
	  

’t	  Veld-‐Zijdewind	  

Dop	  en	  Dorpsraad	  ieder	  zijn	  eigen	  weg	  

Vanaf	  juli	  2013	  trokken	  de	  beide	  besturen	  samen	  op	  om	  weer	  een	  
supermarkt	  te	  krijgen	  in	  het	  pand	  van	  de	  Troefmarkt.	  De	  Dorpsraad	  riep	  
daarbij	  de	  hulp	  in	  van	  een	  aantal	  geïnteresseerden	  en	  stelde	  voor,	  toen	  de	  
plannen	  meer	  vaste	  vormen	  kregen,	  een	  zelfstandige	  stichting	  DOP	  in	  het	  
leven	  te	  roepen.	  Enfin,	  die	  geschiedenis	  heeft	  u	  allemaal	  uitgebreid	  kunnen	  
lezen.	  Nu	  het	  project	  is	  gerealiseerd,	  gaan	  beide	  besturen	  verder.	  Ieder	  met	  
het	  eigen	  werk.	  De	  DOP	  met	  het	  beheren	  van	  pand	  Rijdersstraat	  86	  en	  de	  
Dorpsraad	  met	  de	  taken	  die	  hen	  wacht	  als	  het	  gaat	  om	  voorzieningen	  in	  ’t	  
Veld	  en	  Zijdewind.	  Van	  de	  zijde	  van	  de	  DOP	  zijn	  wij	  de	  Dorpsraad	  
buitengewoon	  erkentelijk	  voor	  de	  passie	  en	  doorzettingsvermogen	  om	  de	  
supermarkt	  met	  zorgkantoren	  te	  realiseren.	  Wat	  betreft	  deze	  rubriek,	  gaat	  
onze	  dank	  uit	  naar	  Hans	  Glas,	  die	  meerdere	  malen	  een	  verslag	  deed	  van	  alles	  
wat	  er	  rond	  pand	  Rijdersstraat	  86	  werd	  gerealiseerd.	  Schrijver	  van	  deze	  
rubriek	  –	  Jan	  J.	  Jong-‐	  	  zal	  U	  de	  komende	  tijd	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  alles	  
wat	  er	  rond	  supermarkt	  en	  zorgkantoren	  plaats	  vindt.	  Om	  de	  week	  houden	  
wij	  u	  van	  alles	  op	  de	  hoogte	  en	  in	  de	  volgende	  editie	  zal	  de	  voorzitter	  van	  de	  
DOP,	  Theo	  Vertelman	  aan	  het	  woord	  komen.	  	  

Wat	  hebben	  we	  u	  nog	  allemaal	  te	  melden?	  Eerstens	  de	  bezetting	  van	  de	  
kantoren.	  Beneden	  worden	  de	  twee	  kantoren	  twee	  dagdelen	  verhuurd	  aan	  
Samen	  en	  Omring.	  De	  andere	  kantoren	  zijn	  nog	  vrij.	  Er	  is	  voor	  alle	  kantoren	  een	  
huurprijs	  afgesproken	  van	  €	  25.-‐	  exclusief	  BTW	  per	  dagdeel,	  zowel	  voor	  de	  
kantoren	  beneden	  alsook	  op	  de	  eerste	  verdieping.	  Enige	  geïnteresseerden	  
hebben	  zich	  gemeld,	  maar	  er	  is	  nog	  geen	  volledige	  bezettingsgraad.	  Ten	  
aanzien	  van	  het	  kopen	  van	  obligaties,	  bestaat	  nog	  volop	  gelegenheid	  deze	  te	  



kopen.	  Inmiddels	  staat	  de	  barometer	  bij	  de	  DOP	  op	  €	  60.000.-‐	  Dat	  geeft	  de	  
animo	  aan,	  hoe	  graag	  de	  bewoners	  van	  ’t	  Veld	  en	  Zijdewind	  de	  supermarkt	  
terug	  wilden	  hebben.	  Wij	  zijn	  u	  zeer	  erkentelijk	  voor	  deze	  steun.	  Aan	  de	  Instore	  
Rabo-‐pinautomaat	  wordt	  hard	  gewerkt	  en	  binnen	  enkele	  weken	  kunt	  u	  weer	  
pinnen	  in	  ’t	  Veld.	  Er	  wordt	  nog	  onderzocht	  of	  er	  een	  TNT	  pakketservice	  in	  de	  
supermarkt	  kan	  komen,	  zodat	  u	  postzegels	  in	  de	  Superrr	  kunt	  kopen	  en	  uw	  
pakketjes	  kan	  versturen	  en	  niet	  meer	  verderop	  hoeft	  te	  gaan.	  In	  de	  winkel	  treft	  
U	  de	  medewerksters	  aan	  die	  bij	  via	  Hollands	  Kroon	  een	  werkplek	  hebben	  
gevonden	  en	  vrijwilligers/sters	  zult	  u	  in	  de	  winkel	  en	  aan	  	  de	  DOP	  tafel	  
aantreffen.	  Ruud	  Gooijer	  van	  de	  Dorpsraad	  schatte	  het	  aantal	  vrijwilligersuren	  
tijdens	  de	  bouw	  op	  2000.	  Zonder	  deze	  technische	  mensen	  hadden	  we	  beslist	  
deze	  voorziening	  niet	  van	  de	  grond	  gekregen.	  Allen	  heel	  veel	  dank	  daarvoor.	  
Hadden	  we	  al	  een	  Jaap	  Poland	  trap,	  straks	  hebben	  we	  ook	  nog	  een	  Bob	  Smit	  
hek	  voor	  afscheiding	  van	  het	  voetpad	  met	  de	  Rijdersstraat.	  In	  het	  hek	  staat	  de	  
tekst	  :”DOP–	  26	  mei	  2014-‐	  “de	  dag	  van	  de	  feestelijke	  opening.	  En	  Bob	  Smit	  
zoals	  Jaap	  Poland	  schenker	  van	  de	  trap	  was	  –	  is	  schenker	  van	  dit	  hekwerk.	  Dank	  
daarvoor.	  En	  de	  Superrr.	  Ja,	  positieve	  berichten	  dat	  het	  assortiment	  breed	  is	  en	  
dat	  je	  er	  gezellig	  kunt	  winkelen.	  Sommige	  mensen	  maken	  ook	  gebruik	  van	  de	  
bezorgdienst,	  die	  gratis	  is	  en	  van	  de	  bibliotheek	  worden	  boeken	  meegenomen,	  
teruggebracht	  en	  ingebracht.	  Ook	  prettig	  om	  even	  aan	  de	  DOP	  tafel	  te	  gaan	  
zitten	  en	  een	  kopje	  koffie	  te	  drinken	  en	  elkaar	  bij	  te	  praten	  over	  tal	  van	  zaken	  
zoals	  dat	  meestal	  gaat.	  We	  hopen	  u	  daar	  binnenkort	  weer	  te	  ontmoeten	  daar	  
op	  Rijdersstraat	  86,	  DORPSONTMOETINGSPLEK	  bij	  uitstek!!!	  

Met	  vriendelijke	  groeten	  

Bestuur	  DOP	  


