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1. Voorwoord 

 
Het Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP) heeft zich ook in het 6e jaar van zijn bestaan 
positief ontwikkeld. Ook dit jaar hebben weer nieuwe gasten het DOP weten te vinden en 
komen na een eerste kennismaking veelal geregeld terug. Dank zij het warme zomerweer 
konden we meermalen van het buitenterras genieten. Het DOP vervult een steeds 
belangrijker bijdrage voor het onderhouden van de noodzakelijke sociale contacten. 
 
Wilma Zee heeft eind dit jaar aangegeven om gezondheidsredenen haar taak als 
penningmeester te moeten beëindigen. We vinden dat erg jammer maar respecteren haar 
beslissing. We zijn haar veel dank verschuldigd voor het vele werk voor de DOP van meer 
dan 5 jaar. We zijn bezig voor haar een opvolger te vinden. Ze blijft deze taak uitvoeren tot 
een opvolger is gevonden. 
 
De vrijwilligers ontvangen onze gasten en in het seizoen daarnaast ook VVV-bezoekers. We 
hebben in 2018 zo’n 725 VVV-gasten mogen verwelkomen en wegwijs gemaakt. De 
organisatie ”Holland boven Amsterdam” heeft er ook dit jaar voor gezorgd, dat we tijdig het 
nodige foldermateriaal ontvingen. Alle nodige voorzieningen kregen we mede door de inzet 
van de Ondernemers Federatie Schagen. 
 
De toename van het aantal DOP-gasten verhoogt de werkdruk van de vrijwilligers. We 
spannen ons in het werk van de vrijwilliger goed uitvoerbaar te houden om daarmee 
voldoende gemotiveerde vrijwilligers te houden. Omdat enkele vrijwilligers om begrijpelijke 
reden dit jaar hebben moet opzeggen zijn zonder problemen een aantal nieuwe vrijwilligers 
bereid gevonden deze opengevallen plaatsen in te nemen. 
 
Op 12 augustus hebben de vrijwilligers wederom een drukbezochte brunch georganiseerd. 
Ook deze brunch viel erg in de smaak, zodanig dat wederom om herhaling is gevraagd. 
Ook het traditionele bezoek van Sinterklaas op 5 december was weer een groot succes. 
 
Samengevat mogen we voor het DOP over een succesvol 2018 spreken. 
 
Het bestuur beraadt zich erop hoe we zinvol activiteiten kunnen uitbreiden. Daarbij komt als 
meest gewenst het organiseren van maaltijden naar voren. Maar daarvoor is het huidige 
DOP-gebouw te klein. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid het gebouw uit te bereiden. 
Voor uitvoerige toelichting daarover zie hoofdstuk 11. 
 
Bijgaand jaarverslag geeft een gedetailleerd overzicht van al onze activiteiten in 2018. 
 
Bestuur DOP 
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2. Activiteiten in het DOP-gebouw in 2018 
 
2.1. Activiteiten DOP. 

Ook in 2018 hebben we, behalve op feestdagen, zonder onderbreking bijeenkomsten van het 
DOP op maandag -, woensdag - en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur in het DOP-
gebouw gehouden. Per bijeenkomst zijn twee vrijwilligers aanwezig die de ontvangst van de 
gasten en de koffie - en thee-verstrekking verzorgen. 
Het bezoekersaantal nam ook dit jaar weer gestaag toe. 
Daarnaast hebben we enkele themamiddagen georganiseerd, zie daarvoor hoofdstuk 7. 
 
Op 15 juni is het 5-jarig bestaan van de DOP gevierd met gratis consumpties en gebak. 
Vele vaste bezoekers en ook vrijwilligers die geen dienst hadden kwamen dit heugelijke feit 
met elkaar vieren. 
 
De Vrijwillig Onafhankelijke Adviseur (VOA) is ook dit jaar maandelijks aanwezig gewest op 
de eerste woensdagen van de week, zie hoofdstuk 5. 
 
Dit jaar heeft als proef elke eerste woensdag van de maand Jaqueline Clemens van het 
sociaal wijkteam van de gemeente Schagen zitting in de DOP gehouden. Zij tracht diverse 
vragen van bezoekers te beantwoorden of aangeven waar ze verder hun informatie kunnen 
verkrijgen. Dit was voor drie maanden als proef gepland maar is na overleg uiteindelijk 
verlengd tot en met eind 2018. 
Lastig daarbij is, dat veel vragen of opmerkingen worden ingebracht die niet door het 
wijkteam beantwoord kunnen worden, maar door andere takken van dienst bij de gemeente 
behandeld moeten worden. In 2019 zal daarom dit bezoek incidenteel per kwartaal worden 
voortgezet, waarbij mogelijk een aan te stellen gebiedscoördinator aanvullend ingezet wordt. 
 
Het gratis uitlenen van boeken is in dit jaar met veel succes vervolgd. Zie hoofdstuk 2.². 
Ook dit jaar hebben we met succes het informeren van VVV-gasten voortgezet. Zie hierover 
hoofdstuk 2³. 
Het bestuur heeft uitbreidingsvoorstellen van het DOP-gebouw  in voorbereiding, zie 
hoofdstuk 11. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Afb. 1. In de warme zomer van 2018 was het vaak mogelijk om met veel plezier 
van het buitenterras gebruik te maken, zoals hier op 3 augustus 2018 
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2.2. Eigen Bibliotheek in het DOP. 
 
De eigen bibliotheek heeft een steeds belangrijker plaats in het geheel ingenomen.  
Inwoners van Petten brengen gratis bij het DOP hun overtollige boeken. 
 
De dames Ella Dammer en Ineke Evertsz verzorgen deze boekeninbreng en - uitleen. 
Dit heeft een prachtig boekenbestand opgeleverd waar onze bezoekers gratis boeken 
kunnen meenemen met het verzoek deze na lezing terug te brengen. 
Vaak is het aanbod te groot en kunnen ze de boeken niet meer bergen. Daarom moet soms 
een tijdelijke inleveringsstop worden afgekondigd. 
 
