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Bericht van het bestuur
Vrijwillers gezocht!
Word vriend
Wist u dat

Nieuwsbrief
WIST U DAT: wij 13 oktober 2017 op de
Hengelose vrijwilligersmarkt hebben gestaan?
Beste buurtbewoner,
De herfst is inmiddels een feit en de dagen worden
korter. Het tuinseizoen is nagenoeg voorbij nu het blad
alweer aardig van de bomen aan het vallen is. Wij hebben
afgelopen periode voor menig buurtbewoner de tuin
weer mogen onderhouden. Ook de vervoersdienst heeft
een impuls gekregen nu we mogen beschikken over een
eigen auto. Die eigen auto is mede mogelijk gemaakt
door een aantal sponsoren, die ik hier graag benoem en
wil bedanken:
Autogroep Twente
“Goed voor Voet” , Carola Mulder, medisch pedicure
Administratiekantoor Account Advies
Belangrijkste nieuws, nu we nagenoeg als bewonersbedrijf
2 jaar aan de slag zijn, is dat onze coördinator Monique
Sanderink ons gaat verlaten. Helaas hebben we als het
om arbeidsovereenkomsten gaat te maken met complexe
wet- en regelgeving, die het niet mogelijk maken om
Monique nogmaals een tijdelijk contract te bieden.
Onze zoektocht naar mogelijke andere oplossingen
heeft helaas niets opgeleverd. Dat betekent dat wij
noodgedwongen afscheid van haar moeten nemen.
De afgelopen 2 jaar is zij het gezicht geworden van ons
bewonersbedrijf en heeft zij zich met ziel en zaligheid
ingezet om ons bewonersbedrijf tot een succes te maken.
Vanaf deze plaats, mede namens onze vrijwilligers en
natuurlijk al onze klanten, enorm bedankt voor je inzet
voor onze mooie Noaberwijk, Monique. Uiteraard kunnen
we niet zonder coördinator. We hebben dan ook een
vacature. Bent u geïnteresseerd, of weet u iemand die
mogelijk interesse heeft. Kijk dan op onze website voor
meer informatie: www.noaberwijk-nijverheid.nl
Tot slot kunnen we u melden dat het Noaberhuus,
het gebouwtje bij onze speeltuin, inmiddels regelmatig
geopend is voor een kopje koffie of een glaasje ranja

ontvang de vriendenpas

voor de kinderen. Ook voor een kinderfeestje kunt u in
het Noaberhuus terecht.
Voor de openingstijden zie achterzijde van de nieuwsbrief.
Daarnaast wordt er iedere laatste vrijdag van de maand
een gezellige buurtavond gehouden vanaf 20.00 uur.
U bent van harte welkom!
Bij deze bent u weer een beetje op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen van uw en ons bewonersbedrijf.
Hebt u een vraag naar een dienst, of heeft u nog wat
tijd en wilt u dit investeren in uw buurt en uw collegabuurtbewoners, neem dan gerust contact met ons op.
Hartelijke groet, namens het bestuur van Stichting
Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid,
Jessica ter Hofte
Voorzitter Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid

VRIJWILLIGERS GEZOCHT !
In verband met toenemende werkzaamheden
zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers:

✔
✔
✔
✔
✔

mét groene vingers voor hulp bij het tuinonderhoud
voor de vervoersdienst (bezoek aan huisarts,
boodschappen doen etc.)
voor kleine klusjes in en om ‘t huis
voor het bezoeken van (eenzame) ouderen voor
een praatje of een wandeling
mét bestuurlijke kwaliteiten

De Wandelgroep
Elke zondag ochtend wandelen we met een kleine
groep. We starten om 10.00 uur en lopen ongeveer
1 uur naar een van de mooiere plekjes rondom
Nijverheid. Ons tempo is niet hoog. Iedereen moet
het goed kunnen bijhouden. We kletsen veel onder
het wandelen. Na afloop drinken we een kopje
koffie in de Bouwmeester. Heb je ook zin om mee
te wandelen? Dat kan altijd; je hoeft je niet aan te
melden.
Kom gewoon om 10.00 uur naar de Bouwmeester en
wandel mee. Wij vinden dat heel gezellig!

Ipad
training
Wist u dat ‘t Noaberhuus, Theresia-

straat 61 te Hengelo, geopend is voor
u en uw kinderen bij een bezoek aan
de speeltuin?

6 lessen
á 2 uur
€ 66,- incl.
terugkommiddag

Hulp
bij installatie
€ 7,50

Openingstijden
Binnen de schoolvakanties:
maandag t/m vrijdag
van 11:00 tot 16:30 uur.
Buiten de schoolvakanties:
maandag t/m vrijdag
van 14:00 tot 16:30 uur.

Telefoon: 06 - 46 50 53 32
Mail:

noaberhuus@noaberwijk-nijverheid.nl

Wist u dat de Ipad-training ook

geschikt is voor mensen met een laptop en wij een training starten bij
minimaal 4 deelnemers?

Korting met
vriendenpas
6 lessen
€ 62,70

Wist u dat wij bezoek hadden van omroep Human TV
en dat er mogelijk een documentaireserie gaat komen
over Noaberzorg in Hengelo?

✁

Wist u dat dat u op vertoon van uw

vriendenpas grátis leesboeken en/of
tijdschriften mee kunt nemen tijdens
de koffieochtend?

Wist u dat de koffieochtend op
27 december 2017 zal komen te vervallen, maar dat deze op 3 januari
2018 wél doorgaat?

Inleveren: Marthastraat 20, 7555 DX, Hengelo
Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon 074 - 247 05 98
Mobiel 06 - 36 36 46 00
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.
Let op: “De Bouwmeester” is gesloten van 22 december 2017
t/m 5 januari 2018!

❏

Koffieochtend: woensdag van 10:00 - 12:00 uur
Algemeen Inloopspreekuur:
woensdag van 16:00 - 17:30 uur
Inleveren: “de Bouwmeester”, Marthastraat 20, 7555 DX, Hengelo.

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

