
Beste buurtbewoner,

We bestaan alweer een jaar als Bewonersbedrijf Noaber-
wijk Nijverheid, de tijd gaat snel! Ik geef u graag een 
update van de ontwikkelingen.
Inmiddels maken bijna 100 buurtbewoners gebruik van 
het bewonersbedrijf; of via de diensten die wij aanbie-
den (tuinonderhoud, vervoersdienst, Ipad training) of 
hebben zich aan ons verbonden middels de vriendenpas. 
Wekelijks is er natuurlijk op woensdag de koffieochtend 
in de Bouwmeester, waar ook veel bewoners gebruik van 
maken. Voor de vervoersdienst zijn we blij u te kunnen 
melden dat we sinds kort beschikken over een eigen auto, 
dat is natuurlijk geweldig! Hierdoor kunnen we de ver-
voersdienst nog beter inzetten. 
Al deze diensten bieden wij aan om als wijkbewoners er 
zelf voor zorg te dragen dat u lang en op plezierige wijze 
kunt wonen in onze wijk. Heeft u behoefte aan andere 
diensten, laat het ons dan weten, wellicht kunnen we hier 
in de toekomst iets mee! Of maakt u nog geen gebruik van 
onze diensten maar wilt u dit wel graag, neem dan contact 
met ons op: wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Al deze diensten bieden wij aan met vrijwilligers, die ik 
op deze plaats van harte wil bedanken voor hun inzet 
het afgelopen jaar. Wilt u ook actief worden binnen ons 
bewonersbedrijf, dat kan! Neem dan contact met ons op, 
voor diverse werkzaamheden kunnen we menskracht ge-
bruiken. Zo hebben we behoefte aan uitbreiding van ons 
bestuur, maar ook voor tuinonderhoud en de vervoers-
dienst kunnen mensen gebruiken. En bent u administra-
tief onderlegd, dan kijken we graag of u voor ons op kan-
toor iets kunt betekenen. We horen graag van u!

Mocht u nu geen tijd over hebben maar u wilt ons wel 
ondersteunen: word dan vriend van ons Bewonersbedrijf. 

Voor € 12,00 euro bent u een jaar vriend. 
U krijgt hiervoor onze vriendenpas, waarmee u korting 
krijgt op onze diensten. 

Dit jaar wordt voor ons een spannend jaar, omdat helder 
zal moeten worden of we ook structureel bestaansrecht 
hebben. Wij gaan ervoor, zodat we als buurtbewoners 
voor u als medebewoners ervoor willen zorgen dat het 
wonen in onze mooie wijk net iets plezieriger wordt.

Heeft u vragen, dan horen we dat graag. 
Dit kan telefonisch via 06-36 36 46 00 of  
via mail: info@noaberwijk-nijverheid.nl

Hartelijke groet, namens bestuur, coördinator en alle  
vrijwilligers,

Jessica ter Hofte-Visser
Voorzitter Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid.
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Nieuwsbrief

WIST U DAT: wij in Maart 2017 hebben 
deelgenomen aan de Slingerbeurs

In verband met toenemende werkzaamheden 
zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers:
✔  mét groene vingers voor hulp bij het tuinonderhoud 
✔  voor kleine klusjes in en om ‘t huis
✔	  voor het bezoeken (eenzame) ouderen voor een 

praatje, wandelen
✔ voor hulp bij boodschappen doen
✔ mét bestuurlijke kwaliteiten 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT !

ontvang de vriendenpas



Inleveren: Marthastraat 20, 7555 DX, Hengelo

❏

❏

Hengelo en mooie matches hebben mogen 
sluiten?
 Dat hierdoor inmiddels veel van onze vrijwilligers 

hebben mogen genieten van een gezellige avond 
in het Rabotheater

 Dat wij dit te danken hebben aan de Fuldauer-
stichting, Hengelo en tevens dankzij het Rabo-
theater zelf

 Dat er nog een aantal gezellige avonden in het 
vooruitzicht liggen voor vrijwilligers maar dit keer 
dankzij het Metropool, Hengelo. 

 Wij érg dankbaar zijn omdat wij nu ook wat terug 
kunnen doen voor de geweldige inzet van onze 
vrijwilligers!

 Er slechts 4 deelnemers nodig zijn om de Ipad 
training te laten starten ?

 U zich nog kunt opgeven voor een volgende training ?
 dat onze vrijwilligers wekelijks druk zijn in een 

tuin bij u in de buurt ?
 Dat wij inmiddels ook bewoners uit andere wijken 

in Hengelo mogen helpen met onderhoud van hun 
tuin?

 Dat het ook mogelijk is om een vrijwilliger bij u 
thuis op bezoek te laten komen voor een praatje  
of om samen een bv. Spelletje te doen ?

 Dat u daarvoor slechts € 1,00 per maand hoeft te 
betalen ?

 Dat u dus slechts voor € 12,00 per jaar “vriend” 
van het bewonersbedrijf bent? 

 U hiervoor tevens éxtra korting krijgt op diensten 
en/of activiteiten!

 Wij onze vrijwilligers ook kunnen inzetten om  
sámen met u boodschappen te doen? 

 Het tijdens de wekelijkse koffieochtend heel  
gezellig is ?

 Wij het erg leuk zouden vinden u óók te zien 
woensdagmorgen om 10:00 uur! 

✁

Klusjesdienst

Vervoersdienst
Ipad

training

Korting met
vriendenpas

6 lessen
€ 62,70

€ 15,- 
per uur

Abonnement
mogelijk

Hulp
bij installatie

€ 7,50

6 lessen
á 2 uur

€ 66,- incl. 
terugkom- 

middag

€ 4,50 per uur 
Abonnement

mogelijk

Vriendenpas
geeft 5%
korting

Bezoek
Huisarts

Dagbesteding
Familiebezoek
Boodschappen

Kleine klusjes  
in & om het huis
Informeer naar 
de mogelijk-

heden

Inleveren: “de Bouwmeester”, Marthastraat 20, 7555 DX, Hengelo.

Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon 074-247 05 98 
Mobiel 06-36 36 46 00
Bij voorkeur tussen 10:00-12:00 uur
Email: info@noaberwijk-nijverheid.nl

Openingstijden “de Bouwmeester”:
Maandag t/m donderdag 10:00 - 12:00 uur,  
Vrijdag gesloten. 
Adres: Marthastraat 20 te Hengelo.

Koffieochtend: woensdag van 10:00-12:00 uur 
Algemeen Inloopspreekuur:  
woensdag van 16:00 -17:30 uur

En natuurlijk kunt u op onze website ook alle informatie over 
ons vinden: www.noaberwijk-nijverheid.nl  


