Beste inwoners van Donkerbroek
Iedereen kent het vast wel. Spulletjes die te zonde zijn om zo even weg te doen, naar het stort
brengen is ook een not done en aan de rommelmarkt geven ziet het er eigenlijk nog te goed voor uit.
Spulletjes waar je liever zelf nog een centje aan overhoud, maar het niet lukt om ze op marktplaats te
verkopen bijvoorbeeld.
Ik loop al een tijdje met een idee rond, maar om mijn tijd en energie hier in te stoppen wil ik eerst
weten of mijn idee wel realistisch is. Als ik feedback van de inwoners heb, kan ik pas mijn idee
uitvoeren en informatie gaan verzamelen die nodig is om dit idee ook echt uit te voeren.
En wat is nu mijn idee vragen jullie je natuurlijk af. Nou mijn idee is:
Twee keer in het jaar (voorjaar en najaar) wil ik met jullie een garage sale (zaterdag of zondag)
houden door heel Donkerbroek. Op deze dag verkoop je je spulletjes op je eigen terrein/grond, van
11 uur t/m 16.00 uur. Niet op de stoep , gemeentegrond of op de openbare weg i.v.m. hinderen van
overige weggebruikers, verkeer en bereikbaarheid als er een calamiteit is. Je versiert je tuin, oprit, je
maakt in ieder geval op die dag duidelijk dat er bij jou aan huis gekocht kan worden.
Ik heb alvast een facebook groep aangemaakt, omdat ik anders geen poll kan aanmaken met
meerder opties en waar ik mettertijd de nodige informatie op ga plaatsen. Drie maanden voor de
verkoopdag kun je je aanmelden via deze facebook groep. Voor degene die geen facebook heeft, wil
ik kijken of ik deze mensen via een andere weg kan bereiken, zodat ook zij zich kunnen opgeven.
Twee weken voor de verkoopdag zet ik de aanmeldingen stop en maak ik een lijst met de
straatnamen en huisnummers die mee doen. Deze lijst zet ik een week voor de verkoopdag op de
facebookpagina en wil ik hem bij verschillende winkels in Donkerbroek neerleggen. Uiteraard moet
dit allemaal nog in overleg gebeuren.
Nu is mijn vraag aan jullie (inwoners van Donkerbroek) wat jullie van dit idee vinden en of dit te
realiseren is en waarom wel of waarom niet?
Ja
Nee
Als het idee wordt uitgevoerd welke dag heeft de voorkeur?
Zaterdag
Zondag
En welke maand zou dan je voorkeur hebben?
April
Mei
September
Oktober
Zou je zelf mee doen? Waarom?
Ja
Nee
Heb je nog tips of feedback, ook dat hoor ik graag.
Groetjes Annelies van der Heide
Facebook: Garage sale Donkerbroek
Email: garagesaledonkerbroek@gmail.com

