
	  

Een	  volle	  zaal	  in	  de	  Vriendschap	  toonde	  aan,	  dat	  de	  mensen	  uit	  ’t	  Veld	  en	  
Zijdewind	  buitengewoon	  blij	  zijn	  met	  de	  nieuwe	  supermarkt	  en	  de	  
zorgkantoren.	  Met	  name	  voorzitter	  Ginus	  Hahn	  van	  de	  Dorpsraad	  had	  een	  
lange	  lijst	  van	  bedrijven	  en	  particulieren	  die	  allemaal	  hun	  steentje	  hadden	  
bijgedragen	  aan	  het	  prachtige	  resultaat.	  Iedereen	  was	  buitengewoon	  verrast	  
toen	  zij	  na	  ruim	  een	  half	  uur	  getuige	  waren	  van	  de	  opening	  van	  het	  pand	  
Rijdersstraat	  86.	  Daar	  kon	  je	  met	  eigen	  ogen	  zien,	  wat	  bedrijven	  en	  die	  talloze	  
vrijwilligers	  voor	  elkaar	  hadden	  gestoomd	  onder	  de	  bezielende	  leiding	  van	  de	  
uitvoerders	  Ruud	  Gooijer	  van	  de	  Dorpsraad	  en	  Gerard	  Visser	  van	  de	  DOP.	  
Beiden	  hadden	  de	  leiding	  bij	  de	  intensieve	  verbouwing.	  Zij	  deden	  dat	  	  met	  
veel	  verve.	  Applaus	  voor	  alle	  bedrijven	  en	  vrijwilligers	  en	  bloemen	  voor	  de	  
twee	  leidinggevenden.	  Voorzitter	  Theo	  Vertelman	  onderstreepte	  het	  grote	  
belang	  van	  deze	  socio-‐combinatie	  en	  wenste	  de	  DOP	  veel	  succes.	  Met	  name	  
noemde	  hij	  de	  derde	  prijs,	  die	  de	  DOP	  won	  in	  de	  Vest	  te	  Alkmaar	  als	  project	  
dat	  in	  het	  kader	  van	  Lokale	  kracht	  bij	  de	  jury	  bijzonder	  was	  opgevallen.	  
Wethouder	  Steven	  van	  Dijk	  van	  Hollands	  Kroon	  en	  ondernemer	  Jan	  van	  der	  
Meer	  schetsten	  in	  korte	  bewoordingen	  het	  belang	  van	  deze	  voorziening	  en	  
waren	  ingenomen	  met	  het	  feit	  dat	  alles	  nu	  kon	  starten.	  

De	  opening	  werd	  een	  feit	  door	  het	  doorknippen	  van	  twee	  linten	  door	  Boaz	  
Blom	  (5)	  (	  Brede	  School)en	  mevrouw	  Pancras-‐Bruin	  (	  94)	  van	  Maria	  Mater.	  De	  
vele	  genodigden	  konden	  vervolgens	  met	  eigen	  ogen	  zien,	  wat	  er	  de	  laatste	  
maanden	  was	  gepresteerd	  door	  bedrijven	  en	  vrijwilligers.	  Iedereen	  keek	  zijn	  
ogen	  uit	  niet	  alleen	  in	  de	  supermarkt	  ,	  maar	  ook	  de	  kantoren	  op	  de	  
bovenverdieping	  die	  er	  allemaal	  fraai	  uitzagen	  en	  uitnodigen	  om	  erin	  te	  gaan	  
werken.	  Via	  de	  Jaap	  Poland	  trap-‐	  een	  knap	  stukje	  vakwerk-‐	  kon	  je	  vervolgens	  
ook	  nog	  de	  kantoren	  beneden	  bekijken	  die	  al	  bemand	  waren	  door	  
vertegenwoordigers	  van	  Samen	  en	  de	  Omring.	  Veel	  mensen	  hebben	  inmiddels	  
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de	  weg	  gevonden	  naar	  de	  nieuwe	  supermarkt	  en	  winkelen	  met	  veel	  genoegen	  
en	  brengen	  hun	  boodschappen	  naar	  hun	  auto	  op	  het	  parkeerterrein	  bij	  de	  kerk.	  	  
De	  assistent	  van	  Jan	  van	  der	  Meer,	  Daphne	  Moors	  was	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  
vele	  vrijwilligers	  die	  zich	  zo	  inzetten	  en	  hebben	  ingezet	  voor	  dit	  project.”	  Dat	  is	  
wel	  heel	  bijzonder	  en	  bij	  al	  die	  andere	  winkels	  die	  wij	  hebben	  gerealiseerd,	  was	  
dat	  lang	  niet	  altijd	  het	  geval.	  Ook	  de	  	  A-‐locatie	  van	  deze	  winkel	  en	  het	  
winkeloppervlak	  steken	  erg	  gunstig	  af	  bij	  onze	  andere	  vestigingen.	  De	  mensen	  
van	  de	  dorpen	  hier	  wilden	  blijkbaar	  heel	  graag	  deze	  voorziening	  terug	  in	  hun	  
dorpen”	  was	  haar	  commentaar.	  Het	  is	  allemaal	  voor	  elkaar	  gekomen	  en	  nu	  kan	  
er	  volop	  weer	  gewinkeld	  worden	  in	  ’t	  Veld	  en	  Zijdewind.	  	  

Nog	  altijd	  bent	  u	  in	  de	  gelegenheid	  DOP	  obligaties	  te	  kopen	  en	  evenzo	  kunt	  u	  
kantoorruimte	  huren	  per	  dagdeel.	  Informatie	  bij	  de	  secretaris	  van	  de	  stichting	  
Gerard	  Visser.	  dopveldzijdewind@gmail.com.	  Verslag	  van	  opening	  en	  verdere	  
informatie	  over	  dorpsraad	  en	  dop	  kunt	  u	  lezen	  op	  de	  website	  van	  de	  
Dorpsraad:	  www.dorpsraadveldzijdewind.nl.	  Tenslotte	  allemaal	  welkom	  op	  
Rijdersstraat	  86	  bij	  de	  Superrr,	  de	  zorgkantoren	  en	  de	  vrije	  bibliotheek.	  U	  mag	  
de	  boeken	  meenemen	  naar	  huis	  en	  na	  lezing	  weer	  terugzetten	  in	  de	  
boekenkasten.	  
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