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Apetrost kijkt Yvonne Groen om zich heen. 'Iedereen heeft heel hard gewerkt. Steeds namen de
vrijwilligers wat anders mee, wat we goed konden gebruiken.' Zo hangen in gebouw Eltekon in
Zuidveen bijvoorbeeld gebruikte cv-radiatorendie, nadat ze gezandstraald en geschilderd zijn,
er weer als nieuw uitzien.'De ketel hebben we gekregen en ook de wc-pot en een
brandblusapparaat', kan de beheerder en algemeen bestuurslid van de 'Vereniging tot behoud
en instandhouding van het gebouw, genaamd Eltekon', haar geluk niet op. Vrijdag, 26
september is de feestelijke ingebruikname van het gebouwtje aan de Burgemeester Stroinkweg
44, dat sinds april van binnen een complete facelift onderging. De buitenzijde, met straatwerk,
wordt het volgend project, alhoewel een nieuw hekwerk dankzij de bijdrage uit het Oranje Fonds
voor de recente Burendag er al wel staat.
'Het was een oude bende', blikt Groen terug. 'Geen verwarming, de geiser deed 't amper, de wc
was triest. Het gebouw was muf en zag er haveloos uit.' Nu is alles van binnen weer spik en
span. 'We hebben eerst het podium en de kolenkelder die eronder zat, eruit gesloopt, zodat de
vloer op gelijke hoogte kwam. Daarna is het dak, dat lekte als een douche, aangepakt. Verder
zijn alle muren gestript, is overal isolatie aangebracht en is het oude keukentje eruit gesloopt.'
Het resultaat mag er zijn. Alles is fris wit, met nieuw meubilair. 'Negen grijze tafels en veertig
rode kuipstoeltjes', glundert de beheerder. Al vanaf 1930 is Eltekon - 'God zal het maken' - het
kloppend hart van Zuidveen. Destijds neergezet voor de 'Christelijke Jongelingsvereniging Rom
1:16'. Groen: 'Het gebouw was van de christelijke gemeenschap. CJV had een knapen- en
meisjesvereniging en vrouwenafdeling. Er werd gezongen, geknutseld en uit de Bijbel
voorgelezen.' Later hield de lagere school er toneel en nam de buurtvereniging het gebouwtje in
gebruik voor sjoel- en schietavonden in de winterperiode. Sinds 12 april 1990 - toen bij de
notaris de naam en de statuten zijn gewijzigd - is het gebouw in beheer van vereniging Eltekon.
Het duurde nog tot 2005, voordat het huidige bestuur de stoute schoenen aantrok en besloot
'het trefpunt voor de lokale samenleving' te transformeren tot een fraai en praktisch buurthuis.
Dankzij het aanboren van diverse subsidiepotjes, hulp van sponsors, maar bovenal de
belangenloze inzet en zelfwerkzaamheid van een team van achttien enthousiaste vrijwilligers,
onder leiding van bouwcoordinator Benno Hellinga, staat er nu, na vijf maand en 2000 manuren
een verenigingsgebouw, dat weer klaar is voor de toekomst. 'We hebben een enquete onder de
bevolking gehouden over wat we er allemaal in kunnen gaan doen', aldus Groen. Naast een
kaart-, schaak- en knutselclub voor de jeugd, staat bloemschikken, yogales en cursussen op
stapel in Eltekon. En het gebouw zal het decor blijven voor repetities en vergaderingen, van
onder meer de vereniging zelf en buurtvereniging Zuidveen. "Ook is het geschikt voor
verjaardagen en partijtjes tot vijftig personen en we denken aan een jaarlijkse borrel voor de
buurt aan het einde van het seizoen', aldus Groen. Allemaal activiteiten met een doel: Eltekon
als bindmiddel voor het dorpsgevoel.
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