VOORTGANG DORPSONTMOETINGSPLEK
Aansluiten in rijen van 3!!!
Wat is dat voor cryptische opmerking? Dit leggen wij graag
aan u uit. Zoals velen in het dorp hebben geconstateerd, gaan
de werkzaamheden rondom de DOP "als een speer", alhoewel
je daar aan de buitenzijde niet zoveel van merkt. Dat is
overigens ook weer niet helemaal waar, omdat inmiddels alle oude (verrotte) kozijnen door
personeel van bouwbedrijf de Jong zeer vakkundig zijn vervangen. Hierbij moest aan de
voorzijde zelfs een stukje muur opnieuw worden opgemetseld. Allemaal prima gelukt. Ook is
inmiddels de reclamerand op het voorplein verwijderd. In de toekomstige ruimtes voor de
bedrijfsleider en het personeel zijn kozijnen geplaatst. Dit oogt allemaal wat gezelliger.
Vorige week was het een drukte van belang. De (3) ruimtes boven werden afgetimmerd,
Johan Wit van installatiebedrijf Kolkman was doende met de aanleg van de diverse
installaties, er werd geschilderd door vrijwilligers en personeel van schildersbedrijf Groen en
een stuk van het plat dak boven de kantine werd van nieuw mastiek voorzien. Dit alles leidde
ertoe dat "passanten" toch wel razend nieuwsgierig werden en zich alvast op de hoogte wilden
stellen van alle vorderingen. Zo konden we de afgelopen tijd diverse voorbij wandelende
mensen, een boosterberijder, een rolstoelgebruiker, een oma met kleinkind in het fietszitje
verwelkomen. Allemaal heel plezierig en we hopen en vertrouwen erop, dat die belangstelling
zich straks voortzet door middel van een geregelde klandizie in de DOP. Vandaar de
bovenstaande kop van deze bijdrage!! De beide besturen vergaderen regelmatig en zo zachtjes
aan hebben we het ook over zaken die te maken hebben met de eindfase. We denken hierbij
het aanbrengen van een brandtrap achter (voorschrift) vanaf de bovenverdieping. Hiervoor
heeft Niels de Jong een interessante aanbieding gedaan. Verder zijn en blijven de financiën
uiteraard bijzonder belangrijk. Er wordt met de investeerder een contract afgesloten inzake de
verbouwingskosten, waarbij ook de Stichting vol aan de bak moet. Het gebeurt niet dagelijks
dat je te maken krijgt met de realisering van een DOP in je dorp en dan komen allerlei -soms
niet verwachte- zaken om de hoek kijken. Het draait dan ook bijna altijd om de centen en -het
is echt waar- hier hebben we er nog niet genoeg van. De totale inrichting van de DOP, dus
incl. die van de winkel (koelinstallaties, rekken etc.) plus de eerste winkelvoorraad is ons
"pakkie an". Die ton, die € 100.000,00 zijn echt nodig. Op de stand van de barometer heeft u
kunnen zien dat we inmiddels over de helft zijn. Wij horen de afgelopen tijd nogal eens de
opmerkingen: "oh ja, ik moet me nog bezig houden met die obligaties". Aan al die mensen
willen wij vriendelijk vragen: regel dit s.v.p. vandaag nog. De spelregels met betrekking tot
inleg, wel of geen rente en de uitloting zijn inmiddels toch wel bekend. Verder hebben wij ons
bezig gehouden met de verzekering van de vrijwilligers, de verkeerssituatie straks ter plaatse
(komt een algemene invalidenparkeerplaats) en worden er gesprekken met de investeerder
aangeknoopt betreffende het mooier/gezelliger maken van de gehele buitenboel. Ook geven
we de strijd nog niet op betreffende het alsnog hebben van een pinautomaat in de DOP. En
last but not least kan nog vermeld worden dat een gerespecteerd voormalig aannemer
momenteel bezig is met het maken van een nieuwe trap naar de bovenverdieping. Een groots
gebaar. Zoals vermeld zijn daar 3 afzonderlijke ruimtes gecreëerd, beschikbaar voor de
verhuur en dit kan uiteraard ook per dagdeel. Indien u daarvoor interesse heeft voor
vereniging, instelling, beroep of bedrijf, dan adviseren wij u alvast contact op te nemen met
voorzitter Theo Vertelman. Ook hier geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Met vriendelijke groet,
De besturen van Dorpsraad en DOP

