Van slaapkamers naar zorgkantoren

Toen wij, meer dan een half jaar geleden, de bovenverdieping van pand Rijdersstraat 86
bezochten, troffen wij daar slaapkamers, een toilet en een badgelegenheid aan. Nu bevinden
zich op dezelfde plek drie fraaie kantoren, die verhuurd gaan worden aan zorginstellingen en
andere belanghebbenden. Per 1 juni a.s. wordt een van de kantoren bemand en verdere
gegadigden volgen. De supermarkt SUPERRR krijgt steeds meer de uitstraling van een echte
supermarkt, waarin gezellig en tegen een acceptabele prijsstelling straks volop gewinkeld kan
worden. Niet alleen staan er al heel veel winkelwagens klaar om uw boodschappen te
vervoeren, ook kunnen de kleuters met mamma mee om hun uitgekozen voorkeuren in hun
kleine winkelwagentjes te deponeren. Velen van ons kijken uit naar dinsdag 27 mei a.s.,
wanneer de deuren van de SUPERRR echt open gaan. Dit is dus een dag na de officiële
opening, maar ook op deze dag is het feest in de DOP, want er zal vanaf 08.30 uur
zelfgebakken cake, koekjes etc. door de 11 vormelingen worden aangeboden. Dat doen ze tot
12.30 uur, verdeeld in een groep van 5 en een van 6. Hartstikke leuk van die jongelui toch,
dus bezoek de Superrr en laat u een en ander goed smaken. Laten we er in ieder geval met zijn
allen ook voor zorgen, dat de komende vijfentwintig jaar wij niet meer in de omstandigheid
komen dat wij niet in ons dorp onze boodschappen kunnen doen. Inmiddels hebben we ook
kunnen kennismaken met het personeel van Support & Co, die u straks in de supermarkt zult
ontmoeten. Dat zijn:
-‐
-‐
-‐
-‐

Remko van Bakel, uit Koedijk, bedrijfsleider
Arnoud Ruiter, ’t Veld, assistent-bedrijfsleider
Karin Kievits, uit Warmenhuizen, winkelassistente
Ciska Vriend uit Nieuwe Niedorp, winkelassistente

Verder krijgen deze mensen hulp van de vijf werknemers, die via de gemeente Hollands
Kroon gaan instromen. Je hebt veel mensen nodig om een supermarkt goed te laten draaien.

Bovengenoemde mensen zijn inmiddels gestart met hun werkzaamheden, zodat u dinsdag 27
mei a.s. met hen kennis kunt maken en uw boodschappen kunt doen. Hoe voorspoedig alle
zaken ook reilen en zeilen, onze penningmeester moet toch nog wel vaak zijn wenkbrauwen
fronsen, omdat nog altijd de benodigde € 100.000.- aan obligaties niet is bereikt. Heeft U een
financiële meevaller, schroom niet om een gedeelte in obligaties om te zetten. Dat betekent
een steuntje in de rug en de garantie dat u in lengte van jaren in uw eigen dorp kunt winkelen.
Voor alle genodigden bij de opening a.s, maandag 16.00 in de Vriendschap en alle mensen die
dinsdag de supermarkt met een bezoek vereren, zeggen wij, wees allen welkom en geniet van
onze nieuwe DOP- dorpsontmoetingsplek ’t Veld-Zijdewind. Wilt u een en ander nog eens
nalezen,
dan
verwijzen
wij
u
naar
de
website
van
de
dorpsraad
www.dorpsraadveldzijdewind.nl
Met vriendelijke groet,
Besturen Dorpsraad ’t Veld-Zijdewind en DOP
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