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2-MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF DE HOLM
Tel: 06-53224743

De Streekweg 41 Den Andel

Tel: 06-30779420

Email:

D O O R !! !
W E G A AeN
n februari

lolwerkplaat

s De holm

deholmdenandel@gmail.com

januari

Heb je onze prachtige website al bekeken?

www.deholm.net
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19 februari
Opening Pop-up Gym
Op deze datum openen we de pop-up
Gym! Om 12 uur gaan we los. Er
staan een aantal apparaten voor je
klaar en een lekker drankje na afloop!

8 en 15 februari
Breien voor Groningen
Van 9.30 tot 11.00 uur.

25 februari
Den Andel van de kook!

Om 18.00 uur ben je weer van harte
welkom in de Holm om een lekkere
hap mee te eten. Geef je even door
met hoeveel je komt en of je vlees eet
Upd a t e ove r de H ’ A n d e l e n W ’And e l
of niet? We hebben plaats voor max.
We gaan dus door!!!!
Schouwenaar, heeft aangeboden deze 30 personen.
Prijs 3 gangen menu: €12,50 kinderen
voor ons te maken en daar hebben
Woensdag 1 feb is in het gesprek met
tot 10 jaar €5,00

de gemeente het voorstel gedaan de
bruikleenovereenkomst tot het eind
van dit jaar te verlengen. Dit met als
doel om een aantal projecten door te
ontwikkelen en aan het eind van het
jaar tot koop over te kunnen gaan.
Daarnaast heeft het college wat
meer tijd om zich te beraden over
een definitief standpunt.
We zijn er superblij mee en we gaan
met nog meer energie het jaar in!
Heb jij ook energie, tijd en leuke
ideeën, je bent van harte welkom!!

Sinds kort is onze website
www.deholm.net in de lucht!! En
daar zijn we heel trots op. Een
nieuwe inwoner van ons dorp, Tim

we natuurlijk zeer dankbaar gebruik
van gemaakt. Tim...je bent een
kanjer!

Ouder, kind & koﬃe

Sinds 2 weken komt er een groepje
ouders met kindjes tot de
Op vrijdagochtend van 10 - 11 uur is basisschoolleeftijd bij elkaar in het
oude peuterspeelzaallokaal. Een
er voor de yogamensen een extra
mogelijkheid om yogaoefeningen te mogelijkheid om elkaar te ontmoeten,
herhalen en vooral te doen. Mocht je lekker te spelen en te kletsen. Ook zin
om mee te doen? Het is een leuke
belangstelling hebben....laat even
manier om met andere ouders en
weten.
kinderen in contact te komen.
Woensdagochtend van 9.30 tot
11.30

In De Holm zijn 2 kleinere ruimtes
die gehuurd kunnen worden door
mensen die het prettig vinden om in
alle rust te kunnen werken of deze
als coachruimte / spreekkamer te
gebruiken. Neem contact op als je
interesse hebt.

Kleedjes in elkaar kletsen
Het dorpshuis krijgt nieuwe kleedjes
op de tafels.....eindelijk! Appie levert
de stof en wij maken er onder het
genot van een bakkie koﬃe/ thee wat
moois van. Meehelpen? Data volgen.

Waar z ij n z e n o u h e l e m a al m e e b e z i g ?
Pop-up gym
Tijdens de openingsuren van de winkel
en op vrijdagochtend is de gym open
en kun je er gebruik van maken. Je
kunt lekker zelf aan de slag ( geen
begeleiding ). Fietsen, crosstrainen,
touwtje springen, buikspieroefeningen
etc.
Kosten: 3,50 per keer (incl. kopje thee)
Dus: vrijdag t/m zaterdag van 12.00 17.00 uur en vrijdag vanaf 11.00 uur.
Van 10.00 tot 11.00 is er de
mogelijkheid om voor de yogamensen
nog een uur extra te oefenen met
elkaar.

Breien voor Groningen
We gaan nog 2 woensdagochtenden
door met het breien van
een jas voor het kleinste
huisje van Rottum. Dit
om Groningen onder de
aandacht te brengen van
de rest van Nederland
als het gaat om de
aardbevingen en vooral
de schade daarvan.

Den Andel van de kook
28 januari hadden we een speciale
kookeditie. 5 kinderen uit ons dorp
hebben 30 mensen een overheerlijke
maaltijd voorgezet. Ze hebben
knetterhard gewerkt en het resultaat
was super! Zeker voor herhaling
vatbaar. Dank jullie allemaal!
Heb je ook zin om een keer
te koken? Laat het ons weten!

