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Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers, 

Met ingang van aanstaande vrijdag 1 september 2017 begint Starlet met hun prikpost 
in het DOP, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Zij gaan in het kleine 
kantoortje bloedprikken, de voorruimte is de wachtruimte voor de patiënten. 
Reden voor deze verhuizing van de kerk naar het DOP is dat Sebap, de beheerder van o.a. 
de kerk, het huurcontract met de gemeente Schagen per 1 september heeft opgezegd. 
 
Marcel Pankras de beheerder van Sebap zal ’s morgens rond 08.00 uur de deur van het 
DOP openen zodat de mensen die voor het bloedprikken komen alvast naar binnen kunnen. 
De verpleegkundige van Starlet komt tussen 08.30 en 08.45 uur, afhankelijk van het aantal 
patiënten zal ze rond 09.15-09.30 uur klaar zijn. 
 
Omdat de voordeur al open is wil ik de sleutel van de kast met koffie en geld in de 
keukenlade, rechts onder het koffiezet apparaat leggen zodat ik niet meer iedere keer de 
sleutel hoef te komen brengen en jullie zelf kunnen bepalen hoe laat jullie koffie willen gaan 
zetten, als jullie bijvoorbeeld iets eerder willen beginnen, om nieuwe klanten te werven, is dat 
meer dan prima! 
 
Om 12.00 uur kunnen jullie de sleutel van de kast weer in de keukenlade leggen, de 
voordeur van binnenuit afsluiten en via de zijdeur in het kantoortje het DOP verlaten, via de 
poort kun je er dan uit. We hebben dan geen voordeursleutel meer nodig. 
 
Naast onze “vaste huurder” de handwerkclub van het Rode Kruis komt ook de schilderclub 
van Toos Goettsch vanaf maandag 4 september naar het DOP omdat de kerk “gesloten” is. 
In oktober starten er weer allerlei cursussen van het EVVV en plannen diverse verenigingen 
regelmatig een vergadering in het DOP. 
 
Verzoeke dan ook als jullie “dienst” er op zit het dienblad met de kopjes in de kast te zetten, 
zodat de tafels leeg zijn voor eventuele andere activiteiten en een thermoskan voor koffie en 
thee op het aanrecht te laten staan zodat de andere huurders hier gebruik van kunnen 
maken. 
 
Als jullie nog vragen hebben hoor ik het graag, we zullen als bestuur kijken of het lukt om 
eind september een bijeenkomst met de vrijwilligers te plannen zodat we dan o.a. onze 
bevindingen met de nieuwe huurders kunnen bespreken. 
 
Namens het bestuur, 
Connie Kleimeer 
Tel. 0226 383132 


