VOORTGANG DORPSONTMOETINGSPLEK
Verloopt alles helemaal zorgeloos?
Niet alles. Wat dan? Daarover later. Ondertussen is elke
Veldtemer of Zijdewinder al wel langs de DOP gefietst of
gelopen om te kunnen constateren, dat het buitengebeuren er
inmiddels uitziet "als een plaatje". De oude tegels zijn
vervangen door grotere zwarte 50/50; aan de rechterzijde van de DOP is voor het personeel
een breed toegangspad aangelegd (met dank aan de familie Groen) en achter het pand kan het
personeel tijdens de pauzes heerlijk vertoeven op een eveneens ruim bemeten terras. En of dit
nog niet genoeg is, is afgelopen maandag daar omheen een professioneel hekwerk geplaatst.
Van buitenaf is ook te zien dat de gevelplaten inmiddels aan de uitbouw zijn bevestigd en dat
de bestaande platen een schoonmaakbeurt hebben ontvangen. Wat is veranderd is de plaats
van de oranje TNT brievenbus. Deze stond wat storend voor een raam van een toekomstige
spreekkamer. Denkt u niet dat u voor het posten van een brief nu een heel stuk verder moet
lopen. Nee hoor, u draait zich een halve slag om en u ziet de brievenbus op 3 meter afstand
aan de andere zijde van het pad. Kan niet missen. Ondertussen is ook de reeds meerdere keren
geprezen trap geplaatst. We hebben hierover niets teveel gezegd. Was u niet van plan om
straks boodschappen in de DOP te doen (wat we ons niet kunnen voorstellen) dan is alleen al
een bezoek aan de trap de moeite waard. Voorts is door inspanning van de gehele familie van
der Lem (vader, moeder, zoon) het railwerk voor het systeemplafond geplaatst. Als al het
leidingwerk aan het plafond bevestigd is, wordt alles afgedekt met keurige platen. Boven is
het een drukte van belang met de schilders en heeft Hans Glas zich inmiddels opgewerkt
(bliksemcarrière) tot opperbaas der schilders. Deze functie staat "bol van de stress", maar dat
was hij wel gewend vanuit zijn vroegere arbeidzame leven (ambtenaar). U zult begrijpen dat
er -om alle werkzaamheden vlotjes te laten verlopen- nogal eens vergaderd moet worden.
Voor de beide besturen is er steeds weer een volle agenda door te nemen. Maar we merken
dat we toch richting "finish" gaan en dit gegeven is voldoende voor een blijvende motivatie.
We hebben ook, heel voorzichtig, een (nieuwe) openingsdatum afgesproken, maar het hangt
nog van een paar factoren af of deze inderdaad definitief wordt. Laten we het richting u maar
voorzichtig houden op eind mei/begin juni (in ieder geval ruim voor Pinksteren/kermis).
Tijdens de vergaderingen is de financiële stand van zaken een vast onderdeel. En wanneer we
over de financiën spreken, wil ik u verwijzen naar de aanhef van deze bijdrage (alles
zorgeloos?). Nee toch niet helemaal omdat in de afgelopen periode bij de verbouw gebleken is
dat verschillende extra (bouwkundige) inspanningen nodig waren om het gebouw weer voor
vele jaren dienst te kunnen laten doen. Die onvoorziene werkzaamheden hebben "een bres in
de begroting geslagen". Tel daarbij op dat we het begrote bedrag aan inleg obligaties
(€ 100.000,00) met een stand van € 55.000,00 nog lang niet bereikt hebben en u zult begrijpen
dat de financiën het zorgenkindje zijn. De investeerder draagt echt wel zijn steentje bij en
heeft de kosten van het opknappen van het buitengebeuren ook voor zijn rekening genomen.
De discussie ter vergadering spitst zich dan toe hoe dit "gat" waarbij we spreken over zo'n
€ 50.000,00 te dichten. Enkele bestuursleden lieten hun gedachten de vrije loop en
mijmerden: stel nu toch eens dat er 5 mensen in het dorp zijn, die bereid zijn € 10.000,00 in
obligaties af te nemen (u weet het toch, rente 2 1/2%, en uitloting vanaf het 11e jaar, dus u
krijgt uw geld weer terug). Zou dit mogelijk zijn? Stel dat dit gebeurt: dan verloopt alles
werkelijk zorgeloos. Wie verrast ons??? Voor alle verdere informatie verwijzen wij u naar de
website:dorpsraadveldzijdewind.nl.
Met vriendelijke groet,
,
De besturen van Dorpsraad en DOP

