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Petten, september 2016 

 
Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers, 
 
 
Hierbij informatie over de stand van zaken begin september 2016. 
In de Nieuwsbrief van december jl. hebben we aangegeven, dat het aantal bezoekers gestaag 
toeneemt. Dat is in het jaarverslag van het DOP 2015 duidelijk weergegeven, evenals alle 
overige wetenswaardigheden die zich dat jaar hebben voorgedaan. 
 
Dit jaarverslag is op de site www.doppetten.nl te vinden. Gelukkig hebben we deze toename dit 
jaar tot op heden kunnen vasthouden. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 
 
Onderwerpen in deze Nieuwsbrief zijn: 
 
1. Ervaringen met onze website. 
2. Activiteiten ten behoeve van de VVV. 
3. Uitgifte van boeken in het DOP. 
4. Meervoudig gebruik van het DOP-gebouw. 
5. Aanpassingen DOP-gebouw. 
6. VOA is elke eerste woensdag van de maand in het DOP aanwezig. 
7. Bezoek van de wethouder financiën van de gemeente Schagen. 
8. Programma in de komende periode. 
 
 
1. Ervaringen met onze website. 
 
Men is intussen vrij algemeen op de hoogte van onze website www.doppetten.nl en die wordt 
dan ook regelmatig geraadpleegd. Dit voorjaar is ook ons jaarverslag 2015 op de site geplaatst. 
In het hoofdstuk ”Fotoalbum” worden regelmatig nieuw gemaakte foto’s geplaatst. Het weer was 
dit jaar helaas niet zodanig, dat we veel van het terras gebruik hebben kunnen maken, maar de 
keren dat we er zaten is dit op foto vastgelegd.  
We hebben in dit voorjaar een aantal malen wegens omstandigheden geen themamiddagen 
kunnen organiseren. Ook is de geplande tocht dit voorjaar over de duinen en/of het strand naar 
Camperduin en terug niet door kunnen gaan. We mogen niet met een wagen over het fiets- of 
voetpad rijden en het strand was nog te instabiel om er veilig met een volle kar over te rijden. 
We houden in de gaten of dat in de toekomst wel kan, dan organiseren we dat natuurlijk weer. 
We gaan nu de themamiddagen weer regelmatig invullen. 
Zie ook onze site daarover. 
 
 
2. Activiteiten ten behoeve van de VVV. 
 
Zoals bekend heeft de VVV wegens het intrekken van gemeentelijke subsidies hun 
regiokantoren per 1 januari jl. moeten sluiten. Lange tijd was onzeker hoe dat verder zou gaan. 
De Ondernemers Federatie Schagen sector Recreatie en Toerisme heeft de handschoen 
opgepakt en ondernemers gevraagd of ze de taak van het informeren van VVV gasten willen 
overnemen. Wij als DOP hebben ons terstond daarbij aangemeld en aangegeven dat we ook dit 
jaar op vrijwillige basis tijdens openingsuren VVV gasten willen blijven ontvangen en wegwijs 
maken. Het duurde lang voor dat we daarop reactie kregen, maar na herhaald aandringen 
hadden we begin mei een overleg met de regiomanager van de VVV in Alkmaar. Die 
vertegenwoordigt de VVV Holland boven Amsterdam. Zij bood haar verontschuldigingen aan 
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dat wij vergeten waren benaderd te worden. Dat werd direct rechtgezet en wij ontvingen al het 
beschikbare informatiemateriaal. 
Camping Corfwater was intussen ook toegetreden als informatiebalie voor de VVV Holland 
boven Amsterdam. We hebben, hoewel we later dan vorig jaar zijn gestart, tot september al ca. 
550 gasten wegwijs kunnen maken. 
We zijn voornemens de OFS te vragen of er mogelijk meer coördinatie in het beleid van de 
diverse VVV-vestigingen kan worden aangebracht, zodat we beter aan de wensen van VVV-
gasten tegemoet kunnen komen. Dat blijkt nu niet altijd mogelijk door gebrek aan de 
betreffende informatie of folders. 
 
