Verslag vrijwilligersdagen in uitvoering Dorpsplein Adorp
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het nieuwe dorpsplein. Na het voorbereidend
opstapje op 28 juli (zie www.adorp.com verslag 15 aug.) gingen tientallen vrijwilligers na de
zomervakantie pas echt los op zaterdag 8 september. De klinkers van de parkeerplaats werden met
de hand gelicht, gesorteerd, gepalleteerd en in de opslag gezet. Twee weken later kon Grondverzeten Aannemingsbedrijf Everts starten met het grond- en straatwerk. Eerst het dorpshuisterrein en
aansluitend het vak Torenweg en kerkpleintje. Dat was met de bijbehorende stremming van het
verkeer wel even opletten. Maar het resultaat mag er zijn: een ruim plein, met een mooi aanzicht van
zowel het dorpshuis als de kerk.

Maar er is meer gebeurd. De fundering met damwand voor de nieuwe containerplaats werd geplaatst,
het vlak met ecorasters voor de zitplek gelegd, het tegelpad om het dorpshuis herstraat met klinkers,
een ‘archeologische verkenning’ naar de oude toren uitgevoerd en veel rommel opgeruimd.
Inmiddels wordt de nieuwe situatie al ‘gewoon’. Bezoekers zoeken hun parkeerplek, ouders met
kinderen wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, de vlaggenmast is weer opgetuigd als kerstboom.

In de weken voor Kerst is het geluidwerende scherm rond de nieuwe containerplaats door vrijwilligers
gemonteerd. Zware panelen die mooi waterpas gezet moesten worden. Geen makkelijke klus.
Daarnaast is de berm aan de kerkzijde van de Torenweg gevlakt en ingezaaid met ‘natuurgras’ dat
een beetje kou kan hebben. De palen voor de leiconstructie liggen klaar, de gaten zijn gegraven….

Nieuwe vrijwilligersdagen komen er aan !!!
In de komende maand staan er nieuwe vrijwilligersdagen op de rol:

zaterdag 19 januari en zaterdag 26 januari, 9.00 - 13.00 uur
De eerste zaterdag gebruiken we voor het monteren van leiconstructie voor de gevel van het
dorpshuis. De staanders zijn dan al eerder geplaatst, met de voeten in beton vastgezet. Verder
ontruimen we de oude containerplaats, zodat Everts deze kan omvormen tot parkeervoorziening.
De tweede zaterdag is een grote plantdag. De leibomen en de vrijstaande bomen op het plein worden
op hun plek gezet, de hagen langs de kerk, om de nieuwe containerplaats en langs het terrein van
Fred Neumann aageplant. Mogelijk worden rond die datum ook de banken en fietsbeugels afgeleverd
en kunnen die geplaatst worden. Daarmee is de uitvoering van het project Dorpsplein Adorp afgerond.
De laatste loodjes dus…. Als je tijd en zin hebt, kunnen we je hulp goed gebruiken !!!
Graag wel even aanmelden bij Gerard Wolbers info@rga2000.nl of Lydia Bruins e.l.bruins@xs4all.nl
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