
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   De Superrr en de DOP 

Nadat de contouren zichtbaar werden van de nieuwe buurtsuper 
met zorgkantoren, werd ook duidelijk volgens de visie van de 
dorpsraad, dat dit project een permanente beheersvorm 
behoefde. Dit omdat de taak van de dorpsraad breder is en zij 
ook alle dorpsbelangen, zoals dorpsuitbreiding, 
verkeerssituaties, vestigingsplaats trafostation etc. dient te 
behartigen. De dorpsraad besloot tot het oprichten van een 
nieuwe stichting onder de naam "Dorpsontmoetingsplek 't Veld-
Zijdewind" afgekort "DOP" waaronder de buurtsuper en de 
kantoren behoren. En zo togen eind december een vijftal 

mannen (hè, geen dame in dit gezelschap) richting notaris Baalman te Wieringerwaard om 
daar de stichtingsakte te ondertekenen. Wie zijn deze vijf mensen?  

1. Theo Vertelman, voorzitter, bekend als gepensioneerd pastor, schrijver, dichter, 
voorzitter regionale PCI besturen, lid van millennium comité, comité 2003;  

2. Gerard Visser, secretaris, oud medewerker Tennet, lid van de OR van dat bedrijf; 
3. Arie Loos, penningmeester, voormalig eigenaar administratiekantoor en oud 

penningmeester van Sportpark de Kogge; 
4. Jan J. Jong,  bestuurslid, oud medewerker Nelis ( BAM), afgestudeerd kunsthistoricus 

(drs.), oud  secretaris VZV voetbal en  Sportpark de Kogge, voorzitter VVV Niedorp 
en Jaarmarkt, voorzitter Historische Stichting VZM,  bestuurslid Maria Mater en 
penningmeester PCI; 

5. Jo Mensen, bestuurslid, medewerker Bejo, vrijetijds-imker, oud raadslid (CDA) 
gemeente Niedorp, oud bestuurslid Sportpark de Kogge, oud lid parochiebestuur St. 
Martinus, lid evenementencommissie. 
 
Zo heeft u een beetje een indruk, welke mensen aan het roer staan samen met de 
dorpsraad. Wellicht zijn de bovengenoemde profielen niet volledig of helemaal correct 
weergegeven, maar u mag het zelf verder aanvullen. De leden van de dorpsraad treft u 
aan op de website www.dorpsraadveldzijdewind.nl. Daar ziet u de mensen die 
eveneens veel voor dit project betekenen en ook de andere dorpsbelangen behartigen. 
Deze hele groep mensen is nauw betrokken bij de Superrr en zorg/zakelijke kantoren.  
Hoe het er voorstaat nu? De nieuwe trap naar de eerste verdieping is zover dat deze 
gemonteerd kan worden. Een stukje vakmanschap van onze oud aannemer Jaap 
Poland.  Het hardhout (essen) werd door Jaap gekozen omdat er zo’n mooie vlam 
inzit. Na het monteren van de zwarte rubberen strippen zal hij geplaatst worden en kan 
de verdere afwerking van desbetreffend kantoor plaats vinden. Als dan de bestrating 
rondom het gebouw is gerealiseerd en de plafonds zijn geplaatst, gaat het steeds meer 
de contouren krijgen van de buurtsuper. Het dagverblijf voor het personeel met keuken 
etc. en toiletten is gerealiseerd, een keuken voor de afdeling brood is geplaatst.          



De buitenzijde van het dagverblijf moet nog afgewerkt worden evenals het schilderen 
buiten rondom.   De echte verbouwing is nagenoeg achter de rug, het wordt tijd voor 
de winkelinventaris  en het kantoormeubilair. Op korte termijn kunt u weer dagelijks 
winkelen in de nieuwe buurtsuper. Wij verwachten dat u dat ook echt gaat doen, zoals 
u dat in het verleden bij de Troefmarkt van Thijs Hoebe deed. Daar was het destijds 
goed en gezellig winkelen en de Troefmarkt had toen veel vaste klanten en draaide 
goed. Dat verwachten wij met zijn allen ook van deze nieuwe Superrr buurtsuper. Dan 
kunnen we met zijn allen deze fraaie voorziening lang in standhouden en het is een 
beetje stout om dit te zeggen, maar over tien jaar wilt u toch uw ingelegde geld weer 
terugzien. Overigens kunt u altijd nog obligaties kopen, want beste mensen, in 
tegenstelling tot eerdere berichten zijn we er financieel echt nog niet. Doe daarom 
mee, zoals zo velen reeds voor u deden. Wij en het aan te stellen personeel, Support & 
Co, gemeente Hollands Kroon, onze investeerder, rekenen erop dat u de weg naar 
Rijdersstraat  86 weer heel gemakkelijk gaat vinden.    
Tot slot nog even een aanvulling op de vermelding van al die vrijwilligers in de vorige 
bijdrage van ons dorpsblad. Bijna onvergeeflijk dat we bovenvermeld bestuurslid Jo 
Mensen waren vergeten. Jo is ook al maanden met grote regelmaat te vinden in de 
DOP en laat zien dat hij het timmerwerk nog (lang) niet is verleerd. En wat te denken 
aan een vrijwilliger van "het eerste uur" Kees Bood, die zich dagen het zweet op het 
voorhoofd heeft gehaald met allerlei hak- en breekwerk. Ook allround klusjesman 
Cock Dekker heeft belangeloos dagen timmerwerk verricht. Voorts zijn er natuurlijk 
vrijwilligers, die zo af en toe op afroep allerlei klusjes verrichten. Het hoeft geen 
betoog dat we al deze mensen bijzonder erkentelijk zijn.                                                                               
 
Met vriendelijke groet,                                                                                            
Besturen Dorpsraad en DOP 
  

 


