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DSO Kortenhoef baalt van insinuaties en gedraal in de politiek over verhuur 

Toneelvereniging boos 
over 'kwetsende brief' 
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Kortenhoef • Boos, onthutst, 
verbaasd, gegriefd. De emoties 
van leden van de Kortenhoefse 
toneelvereniging DSO waren 
dinsdagavond allesbehalve ge-
speeld, want het college had een 
brief met 'onwaarheden' over ze 
rondgestuurd. 

Waarin een klein dorp groot kan 
zijn. Het gaat immers over de ver-
huur aan derden van het vorig jaar 

geopende, nieuwe cultureel cen-
trum De Blinker. Iets waar één ie-
mand bedenkingen bij had. Die 
deelde dat met iemand van de PvdA/ 
GL, die er vervolgens schriftelijk 
vragen over stelde aan het college. 
Die werden netjes beantwoord. 

Nou ja, netjes. Bij DSO denken ze 
daar anders over. En dat liet de club, 
met een handvol bestuursleden en 
spelers op de publieke tribune, niet 
over zijn kant gaan. (Het CDA had 
gevraagd om de vragen en antwoor-
den op de agenda te zetten.) Be-
stuurslid Douwe van Essen liet als 
inspreker raad en college fijntjes 
weten wat een onzin er over de club  

geschreven was. 
Wat was het geval? De immer ac-

tieve toneelvereniging (85 jaar oud) 
mag het nieuwe theatertje aan de 
Parklaan als thuisbasis gebruiken 
voor repetities en uitvoeringen, 
mits het ook aan derden verhuurt. 
Eén iemand had informatie ge-
vraagd, was geschrokken van de kos-
ten en had aan de bel getrokken bij 
de PvdA/GL. Brieven over en weer 
dus, een commissievergadering 
waarin die besproken werden, plus 
een verongelijkte inspreker. Alle-
maal omdat het college stelde dat 
DSO zich niet aan de afspraken 
hield. Ze zou te duur zijn en niet  

overleggen met de gemeente. 
Eens te meer werd de kloof tussen 

gemeentehuis en de dorpen zicht-
baar. Want het was niet goed nage-
vraagd en niet goed in de brief te-
recht gekomen, aldus een veronge-
lijkt DSO. Misverstanden over en 
weer. Ook in de politiek dinsdag-
avond, waar de raadsleden er zeker 
drie kwartier over kissebisten. Wet-
houder Jan-Jaap de Kloet wist ook 
niet goed wat hij ermee aan moest 
en nam niet echt afstand van de 
brief. Gistermiddag bij onderteke-
ning van het nieuwe huurcontract 
'vol met goede afspraken' is de lucht 
alsnog helemaal geklaard. 


