Openingsdatum SUPERRR met zorgkantoren bekend	
  

	
  
Na een half jaar hard werken, met name door de dorpsraad en later met het bestuur van de
DOP, kunnen we u berichten dat de feestelijke opening zal plaatsvinden op maandag 26 mei
a.s. om 16.00 uur. Nadere bijzonderheden volgen nog, maar vanaf dinsdag 27 mei a.s. kunt u
weer uw boodschappen doen op de vertrouwde plek op Rijdersstraat 86. De gehele inrichting
krijgt steeds meer vaste vormen. Afgelopen week is er een bijzonder fraai plafond gemonteerd
in de winkel en Jan van der Meer van Support & Co meldde ons dat dit zijn eerste winkel
wordt in Noord-Holland en nog wel meteen zijn grootste supermarkt. Wie is Jan der Meer en
waar staat zijn organisatie voor? Wel deze organisatie geeft als het ware een tegengeluid
tegen de gevestigde orde van ondernemen. De kracht van dit ondernemerschap ligt in de
samenwerking met mensen, die binnen hun beperking toch mogelijkheden hebben om
bepaalde werkzaamheden met succes te kunnen verrichten. Er ontstaat zo een raakvlak tussen
zorg en ondernemerschap.
Daartoe liggen er contacten bij:
• zorginstellingen: zinvolle dagbesteding;
• gemeenten: financiering dagbestedingsplaatsen;
• woningcorporatie: belang van kunnen winkelen in kleinere kernen;
• leveranciers:

lokaal samenwerken met eigen middenstand, breed assortiment,
lokale producten, ambachtelijke kwaliteit;

-• onderwijsinstellingen: stageplekken creëren voor schoolgaande kinderen met beperking.
Werkt zo’n formule? Ja, bijzonder goed omdat dit mogelijkheden biedt om kleine kernen te
voorzien van een supermarkt en de kantoren zijn te verhuren aan zorginstellingen, gemeenten
en particulieren. Heeft Support &Co meer winkels? Heel wat. Een dezer dagen is een
vestiging geopend in Oegstgeest en verder hebben bestuursleden van de dorpsraad Superrr
winkels bezocht in Wirdum en Almen en zij kwamen ons enthousiast vertellen dat het mooie
en praktische winkels waren. Dit wordt de 16e vestiging van Support & Co en winkels kunt u
vinden in Holwierde, Oppenhuizen in Friesland, Wijster, Kuinre, Maasdam. In de organisatie
hebben we alle vertrouwen. Zorgen liggen er nog ten aanzien van een tekort aan financiële
middelen, maar in de advertentie deze week in de Heraut heeft u kunnen lezen dat u
kantoorruimte, vergaderruimte per dagdeel kunt huren en deze faciliteit is immers eveneens
een aanwinst voor onze dorpen. Soms verbazen ontwikkelingen je eigen

voorstellingsvermogen. Dat gebeurde onder meer met ons woon-zorgcomplex Maria Mater.
Op het moment dat de kansen minimaal waren, werd de mogelijkheid geschapen om meer dan
zestig appartementen in huur en koop te realiseren. Zo ook met de oude Troefmarkt. Waar
Deen, Vomar, Spar, Dekamarkt het af lieten weten omdat ’t Veld-Noord maar niet van de
grond kwam, was het de organisatie van Jan van der Meer die onze dorpen deze geweldige
mogelijkheid bood nadat een investeerder zich had gemeld. Daarom is het maandag 26 mei
a.s. groot feest in onze dorpen en wordt er weer een belangrijke datum toegevoegd aan de
geschiedenis van onze dorpen. Wat de verdere voortgang rondom de DOP betreft nog even
het volgende: zo geleidelijk aan kan het betreffende pand worden schoongemaakt. Hiervoor
hebben zich diverse vrijwilligsters aangemeld en daar zijn we blij mee. We houden het erop
dat zaterdag 10 mei a.s. een begin kan worden gemaakt met de eerste schoonmaakronde. Dus
bent u in de gelegenheid om hieraan uw steentje bij te dragen, aarzel niet en kom vanaf 08.30
uur naar de DOP. We zijn nog niet in het bezit van allerlei schoonmaakmateriaal en artikelen,
dus neem mee wat u denkt nodig te hebben voor die klus. Schikt zaterdag niet, geen nood, dan
komt u gewoon op een der volgende (werk)dagen. Voorts is het zo dat diverse vrijwillig(st)ers
zich aangemeld hebben voor assistentie in de winkel (en de eerste bevoorrading). Het is de
bedoeling dat hiervoor nog een apart infomoment komt, dus houdt de berichtgeving
hieromtrent in de gaten.
Dorpsraad ’t Veld-Zijdewind en DOP