Vanwege het te grote aantal ingebrachte boeken hebben de dames ook dit jaar tijdens de 
”Pinkstermarkt” op zondag 20 mei en tijdens de actie ”Petten ruimt op” op 24 juni boeken 
verkocht. De opbrengst daarvan was boven verwachting. 
Met deze opbrengst is op zondag 12 augustus een brunch voor alle vrijwilligers en de vaste 
gasten van het DOP georganiseerd. Vanwege de grote toeloop zijn we naar de kerk 
uitgeweken. De aangeboden salades zijn dit jaar door Vis- en Snackrestaurant Moritz uit 
Petten aangeleverd, de fruitschalen door Mart Bigot. Zie hiervoor op onze website 
www.doppetten.nl bij hoofdstuk Fotoalbum het ”Fotoboek brunch DOP 2018”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2. Tijdens de Pinkstermarkt op 20 mei en op 24 juni 2018 tijdens ” Petten 
ruimt op” gingen overtollige boeken á € 0,50 per stuk gretig over de toonbank 
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Afb. 3. De verkoop van boeken vereiste een ruime opstelling zowel binnen als 
buiten het DOP-gebouw 
 
Tijdens deze boekenverkoop kregen we behalve de ondersteuning van onze vrijwilligers ook 
hulp van een aantal van onze vaste bezoekers. Dat was gezien de grote toeloop van 
bezoekers erg welkom. 
 
De geplande invoering van uitgifte van boeken door KopGroep Bibliotheken in de openbare 
lagere school is intussen gerealiseerd, maar is niet merkbaar bij onze uitleen. Integendeel, 
dit neemt nog steeds toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4. VVV-bezoekers tijdens de Pinkstermarkt 20 mei met onze vaste 
bezoekster tante Lena Kuiper 
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3. Ontvangen VVV - gasten 

 
De Ondernemers Federatie Schagen (OFS, met Kees de Wit als voorzitter van de sector 
Recreatie en Toerisme) heeft ervoor gezorgd, dat we vanaf 2015 de informatievoorziening 
aan VVV-bezoekers op vrijwillige basis kunnen voortzetten. ”Holland boven Amsterdam” 
zorgt ervoor, dat de acht private informatiepunten in onze gemeente van het benodigde 
foldermateriaal en andere benodigde zaken worden voorzien. 
 
Op 20 april hebben de voorzitter en de secretaris op uitnodiging van Holland boven 
Amsterdam en OFS sector Recreatie en Toerisme de opening van het VVV seizoen 2018 met 
een foldermarkt in het land van Fluwel aan de Belkmerweg op vrijdagmiddag van 15.00 tot 
17.00 uur bijgewoond. 
Wethouder Jelle Beemsterboer heeft daarbij het eerste exemplaar van de nieuwe 
informatiegids 2018 in ontvangst genomen. Wij hebben daar weer de het nodige 
foldermateriaal kunnen meenemen. 
 
Wij zijn dit jaar al voor Pasen gestart met het ontvangen van VVV-gasten. In Petten is ook 
Camping Corfwater actief als informatiepunt. 
Het buitengewoon mooie zomerweer heeft dit jaar meer bezoekers naar Petten gelokt. 
 
De vrijwilligers beantwoorden daarbij de vele vragen die worden gesteld, vaak zo nodig in 
het Duits of Engels. 
De vrijwilligers zijn lokaal erg bekend en kunnen daardoor in de meeste gevallen de 
bezoekers prima van dienst zijn. We hebben daarbij dit jaar gezorgd dat we vragen voor 
onderdak zo adequaat mogelijk kunnen beantwoorden en de bezoekers daarheen 
doorverwijzen. 
We hebben dit jaar totaal 725 VVV-bezoekers geteld. 
 
Ter ondersteuning van deze informatievoorziening gebruiken we indien nodig de computer. 
Daarbij kunnen we steeds meer informatie opvragen die op andere wijze niet beschikbaar is. 
Ook doet de aangeschafte telefoon zo nodig goede diensten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5 Een tevreden VVV-
bezoeker verlaat de DOP 
23-07-2018 
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3. Huur van de kerk. 
 
SEBAB is gestopt met het beheer van de kerk. Dit omdat de kosten van beheer duidelijk 
groter waren dan de huurinkomsten. De gemeente tracht nu de kerk te verkopen. 
De groeperingen die vanaf dat moment hun onderkomen van de kerk hebben verruild voor 
het DOP-gebouw geven aan dat die overstap goed is bevallen. Ze hebben het gehele jaar 
hun activiteiten in de DOP tot ieders tevredenheid uitgevoerd. 
Dat betreft Starlet, die elke maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen zitting in 
de DOP houdt en de Schilderclub die elke maandagmiddag om de veertien dagen zitting in 
de DOP houdt. 
Tevens worden diverse andere bijeenkomsten in de DOP georganiseerd. 
Door deze toevoegingen is de bezetting van het DOP-gebouw goed gevuld. 
 
DOP maakt, wanneer bijeenkomsten meer mensen aantrekt dan het DOP-gebouw aankan, 
gebruik van de kerk. Wij moeten nu dus voor grotere bijeenkomsten de gemeente vragen de 
kerk te mogen huren. Dat is akkoord zij het, dat we nu een fors huurbedrag te weten € 50. – 
per dagdeel voor de huur moeten betalen. Dat was nog te rechtvaardigen wanneer de kerk 
dan in goede staat werd aangeboden. Echter, bij voortduring blijkt dat de kerk niet of in elk 
geval sterk onvoldoende wordt schoongemaakt. Klachten die we daar ambtelijk bij de 
gemeente over inbrachten hebben wel verontschuldigingen opgeleverd maar geen 
verbetering. 
We hebben om deze redenen zo weinig mogelijk van de kerk gebruik gemaakt. Het 
Multifunctioneel gebouw bij de sporthal is een andere mogelijkheid, maar is voor een aantal 
van onze bezoekers te ver om daar op eigen kracht naar toe te komen. 

Afb. 6. Brunch in de kerk 12 augustus 2018 
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4. Website DOP Petten 
 
Vanaf augustus 2015 is onze website www.doppetten.nl actief. 

Afb. 7. Bovenbalk website www.doppetten.nl 
 
Vorig jaar is uit veiligheidsoverwegingen een SSL-certificaat op onze site geïnstalleerd. Met 
een SSL wordt je vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat je gegevens niet 
onderschept kunnen worden. De gehele website is daartoe aangepast, zodat alles nu op http 
draait. Dit is herkenbaar aan het slotje dat in de adresbalk van de site is weergegeven. 
 