Naandel heeft zorg hoog
in’t vaandel!
In deze tijd van burgerparticipatie en
zorg die steeds verder wordt ontdaan
van al zijn extra’s, is het zorg om dit te
onderkennen en er zelf mee aan de
slag te gaan. Hoe voorkomen we dat
oudere mensen moeten verhuizen
omdat er geen passende zorg of
voorzieningen zijn, wat kunnen we zelf
doen, hoe kunnen we mantelzorgers
ontzorgen?
We zijn onlangs op bezoek geweest in
Wedde, waar we een zeer interessant
gesprek hebben gehad met leden van
het bestuur en de dorpsondersteuner
van ‘Wedde dat ‘t lukt!’
Wellicht is dit een project wat deels of
helemaal binnen ons dorp past.
Binnenkort hebben we hierover een
gesprek met een huisarts en een
ouderenwerker.
‘Wedde dat ‘t lukt’ is een prachtig
project waarbij de zorg voor en door
inwoners van het dorp tot stand
worden gebracht door belangrijke
verbindingen en samenwerking tussen
formele (o.a. huisarts) en informele
zorg (dorpsondersteuner en
dorpsgemeenschap).
Binnenkort willen we hierover heel
graag met het dorp in gesprek. Er is
enige tijd ook al een
gesprek geweest met
een aantal dorpsgenoten
over dit onderwerp.
Informatie volgt.

Kern met Pit
Zaterdag 21 januari is het project ‘Den Andel Historiaal, feit en verhaal’ gepresenteerd voor
de jury en andere deelnemers van Kern met Pit. Daar is in een kort toneelstukje vertelt wat
het doel is en hoe dat neergezet gaat worden.
Mocht je het niet helemaal mee hebben gekregen....hier gaat het om:
We willen een plek creëren waar de historie van Den Andel, en het omliggende Hoogeland,
op levendige wijze wordt verteld en waar je actief kan ervaren hoe deze omgeving zich
heeft ontwikkeld in de loop van de eeuwen. Je gaat zien, voelen, proeven en ruiken waar
en hoe men leefde.
Er zullen workshops gegeven worden waarin je allerlei vaardigheden kunt leren, zoals vuur
maken, knopen, vlechten, koken met de planten en kruiden om ons heen en nog veel meer.
Daarnaast gaan er ook scholen bezocht worden om de geschiedenis van dit gebied door te
geven.
Er wordt samengewerkt met Erfgoedpartners die ook bezig zijn met de historie van dit
gebied en bv grondboringen doen.
Er zijn 2 begeleiders toegewezen die ons het komende jaar gaan helpen om een deel van
het geheel te realiseren.
Vanaf nu moet het project vorm gaan krijgen. Een eerste aanzet daartoe zal op zaterdag 11
maart zijn waar tijdens NL Doet, dan wordt een eerste onderkomen gebouwd.
Zin om mee te doen.....bel, mail of spreek ons aan!
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Het plastic recycle-project.
Het project verkeert in een fase van
verder gesprekken voeren en concrete
afspraken maken.
Er wordt zeer positief gereageerd door
een aantal scholen om dit als leer-werk
activiteit aan te bieden aan leerlingen.
We hopen dat we er in het nieuwe
schooljaar mee kunnen starten.

Crowdfunding
De actie is een groot succes! Er is
inmiddels meer dan €10.000,00
toegezegd. Wat voor ons ook heel erg
belangrijk is is het draagvlak in het
dorp. We hebben veel positieve reacties
gekregen, niet alleen in financiële
toezeggingen, maar zeker ook in steun.
We gaan dit jaar door met de actie en
gaan bedrijven langs om hun
medewerking te vragen. We vragen jullie
dus nog even dit jaar het toegezegde
bedrag in de kluis te houden. Daarnaast
zijn we nog bezig met een aantal
fondsen om te kijken of we daar ook
wat los kunnen peuteren. Mocht je nog
ideeën hebben....

H’Andel
Openingstijden:
Vrijdag t/m zondag
van 12.00 tot 17.00 uur.
Een stukje winkel huren?
Voor €10,00 per 2 weken kun je je
eigen spulletjes verkopen. 35
H’Andelaren zijn je voorgegaan. Er
staan leuke spullen en er wordt goed
verkocht.
Heerlijke eerlijke chocolade bonbons
van Dhana, zelfgebreide sokken van
Annie, keramiek van Jos, Fair Trade
koﬃe, thee, honing en leuke cadeaus,
speelgoed, boeken, curiosa, antiek en
grappige, handige goedkope artikelen.
We willen graag doorgaan! Heb je zin en
tijd om af en toe de winkel te runnen,
bel of kom langs!!

