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Petten, 26 augustus 2015 
 
Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers, 
 
 
Hierbij informatie over de stand van zaken augustus 2015. 
 
1. We hebben een eigen website!! 
 

  
 
We hebben intussen een website voor het DOP gemaakt. Die staat nu online. Met 
ondersteuning van de webmaster van de Dorpsraad Marieke Kleimeer is het ons gelukt zelf 
zo’n website in te richten. 
Deze website is te bereiken via http://www.doppetten.nl  
Deze nieuwsbrief staat ook op onze site. In deze site is ook een gastenboek opgenomen 
waarin reacties op de site of over het DOP kunnen worden ingevuld 
We zien jullie reacties graag tegemoet. 
 
Andere onderwerpen zijn: 
 
2 Huurcontract van gemeente DOP gebouw is verlengd. 
3. Ervaringen met het ontvangen van VVV gasten. 
4. Stand van zaken ondersteuning KopGroep Bibliotheken. 
5. VOA aanwezig in DOP. 
6. Aanpassingen DOP gebouw. 
7. Meervoudig gebruik DOP gebouw. 
8. Programma komende periode. 
 
 
2. Huurcontract van gemeente DOP gebouw is verlengd. 
Begin april jl. kregen we bericht dat de gemeente het huurcontract voor het DOP gebouw dat 
SEBAP met de gemeente heeft afgesloten voor onbepaalde tijd is verlengd. Dat is natuurlijk 
goed nieuws, we kunnen ons nu dus definitief zo goed mogelijk installeren. 
We hebben eind april een overleg met het bestuur van SEBAP gehad. Daar is geconcludeerd 
dat we goed samenwerken en beide partijen willen dat graag zo voortzetten. DOP zorgt voor 
de afspraken met de huurders van dit gebouw en verstrekt SEBAP maandelijks de opgave van 
de in rekening te brengen huurkosten. 
 
 
3. Ervaringen met het ontvangen van VVV gasten. 
De VVV heeft het kantoor in Petten met ingang van dit jaar gesloten. We hebben met jullie in 
ons overleg op 3 februari jl. afgesproken, dat we tijdens de openingsuren in het seizoen VVV 
gasten ontvangen. De tweede aanwezige vrijwilliger staat die binnenlopende gasten te woord. 
Op deze manier stoort dat ons samenzijn aan de tafel zo weinig mogelijk. 
Deze informatieverstrekking is zo veel mogelijk met de VVV voorbereid. De VVV Kop van 
Holland heeft voor ons een boekwerk opgesteld met de meest voorkomende vragen. Deze 
beantwoording is ook in het Duits en Engels opgenomen. 
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Het is natuurlijk best lastig om dit erbij te doen, maar we zien gelukkig dat dit jullie erg goed 
afgaat. Sommigen doen het zelfs zo goed dat dit niet onderdoet voor een professionele kracht. 
Daarvoor van het bestuur onze complimenten!! 
Tot en met de vorige week hebben we op deze wijze al 493 gasten mogen verwelkomen en 
wegwijs maken. Dat is best veel. Na het seizoen overleggen we met de VVV TOP van Holland 
over onze ervaringen en bekijken of we daar zo mee door kunnen gaan. Als jullie hierover op- 
of aanmerkingen hebben horen we dat natuurlijk graag. 
 
 
4. Stand van zaken ondersteuning KopGroep Bibliotheken. 
We hebben ons veel moeite getroost om op vrijwillige basis in het DOP de mogelijkheid van 
bestellen en inleveren van boeken van KopGroep Bibliotheken van de grond te krijgen. Het is 
ons uiteindelijk gelukt dat KopGroep Bibliotheken een computer heeft geïnstalleerd.  
Anneke Heijnen is samen met Henk haar echtgenoot bereid gevonden om elke 
woensdagmorgen ondersteuning te verlenen. Dat hebben ze een aantal malen gedaan maar 
er blijkt nagenoeg geen belangstelling voor te bestaan. We hebben daarom met Anneke en 
Henk afgesproken dat ze alleen daarvoor niet meer hoeven komen opdraven. Zonde van de 
tijd. We willen, zodra de gemeenteraad van Schagen heeft besloten hoe ze met de bibliotheek 
in onze gemeente verder gaan, met de directie van KopGroep Bibliotheken een afspraak 
maken en nagaan wat de mogelijkheden zijn om dit alsnog bij ons van de grond te tillen. 
Wat we tot onze vreugde zien is, dat spontaan veel eigen boeken worden ingeleverd die 
mogen worden opgehaald en gelezen. Na lezing worden ze weer teruggebracht naar het DOP. 
Deze spontane eigen bibliotheek is al redelijk gevuld en iedereen mag daar natuurlijk gebruik 
van maken. We houden geen administratie bij, iedereen zorgt dat de geleende boeken weer 
worden ingeleverd. Dit loopt super. 
 