Een erg praktische invulling is het rooster van bezetting van het DOP-gebouw. Dit staat op 
de website bij de pagina ”HUREN”. Wil men in het DOP een activiteit organiseren, dan kan 
men op de site het rooster van bezetting openen en nagaan of het gewenste tijdstip nog 
beschikbaar is. In dat geval kan men het gewenste tijdstip reserveren. Na ontvangen 
bevestiging wordt deze activiteit in het rooster vastgelegd. 
Het DOP-gebouw wordt steeds intensiever gebruikt zo blijkt. 
Het rooster van bezetting van dit jaar is in de loop van dit jaar 40 keer vernieuwd. 

Afb. 8. Rooster van bezetting DOP-gebouw van de maand november 2018 
 
Op de pagina ”FOTOALBUM” zijn diverse fotorapportages en albums opgenomen, zoals 
bezoeken van Sinterklaas, de brunches, etc. 
Ook de Nieuwsbrieven aan de vrijwilligers DOP Petten staan op onze site. 
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5. Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA) 
 
Connie Kleimeer, voorzitter van het Dorps Ontmoetings Punt Petten, heeft de opleiding tot 
Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA) met goed gevolg afgerond en is elke 1e woensdag 
van de maand bij de DOP-bijeenkomsten voor overleg en ondersteuning aanwezig. 
 
Uitgangspunt is, dat men zelf indien nodig hulp inroept. Mogelijk kan iemand uit de naaste 
omgeving daarbij helpen, maar men kan ook gratis een beroep doen op een VOA. 
De VOA ondersteunt desgewenst ook bij een te houden ”keukentafelgesprek”. Daar wordt 
nagegaan of men voor hulp in aanmerking komt en onder welke condities. De VOA spreekt 
dan vooraf door wat men in dit gesprek wil inbrengen. Als hulp mogelijk is worden afspraken 
gemaakt over de inzet daarvan. 
 
De VOA kan advies geven bij onderwerpen als regelgeving en het inroepen van hulp als dat 
noodzakelijk is geworden en biedt zo nodig ook hulp bij het invullen van formulieren en 
administratie. Ze kan zaken verhelderen hoe het werkt en zo nodig doorverwijzing naar 
andere organisaties regelen of professionele hulp inroepen. Doel is om in goed overleg tot 
een passende oplossing te komen. De hulpvrager blijft daarbij altijd zelf verantwoordelijk. 
 
In 2018 heeft Connie Kleimeer als VOA 12 maal spreekuur gehouden en 4 huisbezoeken 
afgelegd. In dat kader heeft ze 11 maal telefonisch contact met betrokkenen opgenomen. 
 
Daarnaast heeft ze 5 maal vergaderingen over bijscholing en informatie-uitwisseling 
bijgewoond en 6 keer administratie uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een brief aan de 
ziektekostenverzekering opstellen. 
 
Meer informatie over de VOA is op de homepage van onze site te vinden. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Afb. 9. Bijeenkomst DOP Petten woensdag 14 maart 2018 in aanwezigheid van 
Connie Kleimeer (VOA) en Jaqueline Clemens van het wijkteam Schagen 
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6. Overige activiteiten 

 
A. Starlet (bloedprikken) maakt driemaal per week, te weten op maandagmorgen, 

woensdagmorgen en vrijdagmorgen voorafgaand aan de DOP-bijeenkomsten gebruik 
van het DOP. De beheerder van SEBAP opent ’s morgens om 8.00 uur de deur van het 
DOP en doet zo nodig de lampen aan. De medewerkster van Starlet verricht haar 
werkzaamheden in de spreekkamer. De bezoekers gebruiken de DOP-ruimte als 
wachtkamer. Dit blijkt uitstekend te voldoen en sluit aan op de DOP-bijeenkomsten. 

 
B. Het Rode Kruis heeft ook in 2018 op de maandagmiddagen om de veertien dagen in 

het DOP-gebouw hun handwerk bijeenkomsten gehouden. 
 
C. De Schilderclub maakt maandagmiddag om de veertien dagen gebruik van het DOP-

gebouw. 
 

D. De Educatieve Vorming Voor Volwassen in Zijpe (EVVV) heeft in eerste 
maanden van 2018 de lopende opleidingen vanuit het voorgaande jaar in het DOP-
gebouw afgerond en is in september met nieuwe opleidingen van start gegaan. 

 
De volgende bijeenkomsten heeft de EVVV in 2018 in het DOP-gebouw gehouden. 
Dit betreffen de cursussen die in het najaar van 2018 opnieuw zijn opgestart: 

 
 Introductiemiddag op 25 augustus 
 8 lessen gebruik computer 
 20 lessen Spaans 
 20 lessen Engels 
 5 lessen Cursus NLP 
 Vrijdagmorgen eens per maand een DIGI-inloopspreekuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 10. 6 juli 2018 vierden tante Lena Kuiper (91 jaar) en Ella Dammer (71 jaar) 
onder grote belangstelling hun verjaardag in de DOP 
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E. Bestuursvergaderingen diverse verenigingen. 
Diverse besturen van verenigingen waaronder de DOP en de Dorpsraad Petten hebben 
in de DOP vergaderingen belegd. 

 
F. Diversen. Het wijkteam van de gemeente Schagen heeft op 10 januari een 

themamiddag georganiseerd en vervolgens als proef elke 1e woensdag van de maand 
tijdens de DOP-bijeenkomsten zitting in het DOP-gebouw gehouden. 
 
Op dinsdag 20 november heeft het College van B&W van de gemeente Schagen haar 
wekelijkse bijeenkomst in het DOP-gebouw gehouden. Aanvullend daarbij heeft de 
Dorpsraad Petten lopende zaken kunnen inbrengen. 

 
G. Algemeen. De inrichting van het DOP-gebouw is geleidelijk aan sterk verbeterd en 

voldoet nu aan de te stellen eisen, maar wordt tijdens druk bezochte bijeenkomsten 
soms te klein. 
 
Door een geleidelijk aan grotere toeloop van bezoekers en de wens om onze 
activiteiten uit te breiden met het organiseren van gezamenlijk maaltijden is de wens 
ontstaan te onderzoeken of uitbreiding van het DOP-gebouw mogelijk is. 
Zie daarvoor hoofdstuk 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Afb.: 11. 

 Brunch DOP in de 
kerk 
12 augustus 2018 

  



 

14 

 

7. Themamiddagen 2018 
 
Door de onzekerheid gebruik te kunnen maken van de kerk en een aantal andere oorzaken 
zijn dit jaar minder themamiddagen georganiseerd. 
 