 
3. Uitgifte van boeken in het DOP. 
 
Omdat de samenwerking met KopGroep Bibliotheken niet van de grond is gekomen is spontaan 
het initiatief ontstaan om zelf boeken in te zamelen en om niet uit te lenen. De dames Ella 
Dammer en Ineke Evertsz verzorgen zeer contentieus de inname en de uitgifte van boeken. Dat 
is een groot succes geworden. Er wordt veel gebruik van gemaakt. 
Omdat meer boeken voor uitlening worden ontvangen dan er plaats voor is, hebben de dames 
op eigen initiatief tijdens de ”Pinkstermarkt” en ”Petten ruimt op” boeken verkocht. De opbrengst 
was boven verwachting. Daarop besloten de dames van de ontvangen gelden een samenkomst 
voor alle vrijwilligers en de vaste gasten van het DOP te organiseren. Daartoe is op 7 augustus 
jl. voor alle vrijwilligers en vaste gasten van het DOP een brunch georganiseerd. De opkomst 
was groot, er waren 38 personen aanwezig. De dames kregen veel bijval en meerdere 
vrijwilligers boden aan zelfgemaakte salades voor deze brunch te willen aanleveren. Het werd 
een groot succes. 
We konden vanwege het weer niet buiten zitten, daarom zijn we naar de kerk uitgeweken. Op 
onze site in het verloop van deze brunch in een fotoboek weergegeven en iedereen wordt 
aangeraden dit fotoboek op onze site te bekijken. Er werd algemeen geconcludeerd, dat dit een 
groot succes was en dat we dit nog eens moeten herhalen. 
 
 
4. Meervoudig gebruik DOP-gebouw. 
 
De EVVV (Educatieve Vorming Voor Volwassenen in Zijpe) heeft ook dit jaar weer veel 
cursussen in het DOP-gebouw georganiseerd. Het Digitaal uurtje op vrijdag eenmaal in de twee 
weken is ook dit jaar voortgezet. 
De handwerkclub van het Rode Kruis komt nu eens per veertien dagen in het DOP-gebouw. Ze 
hebben intussen het resultaten van hun noeste arbeid in twee vitrinekasten opgesteld. 
Ook verenigingen zoals de Dorpsraad Petten, HZL en de Seniorenpartij vergaderen bij ons. 
We houden gezien deze vele aanvragen een rooster van bezetting bij. 
Op onze website www.doppetten.nl onder het kopje ”HUREN” kan men het rooster inkijken en 
nagaan welke tijdstippen het gebouw voor gebruik nog beschikbaar is. Het is natuurlijk wel nodig 
vooraf een afspraak bij ons vast te leggen. Op dit rooster is te zien dat het DOP-gebouw 
intensief wordt gebruikt. 
 
 
5. Aanpassingen DOP-gebouw. 
Vorig jaar hebben we met hulp van SEBAP het gebouw flink kunnen verbeteren. Omdat we 
lange tijd niet wisten hoe verder te kunnen gaan met de VVV bleven een paar aanpassingen 
achterwege. Maar nu daar meer duidelijkheid in is gekomen hebben we hun computer die bij 
ons bleef weer gangbaar gemaakt en van Windows 10 voorzien. We kunnen dus de computer 
weer gebruiken als VVV gasten vragen stellen die we alleen kunnen beantwoorden als we de 
antwoorden op internet opzoeken. Een welkome aanvulling. 
Tevens hebben we een pré-paid telefoon aangeschaft. Dit voor het geval we hulp moeten 
inroepen en toevallig niemand een telefoon bij zich heeft. Ook kan daarmee het DOP worden 
opgebeld. Bij openingsuren zal de telefoon worden opgenomen. 
Het nummer is 06 57 28 38 85. 
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We zijn nog in overleg met SEBAP om de beamer, die dit voorjaar problemen kreeg en niet 
meer goed functioneert, zo mogelijk te vervangen door een andere.  
 
Het bovenblad van de buitentafels zijn dit voorjaar door Cees Tesselaar en zijn buurman van 
een nieuwe verflaag voorzien en ze zien er weer als nieuw uit. Dank daarvoor.  
 
