
Verslag netwerkavond 12 november 2019 

 

Een drukbezochte avond (bijna 40 aanwezigen). 

Stukje ALV: 
- bestuur vacatures: gezocht wordt naar een voorzitter Dorpsbelangen en een Secretaris 
 Dorpsbelangen: wie voelt zich geroepen? wie draagt iemand voor? 
- Janke Zandstra is met algemene stemmen benoemd tot mediacoördinator in het bestuur; 
- Bert (voorheen penningmeester) geeft zijn laatste toelichting op de financiën van de jaren 2017 
 en 2018, de kascommissie heeft de exploitatie over deze jaren doorgenomen en goedgekeurd 
 en verleent Bert daarmee décharge. 

1 Netwerk Den Andel, waarom ook alweer? 
 In een presentatie wordt de plaats van het Netwerk opgefrist, de relatie Netwerk en 
 Vereniging Dorpsbelangen uiteengezet en het verschil tussen inloopavonden en 
 netwerkavonden. 
 
Netwerkspel: 

- maak een tekening van elkaar zonder op je papier te kijken. Praat met elkaar hoe je getekend 
bent. 

- beantwoord vragen metéen, zonder nadenken. Bijna iedereen kiest voor rood, aap, hamer en 
roos. We hebben meer gemeen dan we denken! 

 
Thema’s: 

2. Open onderwerpen: 
· er zijn mensen nodig voor het in elkaar zetten van de Schakel (N.B.: zonder mensen uit 
 Den Andel géén Schakel in Den Andel!). 
 Wanneer: elke laatste woensdag van de maand.  
 Waar: Baflo 
 Tijdsbesteding: ca 2 uur 
 Hoe: opgave bij Hanneke Bron (hmbron@hotmail.com) 
· Welkomstpakketjes nieuwe bewoners (vrijwel) klaar: iets tastbaars er bij zou fijn zijn. 
 Hanneke brengt deze week het eerste pakketje 
· Dorpsvernieuwingsprijs: toekenning van de prijs besproken en stemming over de 
 toekenning daarvan uitgelegd. “Geeltjes” beschikbaar om stem uit te brengen. 
· NL-doet subsidie kan worden aangevraagd: ga even na of je elkaar in het vaarwater zit 
 en bespreek dan een te volgen strategie. Er is beperkte aanvraagmogelijkheid per 
 postcode. Contact via deholmdenandel@gmail.com. 

3. AED-EHBO 
Nederland blijkt betrekkelijk laag te scoren m.b.t. EHBO-opleidingen. AED-opleiding is een 
separate opleiding. Voor deze opleidingen zijn cursussen beschikbaar tegen variërende prijzen. 
Omdat in het verleden een behoorlijk aantal inwoners een BHV opleiding op hun werk kregen is 
afgezien van dit soort opleidingen. Bij behoefte zou iets georganiseerd moeten worden 
(belangstellenden voor cursusmogelijkheden kunnen zich melden bij De Holm), maar dat brengt 
wel kosten voor de deelnemers met zich mee. 
AED kan in principe door iedereen gebruikt worden: bel 112 en je wordt stap voor stap geholpen 
met de werking en toepassing van het apparaat. 



AED apparaat aan de muur bij de benzinepomp. 
Apparaat is bereikbaar door: 
· druk op “start” 
· toets 2503 
· druk weer op “start” 
· open het kastje met de greep 
 
Het apparaat is in goede staat en beschikbaar voor gebruik. 
Een gebruiksaanwijzing voor het apparaat is verkrijgbaar bij De Holm en bij Rudolf 
(r.h.hidskes@gmail.com) 

4. Pannakooi 
Plaats:  naast Berehoes 
Wanneer: zo spoedig mogelijk 
Begroting: bijna rond 
 
Er wordt bezwaar gemaakt tegen de plaats en tegen de onbekendheid met het project. Door 
verschillende aanwezigen wordt opgemerkt dat een speelveld bij uitstek de plek is voor een 
speeltoestel en dat op verschillende netwerk- en inloopavonden over de Pannakooi is 
gesproken. Een indringender bekendmaking bij direct omwonenden was beter geweest. 

5. De Holm DOT KOM 
Presentatie van het idee “dorpsondersteuning” voor en door dorpsgenoten. De presentatie is 
beschikbaar (De Holm). 
Het idee gaat uit van een positief beeld over gezondheid: niet ik ben ziek en wat nu, maar ik kan 
dat en dat en hoe verder. 

6. Natuurgebied naast de vloeivelden van Rixona 
Het gebied is uniek (orchideeën, terugkeer van flora uit de tijd dat hier een Waddenzee-lob was, 
waar vanuit het oosten water binnen kwam). 
Vrijwilligers starten een traject om zich samen met Staatsbosbeheer meer om het gebied te 
bekommeren. Hekken, snoeien beperkingen gemotoriseerd verkeer. 
Wie wil meedoen? 1e actiedag 23 november a.s. 
Overweging: in de komende jaren gezamenlijke actie op landelijke natuurwerkdag (1e zaterdag 
van november). 

7. Berehoes 
Er wordt nogal wat overlast door omwonenden ervaren. 
Jongeren geven aan welke verbeter acties zijn ondernomen en worden ondernomen. O.a. een 
huisreglement. In de zaal is waardering voor de aanpak en de openheid waarmee jongeren de 
problematiek naar buiten brengen. Het Berehoes is opgeknapt met steun van NL-doet, er zijn 
inzamelacties gehouden door jongeren, er zijn plannen om ook de jongere jeugd en ouderen te 
betrekken (frisdankfeesten, zomerfeest) en er is subsidie aangevraagd voor de vervanging van 
de ketel. 
De bezoekersaantallen van het Berehoes lopen van 20 tot 50 jongeren. 

 
Hierna praatten aanwezigen na- en bij bij verschillenden woordvoerders van de besproken thema’s. 
Ondertussen werden de stemmen voor de verdeling van de Dorpsvernieuwingsprijs en de uitslag is: 
 
  Berehoes, project isolatie van het gebouw: € 467,67 
  Pannakooi:     € 367,67 
  De Holm, verlichtingsplan buitenterrein:  € 167,67 

about:blank


 
Volgende bijeenkomst zal de eerste helft van februari zijn, Geert Hoevers is dan gespreksleider. 
 
 
Bijlagen: 

- Netwerkroos 
- Jaarverslag 2017-2018 
- Begroting/realisatie 2017-2018 
- Balansen 2017-2018 
- Hand-out Netwerk Den Andel Waarom ook alweer? 
- Hand-out AED/EHBO 
- Hand-out De Holm DOT KOM 