WOENSDAG 10 JANUARI heeft het wijkteam Schagen een bijeenkomst in de kerk 
georganiseerd over de Wet Maatschappelijke Zorg (WMO), Zorg, Werk en Inkomen, 
Jeugdzorg en Schuldhulpverlening. Helaas was de opkomst gering. 
 
Woensdag 7 februari is een hoortest door Engel in de kerk georganiseerd. Daar hebben 
20 personen een hoortest ondergaan, waarvan bij zeven personen verder onderzoek is 
aanbevolen. 
 
Woensdag 4 april heeft een rollatorkeuring in de kerk plaatsgevonden. 
12 bezoekers hebben hun rollator laten nakijken. De meeste rollators werden direct 
goedgekeurd, een enkele na een kleine reparatie ter plekke. 
Eén rollator werd afgekeurd. 

Afb. 12. DOP viert 15 juni 2018 met een grote opkomst zijn 5-jarig bestaan met 
gratis consumpties en gebak 
 
Woensdag 5 december bezocht de Sint de DOP, omdat de kerk niet meer beschikbaar 
was, in de kantine van het Multifunctioneel gebouw in Petten. Een aantal bezoekers werden, 
omdat de afstand te ver is om op eigen gelegenheid daar te komen, door vrijwilligers met de 
auto gebracht en gehaald. De ruim 50 bezoekers werden om 11.00 uur verwelkomt met 
koffie met gebak. De bijeenkomst werd begeleid door Ger Dekker uit Tuitjenhorn. Hij 
speelde liedjes op de piano en vertelde tussendoor anekdotes uit het West-Friese. 
Om 12.00 uur arriveerde Sinterklaas met drie van zijn Pieten. De voorzitter DOP heette de 
Sint van harte welkom en dankte hem dat hij ook dit jaar tijd vond om ons te bezoeken. 
De Sint bezocht alle aanwezigen persoonlijk en had daarbij voor elk een woordje klaar. 
Ook werd door een aantal aanwezigen bij de Sint een liedje gezongen. 
Daar genoot de Sint zichtbaar van. 
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Afb.: 13. Sinterklaas bedankte speciaal alle vrijwilligers DOP die deze 
bijeenkomst hebben verzorgd 
 
Als eerste haalde de Sint de dienstdoende vrijwilligers DOP naar voren en dankte hen voor 
hun inzet. Hij noemde hun inzet erg belangrijk voor het goed functioneren van onze 
gemeenschap en dankte hen daarvoor uitvoerig. Zonder die inzet kan de dorpsgemeenschap 
niet functioneren. 
Vervolgens werden de vrijwillige verzorgers van de uitgifte van de Sportflits bedankt voor 
hun inzet. 
Traditioneel ontving de Sint tante Lena Kuiper. Ze moesten eerst nog veel bijpraten. Daarop 
zong tante Lena een liedje voor de Sint. Dat werd door de Sint zeer gewaardeerd. 
Maar dan was het tijd voor afscheid. De voorzitter nam afscheid van de Sint en gaf hem als 
dank voor zijn bezoek een welgemeend geschenk. 
 
Vervolgens was het tijd voor een uitgebreide broodmaaltijd met soep, krentenbrood en 
bitterballen, dit alles door onze vrijwilligers klaargemaakt. Uit de lege bordjes na afloop 
konden we opmaken dat alles prima in de smaak viel. 
De middag werd afgesloten met een Bingo-spel, geleid voor Ella Dammer en Mary Beek. 
Voor iedere winnaar was een prijsje beschikbaar. 
Hiermee werd omstreeks 15.00 uur deze succesvolle bijeenkomst afgesloten. 
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8. Bestuur en activiteiten van het bestuur DOP 
 
Wilma Zee heeft eind 2018 aangegeven om gezondheidsredenen te moeten stoppen als 
penningmeester DOP. We hebben begrip getoond voor haar beweegreden deze functie te 
moeten opgeven en zullen daarom helaas afscheid van haar moeten nemen. 
We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar inzet de afgelopen 5 jaar. Wilma heeft 
aangegeven deze taak te blijven uitvoeren totdat we een opvolger hebben gevonden. 
We zijn in overleg over deze opvolging en hopen begin 2019 de overdracht van deze functie 
te kunnen regelen. 
 
 
Het bestuur is in 2018 als volgt samengesteld: 
 
Connie Kleimeer Voorzitter 
Karel Adema  Secretaris 
Wilma Zee  Penningmeester 
Renze Engelkes Bestuurslid 
Johan Beukers Bestuurslid 
 
 
Het bestuur is in 2018 viermaal bijeengekomen, te weten op: 
 
 29 mei 
 2 oktober 
 31 oktober 
 18 december 
 
Van elke bestuursvergadering is een verslag en een actiepuntenlijst opgesteld. 
 
Het rooster voor inzet van de vrijwilligers is ook in 2018 door Nienke Klant verzorgd. 
 
 
In 2018 zijn naast de bestuursvergaderingen de volgende overleggen of acties uitgevoerd: 
 
a) Woensdagmiddag 10 januari heeft Jaqueline Clemens een themamiddag verzorgd. 

Helaas waren maar drie bezoekers komen opdagen. 
 
b) Woensdag 7 februari is een hoortest door Engel in de kerk georganiseerd. Daar 

hebben 20 personen een hoortest ondergaan, waarvan bij zeven personen verder 
onderzoek is aanbevolen. 

 
c) Woensdag 4 april heeft een rollatorkeuring in de kerk plaatsgevonden. 12 bezoekers 

hebben hun rollator laten nakijken. De meeste rollators werden goedgekeurd, een 
enkele na een kleine reparatie ter plekke. Eén rollator werd afgekeurd. 
Bij aankomst bleek de kerk, na de verkiezingsbijeenkomst op woensdag 21 maart, niet 
te zijn schoongemaakt. Het was daar een grote bende. Papiertje en rommel op de 
grond, de vloerbedekking in het halletje en bij de voordeur vol met gras en rommel en 
de prullenbakken waren niet geleegd. Koffievlekken op de tafels, vieze dweiltjes in het 
keukentje, etc. De voorzitter heeft de vloer met de bezem moeten schoonmaken en de 
tafels en aanrecht afgenomen. 
Ze heeft Jolanda Pot van de gemeente daarover gemaild en aangegeven, dat deze 
situatie niet past bij het in rekening te brengen huurbedrag van € 50,00. 
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d) Maandag 9 april hebben de voorzitter en de secretaris op uitnodiging van Holland 
Boven Amsterdam het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center op de afsluitdijk bezocht. De 
samenkomst was in het sociaal cultureel centrum Het Vikingschip in Den Oever. Er 
waren zo’n 60 personen komen opdagen. Vandaar ging de tocht per bus naar de 
Afsluitdijk. Onderweg en na afloop in Het Vikingschip werd veel over de Nieuwe 
Afsluitdijk verteld. De bedoeling van deze trip was om VVV-gasten die ons bezoeken 
ook op deze bezichtigingsmogelijkheid te wijzen. 
De bekendheid in Friesland is al groot, maar Noord-Holland moet daarin een 
achterstand trachten in te lopen. Deze bijeenkomst werd met een koud- en warm buffet 
afgesloten. 