 
5. VOA aanwezig in DOP. 
Wonen Plus Welzijn biedt de mogelijkheid om de cursus VOA (Vrijwillig Onafhankelijk 
Adviseur) te volgen. Connie Kleimeer heeft die cursus gevolgd en met goed gevolg afgerond. 
Ze heeft het officiële certificaat in ontvangst mogen nemen. VOA’s kunnen laagdrempelig 
mensen die dit aangeven van advies dienen over allerlei zaken zoals ook aanvraag hulp en 
hoe vraag ik een WMO voorziening aan. VOA’s weten de weg hoe met deze aanvragen om te 
gaan en kunnen rechtstreeks bijvoorbeeld het gemeentelijk wijkteam of andere instanties 
benaderen om nadere hulp te vragen. 
Connie zit speciaal daarvoor elke eerste woensdag van de maand bij onze DOP 
bijeenkomsten. Maar men kan haar natuurlijk ook tussentijds benaderen en zo gewenst haar 
vragen bij je thuis te komen om te komen overleggen wat te doen. 
 
 
6. Aanpassingen DOP gebouw. 
In het overleg tussen het bestuur van SEBAP en DOP heeft SEBAP aangeboden, nu we een 
vast huurcontract hebben, een aantal zaken in dit gebouw te verbeteren. Dit is natuurlijk in 
dank aanvaard. 
We hebben de naamgeving op het gebouw, boven de deur en op de zijgevel aangepast. Het 
heet nu het DOP gebouw, waarbij we in het seizoen tijdens openingsuren ook de VVV gasten 
die ons bezoeken te woord staan.  

 
De verlichting binnen is aangepast en verbeterd, een aantal elektra aansluitingen zijn 
verplaatst en diverse reparaties zijn opgedragen. Die opdracht is nog niet afgewerkt. Zo wordt 
er ook nog voor een beveiligde WIFI verbinding in het DOP gebouw gezorgd. 
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7. Meervoudig gebruik DOP gebouw 
Zoals bekend heeft de gemeente de kerk op het Plein in de verkoop geplaatst. Dit krijgt de 
bestemming van horecagelegenheid. Het huurcontract met SEBAP wordt opgezegd. 
Verenigingen die daar hun onderdak vinden moeten dus op termijn een ander onderkomen 
zoeken. Vooruitlopend daarop gaat bijvoorbeeld de EVVV (Educatieve Vorming Voor 
Volwassenen in Zijpe) haar cursussen bij voldoende deelname in het DOP gebouw geven. 
Ook de handwerkclub van het Rode Kruis komt eens per veertien dagen in het DOP gebouw. 
Ook verenigingen zoals de Dorpsraad Petten vergaderen bij ons. 
We hebben gezien deze aanvragen een rooster van bezetting opgesteld en proberen al deze 
clubs zo goed mogelijk te ontvangen. Op onze website kan men onder het kopje huren nagaan 
welke tijdstippen nog vrij zijn. Het is natuurlijk wel nodig vooraf bij Connie Kleimeer een 
afspraak vast te legen. 
   
 
8. Programma komende periode: 
De themamiddagen zijn nog niet definitief bekend. We zullen zodra dit bekend is vermelden. 
 
We onderzoeken of er voldoende belangstelling bestaat om gezamenlijk een maaltijd te 
organiseren. Bij voldoende deelname gaan we dat inplannen. 
 
(Voor de themamiddagen zoeken we vrijwilligers om te helpen, s.v.p. aanmelden bij  
ondergetekende, tel. 0226 383132) 
 
 
 
Namens het bestuur DOP 
Connie Kleimeer 
 


