Superrr en DOP draaien op volle toeren
Natuurlijk vinden we het met zijn allen weer prettig, dat we ons kermisbier weer in ons
eigen dorp kunnen kopen. Maar dat niet alleen, voor al onze boodschappen hoeven we
niet meer vele kilometers te fietsen of auto te rijden om onze dagelijkse boodschappen te
kopen. Het is dan ook gezellig druk in de Superrr en de medewerkers die door Hollands
Kroon zijn ingezet, weten ook al aardig de weg te vinden. Alle mensen die je spreekt,
vinden het een fraaie winkel, waar je langs brede paden je boodschappen kunt doen en
soms even moet wachten bij de kassa als iemand die alcohol heeft gekocht, even de
screentest moet doen. Dat hoort er tegenwoordig allemaal bij en voorkomt dat aan
onbevoegden alcohol wordt verkocht.
Ook is inmiddels het kantoor van Samen op woensdag ochtend bezet. Bij deze mevrouw kunt
u terecht met vragen over zorg; over indicatie, over een aanvraag voor een rollator of een
booster, voor aanvraag voor huishoudelijke hulp, voor plaatsing in zorgwoningen of
verpleegtehuis. Zij zal u de juiste weg wijzen en u met raad en daad terzijde staan. Ook zal
binnenkort de Omring een kantoor bemannen en als u zelf kantoor-bedrijfsruimte zoekt voor
activiteiten die u liever buiten de huiselijke sfeer verricht, kunt u dagdelen huren van de
kantoren op de bovenverdieping, die u langs de Jaap Poland trap kunt bereiken. U kunt alle
inlichtingen voor huur van deze ruimten inwinnen bij de secretaris van de DOP: Gerard
Visser (dopveldzijdewind@gmail.com). Van het nieuwsfront hebben we drie mededelingen
voor u, waaruit blijkt dat de DOP in samenwerking met de SUPERRR een bijzonder
fenomeen is en in een hele brede kringen belangstelling wekt. Op 17 juni a.s. komt een
delegatie van vijf mensen onze DOP bezoeken. Dat zijn mensen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en enige mensen van de Vereniging van Kleine Kernen afdeling NoordHolland. Deze mensen zijn geïnteresseerd in deze organisatievorm, die ook al opviel in De
Vest te Alkmaar, waar de DOP een derde prijs won. De tweede mededeling betreft het
toezeggen van financiële steun namens het kermiscomité Zijdewind. Een gedeelte van de
opbrengst van deze particuliere kermis gaat naar de penningmeester van de DOP. Het
kermiscomité was onder de indruk van het initiatief en de fraaie winkel die ’t Veld en
Zijdewind nu weer rijk zijn. Tenslotte nog de mededeling van de kant van de Rabobank Kop
van Noord-Holland. Zij gaan in de Superrr een Instore geldautomaat plaatsen. Na afwezigheid
van een jaar van de geldautomaat op het Kerkplein, kunnen we nu tijdens de openingsuren
van de Superrr van maandag tot en met zaterdag weer in ons eigen dorp, bijna op dezelfde
plaats, weer pinnen. De meer dan 100 jaar aanwezige Rabobank is daarmede slechts één jaar
even weggeweest en is nu weer terug in onze dorpen. Daarvoor zijn wij het bestuur van de

Rabobank erkentelijk. Voor de volledigheid moeten we hier wel even melden, dat de
vasthoudendheid van onze Dorpsraad hier een belangrijke rol heeft gespeeld. De
Dorpsontmoetingsplek (DOP) krijgt er een nieuwe functie bij en nu kan je er je boodschappen
doen, zorgvragen stellen voor jezelf of je naaste familie, geld pinnen en kijken of er nog een
mooi leesboek voor je is. Met recht een plek, waar je elkaar kunt ontmoeten. Maak gebruik
van al deze voorzieningen en als u tijd heeft, kunt u altijd een kopje koffie drinken aan de
DOP tafel vlak bij de ingang voor een gezellige dorpsontmoeting.
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