 
e) Dinsdag 17 april hebben de voorzitter en de secretaris in gebouw Alfa in Schagen op 

uitnodiging van de gemeente Schagen van 16.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst 
”Gelukstreffen” bijgewoond. Deze bijeenkomst werd door de burgemeester van 
Schagen geopend. Het was een bijzondere bijeenkomst, vooral door de inbreng van de 
welbespraakte Leo Bormans uit Vlaanderen. Hij reist de wereld rond als ”Ambassador 
of Happiness & Quality of Life” en schrijver en inspirator en auteur van de 
internationale bestseller ”The World Book of Happiness”. 
Eén conclusie is, dat het verrichten van vrijwilligerswerk zonder betaling een goede 
voorwaarde is om gelukkig te zijn. 

 
f) Zondag 20 mei tijdens de Pinkstermarkt hebben vrijwilligers, bijgestaan door enkele 

vaste bezoekers, in een opstelplaats binnen en buiten het DOP weer veel boeken 
kunnen verkopen. 

 
g) In mei heeft het bestuur i.v.m. de invoering van Europese Privacywet (AVG) iedere 

vrijwilliger en bezoeker gevraagd of ze er bezwaar tegen hebben dat soms hun naam 
en/of foto door ons in het openbaar wordt gepubliceerd. Dat in verband met de 
gewijzigde privacywet AVG. Dit wordt als vervolg daarop periodiek bij nieuwkomers 
herhaald. 
Tot op heden heeft nog niemand aangegeven daartegen bezwaar te hebben. 

 
h) In mei heeft de voorzitter van SEBAP ons gemeld, dat we in het kader van de op 25 

mei in werking getreden Europese Privacywet (AVG) een speciaal document moeten 
tekenen opdat wij de maandelijkse opgave huurkosten kunnen blijven verzorgen. In de 
vergadering van 29 mei is besproken dat het niet nodig is dit document te tekenen, 
omdat deze slaat op een niet bestaande overeenkomst. En omdat we met de huidige 
wijze van opgave huurkosten niet onder de AVG vallen. Dit hebben we Sari Kortekaas 
bericht. Daarop hebben we ondanks onze ingebrachte argumenten en met daarop een 
aantal verklarende mailberichten op 27 juni een nieuw document van Sari Kortekaas 
met een nieuwe overeenkomst ter tekening ontvangen. Dit met het argument dat we 
hun mailadressen gebruiken. Maar op 30 mei hadden we al bericht, dat dit argument 
niet aan de orde is, omdat alle mailadressen van de bestuursleden SEBAP op hun site 
vermeld staan, dus al openbaar zijn. 
We hebben daarop uiteindelijk op 26 juni aan SEBAP bericht, met de argumentatie dat 
onze argumenten worden genegeerd, we op de gebruikelijke manier het opgeven van 
de maandelijkse huurkosten aan SEBAP vervolgen en dat we hiermee deze discussie 
sluiten. 
Dat is vervolgens aldus zonder problemen uitgevoerd. 

 
i) Vrijdag 15 juni is het 5-jarig bestaan van het DOP gevierd door alle aanwezigen te 

trakteren op koffie of thee met een versnapering. Dit was een groot succes. 
Veel personen hebben deze bijeenkomst bezocht en ons met dit eerste lustrum 
gefeliciteerd. 
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Het bleek moeilijk exact vast te stellen hoeveel bezoekers we hebben ontvangen, maar 
dat zijn er wel meer dan 40 geweest. Het was dus een groot succes waar geen enkele 
wanklank is opgevangen. Op de site zijn een aantal foto’s van deze bijeenkomst 
gepubliceerd. 

 
j) Zondag 24 juni tijdens de actie ”Petten ruimt op” zijn opnieuw een groot aantal 

boeken á € 0,50 per stuk verkocht. 
 
k) Vrijdag 5 juli heeft tante Lena Kuiper haar 91e verjaardag samen met Ella Dammer 

die 71 jaar werd in de DOP gevierd. Daar kwamen weer veel bezoekers op af. 
 
l) ANBI aanvraag. Op 31 mei is volgens de afspraak op 29 mei jl. de aanvraag voor het 

verkrijgen van de ANBI-status ingediend. Daarop ontvingen we op 11 juni een mail van 
de belastingdienst, dat onze site niet voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. 
We moesten voor 15 juni op onze website ook vermelden het rsni nummer, het 
beloningsbeleid en de hoofdlijnen van ons beleidsplan. Dit hebben we terstond 
uitgevoerd door het inpassen van submenu’s in ons hoofdmenu. 
Op 28 juni ontvingen we van de belastingdienst schriftelijk bericht, dat voor het 
verkrijgen van de ANBI-status noodzakelijk is dat onze stichtingsakte wordt aangevuld 
met het gegeven dat we bij opheffing ons batig saldo besteden aan een ANBI-instelling 
met soortgelijke doelstelling. Dat moet 30 augustus a.s. zijn afgerond. 
We hebben onze notaris gevraagd hiertoe een noodzakelijke wijziging in onze statuten 
aan te brengen. Vanwege vakantie van de notaris is een wijzigingsvoorstel, met 
notulen waarin ons bestuur met deze wijziging instemt, pas op 9 augustus ontvangen. 
Een verzoek om deze noodzakelijke wijziging in te stemmen is op 10 augustus per mail 
aan de bestuursleden verzonden. Dit omdat een aantal met vakantie waren en alleen 
per e-mail bereikbaar waren. Op 13 augustus waren de goedkeuringen van alle 
bestuursleden ontvangen, waarop deze notulen door de voorzitter en de secretaris 
voor goedkeuring zijn ondertekend. 
Daarop heeft de voorzitter op 14 augustus namens het gehele bestuur bij de notaris 
haar handtekening onder de gewijzigde stichtingsacte geplaatst. De notaris heeft 
daarop deze gewijzigde stichtingsakte bij de Kamer van Koophandel ingediend en na 
verwerking daarvan deze stukken aan de belastingdienst toegezonden. 
Op zaterdag 1 september heeft de belastingdienst ons per mail bericht, dat onze 
aanvraag voor de ANBI-status ingaande 1 januari 2018 is verleend. 
Daarop heeft de notaris ons de ondertekende wijziging van de Stichtingsakte en 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegezonden met de nota á € 221,00. 