 
6. VOA aanwezig in DOP. 
 
Evenals vorig jaar is namens Wonen Plus Welzijn elke eerste woensdag van de maand de VOA 
(Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur) aanwezig. Zoals bekend heeft ondergetekende die cursus 
gevolgd en ben dus elke 1e woensdagmorgen van de maand in het DOP aanwezig om 
desgevraagd advies te geven over allerlei zaken zoals aanvraag hulp en hoe vraag ik een 
WMO-voorziening aan. Ik weet de weg en weet hoe met deze aanvragen om te gaan en kan 
rechtstreeks bijvoorbeeld het gemeentelijk wijkteam of andere instanties benaderen om nadere 
hulp te vragen. Men kan mij natuurlijk ook tussentijds benaderen en zo gewenst vragen bij je 
thuis te komen om te komen overleggen wat te doen. 
 
 
7. Bezoek van de wethouder financiën van de gemeente Schagen 
 
Op 24 mei werd ik telefonisch door de gemeente uitgenodigd bij de thema-avond voor de 
gemeenteraad in het gemeentehuis de DOP-activiteiten toe te lichten. Daar waren ook anderen 
die hun activiteiten voor het voetlicht brachten. Ik heb daarbij uitvoerig de werkwijze van het 
DOP toegelicht en de aanbeveling gedaan om per activiteit bij de gemeente een vaste 
contactpersoon aan te wijzen. Dat werd ook door andere vertegenwoordigers aanbevolen. 
Daarop bezocht vrijdag 3 juni jl. Jan Steven van Dijk, wethouder financiën van de gemeente 
Schagen van 09.35 tot 11.45 uur het DOP. Hij sprak uitgebreid met de bezoekers over vele 
zaken die in Petten leven. Hij was door mijn enthousiaste presentatie in het gemeentehuis op 
het idee gekomen het DOP van nabij te bekijken. Hij was erg positief over het initiatief DOP en 
heeft aangegeven een aantal zaken die bezoekers aangaven en verbetering behoeven in het 
college aan de orde te stellen. 
 
 
8. Programma komende periode: 
 
De Educatieve Vereniging voor Volwassen (EVVV) organiseert vanaf  
Vrijdagochtend 23 september van 10.00 tot 11.30 uur weer een DIGI-uurtje in het DOP. 
Een Vrijwilliger helpt met vragen over de computer, laptop, i-pad of i-phone. 
In het vervolg zal dit Digi-uurtje eenmaal per maand zijn en wel op de volgende data na 23 
september: 21 oktober, 25 november, 16 december, 27 januari 2017, 24 februari, 24 maart, 21 
april en 19 mei. 
 
ROLLATORKEURING 
We hebben Lauw Meijers weer bereid gevonden om GRATIS rollatorkeuringen te doen op:  
Woensdag 5 oktober vanaf 14.00 uur in het Cultureel Centrum (kerkje). 
Men kan zich opgeven in het DOP, of telefonisch bij ondergetekende tel. 0226 383132. 

 
HOORTEST 
Woensdag 2 november vanaf 14.00 uur in het Cultureel Centrum (kerkje). 
Men kan zijn gehoor laten testen door Engel Hoorservice uit Schagen, het is GRATIS en 
verplicht tot niets. 
Opgeven kan in het DOP of bel 0226 383132. 
 
Iedereen die zich opgeeft ontvangt persoonlijk bericht hoe laat men aanwezig moet zijn, omdat 
de rollatorkeuring en de hoortest ongeveer 10 minuten per persoon duurt. 
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SINTERKLAASFEEST 
We hopen dat Sinterklaas weer langs kan komen in december, maar daarover lezen jullie meer 
in de Sportflits. 
 
BOEKEN 
We hebben 4 boekenkasten vol met hele interessante lectuur.  Er zijn al veel boeken gebracht 
maar men kan nog steeds boeken inbrengen. Heel veel mensen uit Petten en omgeving maken 
gebruik van deze GRATIS dienst en komen regelmatig langs om boeken te lenen en brengen 
ze daarna weer terug, zodat iemand anders ze weer kan lezen. 
 
Het kost niets, onze “bibliothecaressen” Ineke en Ella zorgen ervoor dat alles geordend in de 
kasten staat, soort bij soort, dat zoekt ook makkelijker. 
 
Heb je mensen in je omgeving die nog nooit in het DOP geweest zijn, neem ze eens mee, of 
attendeer ze op het DOP, zeker met de winter in aantocht is het belangrijk dat we op elkaar 
letten en de mensen niet laten vereenzamen, ons motto is en blijft ”voor Pettemers door 
Pettemers”. 
 
 
Namens het bestuur DOP 
Connie Kleimeer 
 


