18 december 2010
Op de boekpresentatie van het boek “Buitenplaats Carolinapark Dieren” in zalencentrum
Theothorne waren, ondanks de weersomstandigheden, veel mensen getuige van deze
presentatie. Veel oud Dierenaren, vrienden van de Stichting Vrienden van de Oranjerie,
genodigden, waaronder raadsleden van diverse partijen, hadden van de uitnodiging gebruik
gemaakt. Na een kort welkom door de voorzitter Ap Lammers, vertelde Dierenaar en
onderzoeker Jeroen van Gessel, hoe hij ruim 10 jaar geleden is gestart met het onderzoek,
waarop het boek is gebaseerd. Hij voerde de aanwezigen kort mee door de historie van het
huis, park en haar bewoners/sters. Ook bedankte hij alle mensen die hem van informatie
hadden voorzien. Zowel in woord, geschrift als met foto’s.
Paul Ermers, namens de bouwwerkgroep, vertelde in het kort de aanwezigen dat de
vernieuwbouw nu echt gaat beginnen. De bouwhekken en bouwkeet zijn geplaatst. Na het
kerstreces gaat Aannemingsbedrijf Claus uit Doesburg van start met de werkzaamheden.
Hierbij zijn ook diverse ondernemers uit Dieren betrokken. De bouwovereenkomst is tijdens
de bijeenkomst door beide partijen ondertekend.

Van links naar rechts: de heren Claus, Ermers, Lovink en Lammers

George Diepenmaat, gaf in zijn dubbelrol als penningmeester van de Stichting Oranjerie

Dieren en Uitgever op een luchtige wijze de gevolgde werkwijze weer, waarbij hij ook alle
partijen die bij de uitgave van het boek betrokken waren, bedankte. Benadrukte hierbij ook
de belangeloze inzet van allen. Zowel schrijver Jeroen van Gessel, eindredacteur Paul Ermers
, Uitgeverij Diepenmaat & Ontwerpbureau, Vormgeefster Riet Diepenmaat – Lieferink,
fotografen Ron Oostveen en Bernard Vink en Gert Jonker. Drukkerij Tesink voor hun
medewerking om het boek tegen een minimale prijs te willen drukken en de Hendrika
Johanna Stichting die de uitgave mogelijk maakte. Daarnaast verkopen Bruna den Boef, Spar
Geersing en Koko Pelli zonder winstoogmerk het boek.

George Diepenmaat met twee petten op!

Daarna overhandigde Jeroen van Gessel de eerste exemplaren van het boek aan de heer W.
Blom, namens de Hendrika Johanna Stichting, de heer Tromp Meesters en Loco Burgemeester
de heer Ron König.

Van links naar rechts onderzoeker Jeroen van Gessel en Loco Burgemeester Ron König

Loco Burgemeester König dankte allen die betrokken zijn bij dit project voor hun inzet en was
bijzonder content met deze publicatie die een mooie en goede aanvulling op de geschiedenis
van Dieren c.q. Gemeente Rheden is.

Voorzitter Ap Lammers riep vervolgens de aanwezigen op om het boek aan te schaffen of
vriend te worden en dankte vervolgens de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

Tot slot gaf hij als suggestie voor de opening in mei 2011 aan de Loco burgemeester en
aanwezige raadsleden de suggestie mee, om als cadeau aan de Stichting Oranjerie Dieren,
Siza die het Theehuis gaat exploiteren en de Dierense bevolking het bruggetje in het park
over het water weer terug te geven.
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