 
m) Zondag 12 augustus is weer een brunch in de kerk georganiseerd. Hieraan hebben 

ruim 40 personen deelgenomen. Dit was wederom zeer geslaagd. Op onze website is 
een fotoalbum van deze bijeenkomst geplaatst. 

 
n) 20 augustus heeft de voorzitter bij de burgemeester aangekaart, dat het 

schoonmaken van de kerk zeer te wensen overlaat. Evenals vorige keren dat we de 
kerk huurden was het op 12 augustus daar weer een grote bende. Er was in het 
geheel niet schoongemaakt. Dit hebben we weer zelf moeten verzorgen en dit weer bij 
de betrokken ambtenaar aangekaart. Daarvoor kreeg de voorzitter op 17 augustus van 
de gemeente Schagen een boeket bloemen met excuses voor dit ongemak. Maar het 
huurtarief van € 50,- blijft intact. De burgemeester gaf aan dit probleem intern te 
zullen aankaarten. Daarop is geen reactie ontvangen. Maar we hebben ook geen 
rekening van de laatste bijeenkomst in de kerk ontvangen. 
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o) 23 oktober heeft de secretaris, zoals in de bestuursvergadering afgesproken, 
architect Jan Kramer benaderd met de vraag of die voor ons een tekening met 
kostenopgave voor uitbreiding van het DOP-gebouw wil opstellen. Hij heeft na beraad 
echter aangegeven, dat hij hier niet op kan ingaan omdat zijn vrouw, Joke Kruit, thans 
wethouder is en hij haar voor elke vooringenomenheid en dubbelrol wil beschermen. 
Daar hadden we niet aan gedacht, maar hebben daar begrip voor. 
Desgevraagd heeft hij aangegeven dat we Erik Stam uit Petten kunnen vragen. Die is 
goed uitgerust om zo’n opdracht goed uit te voeren. Hij heeft naast een betrekking bij 
een architectenbureau een eigen bureau. De secretaris heeft daarop Erik Stam 
benaderd. 

 
p) Dinsdagavond 30 november hebben de voorzitter en de secretaris in de DOP 

overleg gevoerd met Erik Stam. Hem is ons plan tot uitbreiding van het DOP-gebouw 
voorgelegd met de vraag of hij bereid is voor ons een tekening met kostenraming voor 
de uitvoering van dit plan op te stellen. 
Hij is bereid gratis een tekening met kostenraming voor de aangegeven uitbreiding uit 
te werken. Hij verwacht eind november a.s. een eerste uitwerking te kunnen 
voorleggen. Wij hebben aangegeven dat voorstel dan in een zo voltallig mogelijke 
bestuurssamenstelling met hem te bespreken. Op basis van die afspraken kan hij dit 
plan dan verder uitwerken. Hij geeft aan dat hij daarna wel een constructeur moet 
inschakelen om de noodzakelijke sterkteberekeningen te maken. Die kosten, naar 
verwachting maximaal zo’n € 800,-, zullen wel moeten worden vergoed. 
Het bestuur DOP is genegen die kosten uit ons budget beschikbaar te stellen. 
We hebben Erik Stam bedankt voor zijn aangeboden inzet. 
Voor de communicatie van dit voornemen wordt het volgende afgesproken: 
1) Renze Engelkes zal op dinsdag 20 november, als het college in de DOP aanwezig 

is en daarbij met de Dorpsraad een overleg heeft ingepland, ons plan voor 
uitbreiding alvast kenbaar maken en vragen met welk collegelid we dit plan, 
zodra dit nader is uitgewerkt, kunnen bespreken. 

2) Na het overleg over het 1e voorstel van Erik Stam zal de secretaris per mail het 
bestuur van SEBAP globaal informeren over onze plannen. 

3) We zullen in een gebruikelijke Nieuwsbrief in december a.s. dit voornemen ook 
aan onze vrijwilligers bekend maken. 

Zodra we over een definitief plan met kostenraming beschikken willen we dit dus met 
de verantwoordelijke wethouder bespreken en dan verdere noodzakelijke acties 
voorbereiden en uitvoeren. 

 
q) Maandag 5 november hebben de voorzitter en de secretaris in het gemeentehuis 

overleg gevoerd met het wijkteam Schagen, te weten met de nieuwe chef David 
Koppes en Jaqueline Clemens. Besproken is of en zo ja op welke wijze de 
aanwezigheid van het wijkteam in de DOP kan worden verlengd. 
Aangegeven wordt dat de gemeente binnen afzienbare tijd ook voor Petten een 
gebiedscoördinator aanstelt die ook tot taak krijgt signalen uit de bevolking op te 
pakken. Daarom en ook omdat in verhouding tijdens de maandelijkse aanwezigheid 
van Jaqueline Clemens in de DOP erg weinig directe vragen aan het wijkteam worden 
gesteld is het voorstel dat het wijkteam vanaf 1 januari a.s. niet meer structureel elke 
maand in de DOP aanwezig is. Het wijkteam wil dan incidenteel, na bekendmaking 
vooraf of na aanvraag onzerzijds, DOP tijdens openingsuren bezoeken. Het wijkteam 
wil op die wijze bereiken goed contact met de bezoekers van de DOP te blijven 
onderhouden. Deze afspraken heeft het wijkteam ons schriftelijk doen toekomen. 
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r) Dinsdag 20 november heeft Renze Engelkes (als vice-voorzitter van de Dorpsraad 
en lid van het DOP-bestuur) in een overleg met het college van B&W, die hun college-
overleg in het DOP-gebouw voerden, het college ons plan tot uitbreiding van het DOP-
gebouw voorgelegd. Hij heeft een aantal te verwachten demografische ontwikkelingen 
in Petten geschetst, als onderbouwing van onze wens te komen tot een uitbreiding van 
het DOP-gebouw. 
Het gehele college was enthousiast over dit initiatief en had veel waardering voor onze 
inzet en plannen. Ze hebben aangegeven, dat wethouder Sigge van der Veek als 
portefeuillehouder sociaal domein ons eerste aanspreekpunt is. De wethouder gaf aan 
dat onze plannen naadloos passen in het door hem/de gemeente te voeren beleid. 
Jelle Beemsterboer gaf aan, dat hij naast uitbouw aan de voorzijde, ondanks een 
verzwaarde procedure daarvan, ook graag uitgezocht wil zien of er geen mogelijkheid 
is om aan de achterzijde uit te bouwen (met college-steun). 
Conclusie is dat bij het gemeentebestuur de handen op elkaar gaan om verder te gaan 
met onze voorbereidingen tot mogelijke uitbreiding. 
Deze reactie is ook aan Erik Stam doorgegeven, waarbij de afspraak is gemaakt dat hij 
de afgesproken vorm van uitbreiding uitwerkt en die met ons bestuur bespreekt. 
Daarop gaan we bekijken welke mogelijkheden er bestaan om uitbreiding aan de 
achterzijde te realiseren. Op basis van die uitkomst wil ons bestuur een voorkeursplan 
tot uitbreiding kiezen en die na uitwerking met toelichting en kostenraming aan de 
gemeente voorleggen. 

