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verslag netwerkmarkt
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KA van Linge <anjetvanlinge@bureauzee.nl>
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Aan: Rudolf Hidskes <r.h.hidskes@gmail.com>, Dorpsmail Den Andel <info@denandel.nu>, Tim
Schouwenaar <tschouwenaar@gmail.com>, Oscar Haffmans <oscar231@live.nl>
Dag allemaal,
hier is het verslag van de markt. Rudolf gaat het op facebook zetten meen ik. Kan iemand anders de
dorpsmail ermee verrijken? Dat zou tof zijn.
Dank!
Netwerkmarkt 23 april

Op dinsdag 23 april vond in het Dorpshuis een netwerk-markt plaats van netwerk Den Andel. Veel van
de in ons dorp actieve groepen waren aanwezig. Onder het genot van Appie’s koffie en thee wisselden
de groepen uit waar ze in het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, wat ze trots maakten en waarbij
hulp welkom was.

Het was een levendige en drukbezochte bijeenkomst.

Hieronder een klein overzicht van de verzoeken om hulp – mocht je willen helpen, dan mag je altijd
contact opnemen iemand uit die groep.

Dorpstuin
De dorpstuin kijkt uit naar de bloemenpracht in de zomer, en heeft plannen om dit jaar een nog groter
oogstfeest te organiserend. Maar de tuin zoekt ook hulp bij het schoonhouden en opruimen na het
nieuwjaarsvuur. De gemeente controleert wat er op de bult gaat, maar vaak wordt er na controle
allerhande afval bijgegooid. Matrassen en banken verbranden niet heel gezond. Mensen die willen
helpen hier beter op toe te zien, en willen helpen met opruimen na het vuur kunnen zich bij de tuin
melden.

Bos
De bosgroep werkte de afgelopen winter vooral aan de randen van de dorpstuin. En vele handen
maken licht werk. Je bent welkom om mee te helpen deze winter. De bosgroep werkt een aantal
zaterdagen – en er wordt altijd gezorgd voor soep om tijdens de lunch op te warmen.

Kerk in het Dorp
De kerkcommissie van Kerk in het Dorp hier in Den Andel zoekt een nieuw lid. Je bepaalt mee welke
muziek en film er in de kerk te zien is. Heb je daar zin in, dan kun je je melden bij
info@kerkinhetdorp.nl.

Dasen (het zonnedak)
Het zonnedakproject gaat binnenkort vorm krijgen in samenwerking met de Hogelandster Energie
Cooperatie (HEC). Mocht je panelen willen maar heb je geen geschikt eigen dak, dan is dit een goed
alternatief. En door de manier waarop het wordt gefinancierd bovendien financieel erg aantrekkelijk. Je
kunt je melden via de HEC (welkom@hogelandstroom) of bij Anne Helbig (ahelbig@xs4all.nl)

Historiael
Het historiael project vordert gestaag. Maar tegels leggen en klostermoppen metselen is zwaar werk.
Wil je Eddy een dagje helpen, dan is hij blij met je hulp. Helpen? Meld je bij De Holm of rechtstreeks bij
colled-54@home.nl

De Holm
Een keer in de maand wordt in De Holm Radio DHDA gemaakt. Mocht je iets te vertellen hebben, of
muziekgast willen zijn, dan kun je je in De Holm melden. Verder zoekt het plasticproject een techneut
die kan helpen de in technische problemen gestrandde toffe plannen weer vlot te trekken. En heb je zin
om dorpsgenoten te interviewen voor het verhalenvanger-project, dan ben je ook van harte welkom
mee te doen.

Verkeer
Inmiddels zijn er aan de grenzen van ons dorp nieuwe drempels gelegd, dat is vast niet onopgemerkt
gebleven. Mocht je verder verkeers-zorgen hebben, of dingen zien die echt bij de gemeente
aangekaart moeten worden, dan mag je dat melden aan Saskia Holla, zij verzamelt dit voor overleg.

Dorpshuis
Vanaf september wordt in het dorpshuis het toneel opgeknapt. O.a. schuifdeuren en gordijnen worden
vervangen. Als je in september zin hebt om een handje te helpen mag je je melden bij Appie.

Verder vindt vanaf 6 juni op elke eerste vrijdag van de maand een patat-en-bier-borrel plaats. Iedereen
is van harte welkom om deze goede oude gewoonte opnieuw in te luiden.

Pannakooi
Ria Zuidersma maakt zich sterk voor de plaatsing van een pannakooi in de buurt van de speeltuin. Zij
is druk bezig sponsoren te vinden en heeft al wat subsidies toegezegd. Hulp, en sponsoren zijn van
harte welkom

Nieuwjaar en Sint
Jolanda en anderen die dit al vaak voor ons organiseerden zoeken opvolgers. Misschien zijn er
kinderen die niet meer geloven in de Sint die organisatie van het bezoek van de goedheiligman voor
hun rekening willen nemen?

Dorpsauto

Via De Holm kun je tegenwoordig een elektrische Golf lenen. Hij kost €20,00 per dag met 100 km vrij.
De auto heeft een actieradius van ongeveer 250 km.

Dorpsprijs
Afgelopen vrijdag was de jury voor de dorpsvernieuwingsprijs in ons dorp. Op 25 mei horen we welke
prijs we gewonnen hebben – en die mogen/moeten we met minimaal 25 dorpsgenoten gaan ophalen in
Drenthe. Wil je mee, dan kun je je in De Holm aanmelden.

Netwerk Den Andel
Het netwerk gaat bovendien werken met een kernteam – dit zijn de bestuursleden van de vereniging
Dorpsbelangen en iedereen die zich hierbij wil aansluiten. Het kernteam is van plan elke laatste
dinsdag van de maand bij elkaar te komen, om zo lopende zaken te behandelen of aanjagen. Wil je
meedoen, of heb je iets wat van belang is voor het netwerk/de vereniging, dan kun je je melden bij
info@denandel.nu – om te horen op welke plek de bijeenkomst die maand plaatsvindt.

En: het netwerk zoekt een nieuwe voorzitter omdat Tim naar Leens verhuist – wie zich geroepen voelt
mag zich melden. Graag!

En tenslotte: Het organiseren van dit soort bijeenkomsten doen we vanaf nu als een soort estafette.
Anjet van Linge organiseerde deze eerste markt. Voor de volgende bijeenkomst – we hopen op 3 à 4 x
per jaar – neemt Marja Heijen het stokje over.
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