in Hoogmade nauwelijks mensen zijn, die niet op enigerlei 
wijze met de Stichting te maken hebben of er mee in contact zijn 
geweest.” 
 
Ik ben ervan overtuigd dat deze constatering nog vele jaren juist zal 
blijken te zijn. 
 
Beste aanwezigen, ik zou nog veel meer over de geschiedenis van het 
CCH kunnen vertellen. Dat doe ik niet. Bekijk en lees het 
jubileumboek.  
 
DANK 
Aan het slot van mijn speech wil ik mede namens mijn collega-CCH-
bestuursleden Arie, Gert, Kees en Peter mijn dank en waardering 
uitspreken voor heel velen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Met 
het risico dat ik iets vergeet. Ik doe het toch: 

• dank aan de initiërende stichtingen en verenigingen: parochie,  
Caritas en school 

• dank aan de gemeente voor de jarenlange steun 

• dank aan de (partners) van oud-bestuursleden 

• dank aan Ter Does 

• dank aan de hurende verenigingen 

• dank aan de gebruikers 

• dank aan de (oud-) schoonmaaksters 

• dank aan de (oud-)beheerders 

• dank aan de buren 

• dank aan de vele vrijwilligers: van de Activiteitencommissie tot 
de leden van de tapijtgroep van de parochie en alles 
daartussen.  
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• dank aan alle bedrijven die ons hebben geholpen in het 
onderhoud van onze accommodatie 

• dank aan de vele sponsoren van de afgelopen decennia: 
subsidiefondsen, Oranjefonds, Coop en natuurlijk Rabo GHN, 

• en dank aan allen die een rol hebben gespeeld in en voor het 
CCH en die ik nog niet heb genoemd! 

 

Inwoners van Hoogmade, gebruikers van de CCH-accommodatie 

hartelijk gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum! Ik wens het CCH, dat 

zijn wij, een goede toekomst toe!  

JUBILEMBOEK 
Met Henk Bank ordenden en schoonden we het archief van het CCH. 

En in de afgelopen Corona-winter schreef ik het jubileumboek over de 

geschiedenis van 50 jaar Stichting CCH. Als dank en waardering geven 

wij die straks aan (oud-)bestuursleden, (oud-)beheerders en (oud-) 

schoonmakers of hun partners. Ik weet zeker dat zij daarvan zullen 

genieten.  

Maar het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandig ik nu 

graag aan de burgemeester. Ik doe dit in de wetenschap dat een goede 

samenwerking tussen de gemeente en het particuliere CCH voor beide 

partijen een win-winsituatie zal blijven opleveren. En dit past in het 

motto van wethouder Maatschappelijk Vastgoed en Sport Gerben van 

Duin. Geld vrijmaken voor cultuur, spel en sport is geen kostenpost. 

Geld daarvoor is een investering in een gezonde, vitale en sociale 

dorpsgemeenschap. In die geest overhandig ik u met veel genoegen 

het jubileumboek: Stichting Cultureel Centrum Hoogmade 1972-2022. 

Frans Witteman,     

voorzitter van de St. CCH.   Hoogmade, 15 oktober 2022 