 
s)  6 november hebben de voorzitter en de penningmeester met een mogelijke opvolger 

voor het penningmeesterschap DOP gesproken. We hopen begin volgend jaar een 
opvolger te kunnen aanstellen. 

 
t) 21 december heeft het bestuur alle vrijwilligers die dit jaar het gehele jaar of een 

deel daarvan als vrijwilliger hun diensten aangeboden, als dank daarvoor een 
kerststukje met de beste wensen thuis bezorgd. Dit werd in dank aanvaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afb.14. Als dank voor hun inzet het 
afgelopen jaar ontvingen alle DOP-
vrijwilligers eind december van het 
bestuur een bloemstukje 
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9. Bezoekersaantallen DOP 
 
Ook in 2018 hebben we geleidelijk aan weer meer bezoekers mogen verwelkomen. We 
kunnen spreken van een gestage toename van het bezoekersaantal. 
Daar zijn we erg blij mee. 

Afb. 15. Grafiek bezoekersaantallen DOP 2013 t/m 2018 
 
Het totaalaantal bezoekers in 2013     566 

Het totaalaantal bezoekers in 2014    1.314 
 
Het totaalaantal bezoekers in 2015    1.675 
 
Het totaalaantal bezoekers in 2016    2.007 
 
Het totaalaantal bezoekers in 2017    2.154 
 
Het totaalaantal bezoekers in 2018    2.443 
 
Totaal              10.159 
 
We hebben dit jaar dus weer meer bezoekers mogen verwelkomen. Dit is vooral te danken 
aan de prettige omgeving en de goede sfeer die DOP-bijeenkomsten biedt. 
De aanwezigheid van het terras, waar men bij mooi weer graag zit, is erg uitnodigend. Daar 
kon dit jaar door het prachtige zomerweer veelvuldig gebruik van worden gemaakt. 
 
Onze inspanningen blijven er daarom op gericht een zo prettig mogelijk sfeer te creëren en 
te behouden. 
 
De geleidelijke toename van het aantal bezoekers vormt voor het bestuur de motivatie de 
ingeslagen weg voort te zetten. 
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10. Financiën DOP 
 
Belangrijke inkomstenbron is de uitgifte van consumptiekaarten. Een consumptie kost € 1,-, 
één kaart kost € 5, - en is goed voor 6 kopjes koffie of thee. Daarnaast worden meest 
kleinere bedragen aan sponsorgelden ontvangen. Hiermee worden koffie en thee met 
toebehoren en eenmalige gebruiksartikelen ingekocht. 
De vrijwilligers leveren het ingevulde formulier met het aantal bezoekers en de dagopbrengst 
na elke zitting in de brievenbus van de penningmeester af. 
Die verwerkt dit periodieke in de overzichtsstaten. De toename van het aantal bezoekers 
beïnvloedt het kassaldo positief. 

Afb. 16. Consumptiekaart DOP, goed voor zes consumpties 
 
Op 2 oktober heeft een kascommissie, bestaande uit leden van het DOP-bestuur, na 
inspectie van de boeken het bestuur geadviseerd het financieel beheer goed te keuren. Op 
basis van dit advies is de penningmeester door het bestuur gedechargeerd voor het 
gevoerde beleid met dank voor de uitvoering. 
 
DOP betaalt aan SEBAP huur voor gebruik van het DOP-gebouw en de kerk. Voor de 
financiering vraagt DOP bij de gemeente Schagen subsidie aan. De eerste jaren bedroeg dat 
€ 2.700, -. Voor 2018 € 2.200,-. In juni hebben we een subsidieverzoek voor het jaar 2019 
ingediend. Deze kon vanwege toegenomen inkomsten tot € 2.000, - worden beperkt. 
Eind december ontvingen we bericht dat de subsidie voor 2019 is toegekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 17. Volle bak in de DOP 7 november 2018 
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11.  Uitbreiding DOP-gebouw 
 
Het bestuur van de DOP heeft zich beraden op welke wijze we zinvol onze activiteiten 
kunnen uitbreiden. Daarbij komt met stip de mogelijkheid om gezamenlijke maaltijden te 
organiseren naar voren. Daar blijkt veel belangstelling voor te bestaan en ook een aantal 
vrijwilligers hebben aangegeven daarvoor maaltijden te willen bereiden. 
Probleem daarbij is dat, gezien de grote belangstelling, het DOP-gebouw daarvoor te klein is. 
De keuken is veel te klein om maaltijden te bereiden. Uitwijken naar de kerk is, vanwege de 
voorgenomen verkoop en naar aanleiding daarvan de leegverkoop van de inventaris geen 
optie meer. Uitwijken naar het Multifunctioneel gebouw nabij de sportvelden is voor een deel 
van onze bezoekers gezien de afstand te bezwaarlijk. 
 
