
Nieuwsbrief
Beste bewoners en noabers van de Nijverheid,
Hierbij treft u de eerste nieuwsbrief van Stichting Bewonersbedrijf 
Noaberwijk Nijverheid in uw mailbox of brievenbus. Wij hopen dat 
u deze met veel interesse gaat lezen. Uiteraard staan wij open voor 
op- en/of aanmerkingen ter verbetering van deze brief. In deze nieuwsbrief 
informeren wij u graag over de huidige stand van zaken met betrekking 
tot de activiteiten van het bewonersbedrijf en onze diensten.

Uiteraard is er nog veel meer informatie te vinden op de website: 
www.noaberwijk-nijverheid.nl

Een aantal maanden geleden heeft u wellicht in het BON blad kunnen 
lezen dat we druk bezig waren met de oprichting van een bewoners-
bedrijf. En gelukkig kunnen we u nu laten weten dat het is gelukt! 
Eind januari hebben we van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband 
van Actieve bewoners) bericht gekregen dat aan ons initiatief een 
start subsidie is toegekend. Dat betekent dat we inmiddels met ons 
bedrijf concreet van start zijn gegaan. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 
Voor onderhoud aan uw tuin, zowel eenmalig als voor periodiek 
onderhoud. Daarnaast hebben we een vervoersdienst die u tegen een 
aantrekkelijk tarief brengt naar bijvoorbeeld uw huisarts, een zieken-
huisbezoek, of gewoon naar een vriend of vriendin om er gezellig koffi e 
te drinken. Verder vinden er diverse activiteiten plaats in ‘t Noaberhuus, 
het kleine gebouwtje bij de speeltuin. En last but not least zijn we een 
pilot gestart voor een iPad training. Daarover leest u verderop in deze 
nieuwsbrief.Wilt u gebruik maken van onze diensten, of bent u handig in 
de tuin en wilt u als vrijwilliger uw steentje bijdragen, neem dan gerust 
contact met ons. Ook suggesties en ideeën voor nieuwe diensten zijn 
van harte welkom! Gezamenlijk zorgen we ervoor dat het voor iedereen 
prettig wonen is in onze wijk!
 
Namens het bestuur van Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk 
Nijverheid,
 
Jessica ter Hofte
Voorzitter 

Dat kan! Voor slechts € 1,00 per maand (€ 12,00/jaar) bent u al vriend 
van de Noaberwijk. Tevens ondersteunt u hiermee het Bewonersbedrijf 
waarmee het andere projecten kan uitvoeren ten gunste van de wijk.

Op vertoon van uw vriendenpas ontvangt u ook nog eens 10% korting 
op alle diensten. Uw kaart is daarmee al snel terugverdiend!
*acties uitgesloten

Uw vriendenpas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
De vriendenpas is verkrijgbaar tijdens de openingstijden of alvast te 
bestellen per telefoon / mail. De pas dient wel persoonlijk afgehaald 
te worden en tegen contante betaling per jaar vooruit.

’t Noaberhuus
Binnen de Noaberwijk hebben we een centrale ontmoetingsplek 
’t Noaberhuus” welke gelegen is bij de speeltuin de Nijverheid.
Met en door vrijwilligers vinden hier activiteiten plaats voor jong en 
oud. Bij de verschillende onderdelen vindt u hier alle informatie over.

Wilt u zelf ook iets gaan ondernemen in ’t Noaberhuus of aan een 
activiteit deelnemen? Wees welkom!

In deze editie onder andere
aandacht voor:

Nijverheid echt van start!

de Noaberwijk Nijverheid?

Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid echt van start!

Wilt u ook vriend worden van de Noaberwijk Nijverheid?

Vrijwilligers gezocht!
Voor tuinverzorging & groenonderhoud

In verband met toename in aanvragen zoeken wij 
vrijwilligers voor tuinverzorging en groenonderhoud

Werk je graag buiten? 
Beschik je over de zg. “groene vingers” en 

heb jij gevoel voor tuinverzorging? 
En heb je daarbij toevallig ook nog wat extra vrije tijd?

