De vrijwilligers van de DOP
Ga maar eens een pand strippen en opbouwen tot buurtsuper en tot ontmoetingsplek. Een
initiatief van onze dorpsraad, die het kon realiseren middels de gemeente Hollands Kroon,
Support & Co en het stichtingsbestuur DOP. Namen noemen is riskant maar er zijn twee
mensen, die nagenoeg alle dagen rond pand Rijdersstraat 86 te vinden zijn, luisterend naar de
naam Ruud Gooijer van de dorpsraad en Gerard Visser van de DOP. Alle dagen van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn ze daar te vinden om de werkzaamheden te coördineren
met vrijwilligers en ingehuurde bedrijven, die "schappelijk tot zeer schappelijk" zijn als het
gaat om inzet en uurlonen en de vrijwilligers voor laten gaan. Zonder die vrijwilligers waren
we lang niet zover en nu is het financieel allemaal net te behappen. Inmiddels zijn er keukens
geplaatst, de toiletten verder afgebouwd, tegelvloeren gelegd, radiatoren opgehangen en er
wordt ook door een vrijwilliger Cor van ’t Hoen hard gewerkt aan de aanleg van het elektra.
Niet te vergeten het vele sloop- en opbouwwerk door Siem en Sjaak de Jong en Bob Smit. We
hadden het toch over saamhorigheid. Op veel mensen is een beroep gedaan en velen hebben
daaraan gehoor gegeven en hun beste kwaliteiten ingezet. Ook de schilders Hans Glas, Piet
Berkhout en "leerling" Ginus Hahn, de voorzitter van de dorpsraad mogen we niet vergeten.
Zij hebben dagen achter elkaar de wanden geschilderd van de buurtsuper en het ziet er gaaf
uit. Grote klasse. Bert Blom en Ruud van de Putten hebben veel technisch werk verricht of
doen dit nog. In dit verband moet zeker -al wil hij dat eigenlijk niet- de naam Jaap Poland
genoemd worden. Deze vakman van de oude stempel -met alle respect- is al weken bezig met
het maken (en bekostigen) van een nieuwe trap, die straks de DOP zal sieren. Wat vindt u
van zo'n gebaar? Verder wordt er (bijna) dagelijks overlegd en regelmatig vergaderd door de
besturen van dorpsraad en DOP om het gehele proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en
u mag best weten dat ook door deze mensen keihard gewerkt wordt. Mocht er iemand zijn
vergeten, dan wordt dit ongetwijfeld gemeld en volgende keer vindt u een plek in deze
kolommen. Ook buitenom is er enorm veel gebeurd en zijn achter het pand alle bomen
weggehaald en het wachten is op de stratenmaker die een pad gaat aanleggen richting de
achterkant van het pand, waar onder meer het buitenpersoneel naar binnen kan. Support & Co.
is bezig met het aantrekken van de juiste manager van de buurtsuper en op dit moment is -in
tegenstelling tot een eerder bericht- even niet in te schatten wanneer de opening zal zijn. Er
zijn n.l. problemen met de leveringsdatum van de kassa met toebehoren. Wel is het zo dat in
de toekomst de kantoren boven voor dagdelen verhuurd kunnen worden, niet alleen aan
zorginstanties, maar ook aan particulieren en bedrijven, die willen vergaderen of daar een stuk
administratie willen doen. Alles is ter beschikking, telefoon, internet etc. en de huurprijs
wordt zeer acceptabel gehouden. Kortom elke week worden stapsgewijs de werkzaamheden

verricht en krijgt de dorpsontmoetingsplek steeds vastere contouren. Kijkt U uit naar de
opening? Wij wel. Het assortiment in de super wordt breed en voldoende voor uw dagelijkse
boodschappen en wij willen kijken of we een paar kleine boodschappenwagentjes voor de
peuters kunnen krijgen, zodat die met mamma kunnen winkelen. Ja, zonder meer een
belangrijk detail. Het gaat nog om diverse weken en dan is het zover. Weer winkelen in eigen
dorp.
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