Daarom heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheid om het DOP-gebouw uit te 
breiden zodat we over voldoende ruimte kunnen beschikken om maaltijden te bereiden en 
het aantal te verwachten bezoekers te kunnen ontvangen. 
We hebben in 1e instantie bij de gemeente geïnformeerd of er planologisch ruimte voor 
uitbreiding aanwezig is en zo ja op welke wijze. Op basis van die informatie bleek, dat er 
uitbreiding in de richting van de Zijperweg toelaatbaar is. Daarop hebben we een schets 
gemaakt voor de mogelijkheid het DOP-gebouw uit te breiden. 
Daarvoor is nog geen geld beschikbaar, maar om zinvol en gericht daarvoor naar buiten te 
treden is besloten een architect te benaderen die dit plan nader uitwerkt en een globale 
kostenraming opstelt. Daarmee kunnen we gericht trachten hiervoor toestemming en de 
nodige gelden te verzamelen. 
Daartoe is architect Jan Kramer benaderd. Die heeft echter na beraad aangegeven hier niet 
op te kunnen ingaan omdat zijn vrouw, Joke Kruit, thans wethouder is en hij haar voor elke 
vooringenomenheid en dubbelrol wil beschermen. Daar hadden we niet aan gedacht, maar 
hebben daar begrip voor. Desgevraagd heeft hij aangegeven dat we Erik Stam uit Petten 
kunnen vragen. Die is goed uitgerust om zo’n opdracht goed uit te voeren. Hij heeft naast 
een betrekking bij een architectenbureau een eigen bureau. De secretaris heeft daarop Erik 
Stam benaderd. 
 
Op dinsdagavond 30 oktober hebben de voorzitter en de secretaris in de DOP met Erik Stam 
gesproken en dit verzoek nader toegelicht. Erik Stam heeft aangegeven gratis voor ons een 
tekening met kostenraming te willen verzorgen. Alleen voor inschakeling van een 
constructeur zullen kosten in rekening moeten worden gebracht. Het bestuur DOP heeft 
daarop aangegeven erg dankbaar voor dit aanbod te zijn en aangegeven de kosten van een 
constructeur voor hun rekening te zullen nemen. Op 20 november hebben we het college 
van B&W, die toen in het DOP-gebouw hun wekelijkse vergadering hadden belegd, over ons 
voornemen geïnformeerd. Ze hebben daar erg positief op gereageerd, maar vroegen ook 
uitbreiding naar de achterzijde te willen bekijken. 18 december is een eerste uitwerking van 
zijn schetsplan in het bestuur van de DOP besproken. Daarbij zijn diverse aanbevelingen 
aangedragen die in een aangepast ontwerp worden opgenomen. 
Daarbij is voor begin volgend jaar een nieuwe afspraak voor overleg ingepland. 

Afb. 18. Het VVV-kantoor in 2013, DOP-gebouw in 2014 en DOP-gebouw na 2020 
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12. Conclusies en aanbevelingen 
 
We hebben in 2018 onze activiteiten met succes kunnen vervolgen. We hebben opnieuw 
meer bezoekers mogen verwelkomen. Het bestuur van het DOP bevordert dat zo veel 
mogelijk personen uit de doelgroep onze reguliere bijeenkomsten kunnen bezoeken. 
Een positieve mond op mondreclame is daarbij van groot belang. Maar uitgangspunt blijft, 
dat onze gasten geheel vrijwillig onze bijeenkomsten bijwonen. 
We hebben met voldoening geconstateerd, dat met name ook dit jaar weer nieuwe 
bezoekers ons weten te vinden en na een eerste bezoek regelmatig terugkomen. 
Het DOP vervult daarmee een belangrijke sociale rol in het dorp. 
 
We continueren het ontvangen van VVV-bezoekers om die van informatie te voorzien. De 
Ondernemers Federatie Schagen en ”Holland boven Amsterdam” hebben ons in 2018 daarbij 
ondersteund. We hebben van hun de toezegging, dat hun ondersteuning ook in 2019 wordt 
voortgezet. 
 
Het uitlenen van boeken blijft erg succesvol, reden om dat volop te continueren. 
 
De ondersteuning door vrijwilligers is van zeer groot belang voor het welslagen van onze 
activiteiten. We trachten onze dank daarvoor zo goed mogelijk uit te dragen. 
De taak van de vrijwilligers is het afgelopen jaren verzwaard. Dit komt enerzijds door het 
groeiend aantal bezoekers, anderzijds ook doordat we in het seizoen veel VVV-gasten 
ontvangen en van informatie voorzien. Het bestuur houdt daarbij goed in de gaten, dat dit 
alles voor de vrijwilligers goed uitvoerbaar blijft. Daarvoor is het beslist nodig dat bij iedere 
openstelling twee vrijwilligers aanwezig zijn. 
Dit jaar hebben een aantal vrijwilligers om diverse persoonlijke redenen moeten afzeggen. 
Maar zonder problemen hebben we desgevraagd een aantal nieuwe vrijwilligers bereid 
gevonden de open gevallen plaatsen in te vullen. 
 
We hebben ons beraden of en op welke wijze we voor de bezoekers nieuwe aantrekkelijke 
activiteiten kunnen organiseren. Daarbij komt met stip de wens naar voren in de DOP 
gezamenlijke maaltijden te verzorgen. De brunch die in augustus werd georganiseerd toont 
aan, dat zo’n evenement erg goed in de smaak valt. 
Maar om gezamenlijke maaltijden in de DOP mogelijk te maken moet het gebouw worden 
vergroot. We zijn bezig hiervoor concrete plannen uit te werken. 
 
Het college van B&W van Schagen heeft op 20 november desgevraagd aangegeven dit 
initiatief van uitbreiding van het DOP-gebouw toe te juichen en zo mogelijk te ondersteunen. 
Komend jaar trachten we deze plannen verder uit te werken, daarvoor draagvlak te bereiken 
en de benodigde gelden voor deze aanpassing bijeen te brengen. 
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Jan Beek 

Mary Beek 

Nico Beerse 

Nelly van de Berg 

Ineke Berkhof 

Bertus Blekendaal 

Cathrien Blekendaal 

Ans Boerdijk 

Ella Dammer 

Anneke Heijnen 

Janny Kistemaker 

Henny Klant 

Nienke Klant 

Willy Kleimeer 

Inge Kooy 

Joke Kruit 

Martin de Rooy 

Margriet Schermer 

Jenny van de Sigtenhorst 

Cees Tesselaar 

Heidi Tromp 

Toos van de Vuurst 

Rob Waage 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 