Meld je dan aan want wij zoeken jou!
Of loop gerust binnen tijdens onze openingstijden

Tel: 06-36 36 46 00
Mail: info@noaberwijk-nijverheid.nl
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Vervoersdienst 
Wanneer u graag gebruikt wilt maken van onze vervoersdienst kunt u  
-op afspraak- een auto met chauffeur (een vrijwilliger uit de wijk) 
reserveren bij Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid.
U geeft aan wanneer en hoe laat u opgehaald wilt worden. U bepaalt 
of u wilt dat de chauffeur met u mee loopt en wacht, of u later weer 
ophaalt. En u bepaalt dus ook hoe laat u weer terug naar huis rijdt. 
“Gemak dient de mens” en u bent onafhankelijk; of het nou om de 
kapper gaat, het ziekenhuis of om een boodschapje.

Prijzen:
U huurt de auto al voor € 4,50 per rit/uur binnen Hengelo 
(max. 20 km) 
Indien meer dan 20 km. prijzen op aanvraag.

Naast een incidentele rit kunt u eventueel ook een abonnement 
afsluiten per jaar waarvan 
 
verschillende vormen mogelijk zijn:
Abonnement 26 x per jaar € 4.25/rit/uur*
Abonnement 52 x per jaar € 4.00/rit/uur*
*binnen Hengelo met een maximale afstand van 20 km 

Tuinonderhoud
Iemand nodig voor tuinverzorging ?  
u kunt gerust een beroep op ons doen!

Hierbij valt te denken aan:

Prijzen:
€ 15,00 per uur 

Abonnementen:
12 x onderhoud per jaar € 12,50/uur
24 x onderhoud per jaar € 11,00/uur
36 x onderhoud per jaar € 10,00/uur
Prijzen zijn inclusief BTW.

Gebruik van materiaal en/of afvoer van tuinafval is niet inbegrepen.

Nijverheid aan de Ipad
Heeft u nog nooit met een computer gewerkt, bent u nog nooit op 
Internet geweest? Dan is deze cursus écht wat voor u!
 
We hebben inmiddels een pilot met betrekking tot het geven van  
lessen op de Ipad achter ons. Een  training vooral gericht op  
basisvaardigheden voor het gebruik.
We kunnen stellen dat de ervaringen zeer positief te noemen zijn, 
wat betekent dat we zeker een vervolg willen gaan organiseren!

Heeft u ook interesse dan moet u er wel rekening mee houden dat 
de lessen intensief zijn. Daarnaast krijgt u opdrachten mee om thuis 
aan te werken dus houdt u er rekening mee dat u enkele uren per 
week huiswerk moet maken.
Ook voor mensen die al enige computerervaring hebben is deze 
cursus zinvol.

Omdat het een beginnerscursus van zes lessen is, zullen lang niet 
alle mogelijkeheden aan de orde komen. In deze cursus leren we 
eerst met de iPad zelf om te gaan: waar dienen de knoppen voor, 
hoe kunt u het scherm bedienen. Daarna gaan we onderzoeken welke 
functies het apparaat verder nog heeft. Mogelijk zult u sommige 
functies later niet meer gebruiken, toch oefenen we ermee om wat 
vaardigheid in het werken met de iPad te krijgen. Vervolgens is het 
tijd om de wijde wereld van het internet in te trekken. Natuurlijk 
gaan we ook e-mailen en zelfs beeldbellen (‘skypen’).

De training wordt gegeven in kleine groepjes (max. 8 personen) 
waardoor u veel persoonlijke aandacht krijgt. Deze vindt plaats in 
“de Bouwmeester” aan de Marthastraat 20 te Hengelo.
 
Kosten bedragen:
Mét vriendenpas voor 6 lessen a 2uur inclusief lesmateriaal € 60,00*
Zonder vriendenpas voor 6 lessen a 2uur inclusief lesmateriaal € 66,00*
*tussentijdse wijzigingen voorbehouden
 
Het streven is om voor de zomervakantie in de maand juli nog een 
volgende groep te starten. Data’s worden z.s.m. op de website  
geplaatst en geïnteresseerden persoonlijk geïnformeerd.

Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon: 06-36 36 46 00
Email: info@noaberwijk-nijverheid.nl

Openingstijden:
Maandag-, dinsdag- & woendag-morgen: 10:00 tot 12:00 uur.
Op woensdagmorgen hebben we tevens koffie-ochtend.
Op woendagmiddag zijn we aanwezig tijdens het algemene 
inloopspreekuur van 16:00-17:30 uur.

Adres:
"de Bouwmeester", Marthastraat 20 te Hengelo.
En natuurlijk kunt u alle informatie ook vinden op onze website: 
www.noaberwijk-nijverheid.nl 

Dienstenaanbod

Iedere woensdag koffieochtend!
van 10:00 tot 12:00 uur bij de Bouwmeester


