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In deze edi�e onder andere
aandacht voor:
• Werkzaamheden
• Eind van het jaar
• Dienstenaanbod

Beste bewoner van de Nijverheid,
Zoals wellicht bij U bekend zijn wij als s�ch�ng
Bewoners Bedrijf Noaberwijk Nijverheid, kortweg
BBNN sinds 2016 ac�ef in de Wilderinkshoek.
Wij zijn begonnen na te gaan waar in de wijk de
meeste behoe�e aan bestond. Omdat wij een
wijk zijn met gemiddeld veel oudere bewoners en
rela�ef veel huurhuizen bleek dat de bewoners
over het algemeen tevreden zijn over hun woning
en woonomgeving, maar dat men opzag tegen het
tuinonderhoud van de vaak grote tuinen. Ook was
er een behoe�e aan goedkoop vervoer.
Wij zijn begonnen met tuinonderhoud en vervoer van
de oudere en soms hulpbehoevende wijkbewoner.
Vanaf het begin hebben vrijwilligers de diensten
op zich genomen. Voor het tuinonderhoud werd
tuingereedschap aangescha� en voor het vervoer
werd een kleine auto aangescha�. Dit kon omdat
wij zijn gestart met een subsidie van de LSA, het
samenwerkend verband van ac�eve bewoners in
Nederland. Nu deze subsidie op is zijn we op zoek
gegaan naar andere inkomsten. Het geld dat wordt
gegenereerd komt overigens volledig ten goede
aan de bewoners. Wij als s�ch�ng hebben geen
winstoogmerk.
Inmiddels zijn wij in een nieuwe fase beland en uit
een wetenschappelijk verantwoord onderzoek,
verricht in opdracht van de BBNN, bleek dat veel
bewoners eenzaam zijn. Hierover hebben wij u in
onze vorige nieuwsbrief geïnformeerd. Wij hebben
plannen klaarliggen om ac�viteiten te ontplooien
voor onze ouderen, die daar of gra�s of tegen een
kleine vergoeding aan kunnen deelnemen.
Nog even dit: we horen vaak dat dat men ons
verwart met de BON. De BON is het Bewoners
Overleg Nijverheid. Wij zijn voortgekomen uit
een werkgroep toenter�jd ingesteld door de BON.
Inmiddels zijn wij dus de s�ch�ng BBNN en opereren
ona�ankelijk van de BON. Wij overleggen wel met
elkaar en ondersteunen elkaar waar dat kan.

Uiteraard kunnen wij al�jd vrijwilligers gebruiken,
voor tuinonderhoud, vervoer en kleine klusjes in de
wijk. Het bestuur hee� nog al�jd geen voorzi�er.
Kunt u ons helpen als vrijwilliger of ziet u voor u een
rol binnen ons bestuur aarzel dan niet en meldt u
zich bij ons.
André Schu�en
Secretaris s�ch�ng BBNN
Het eind van het jaar is weer in zicht en we kunnen
terug kijken op een geslaagd jaar. We hebben ons
team met 2 vrijwilligers kunnen versterken, en daar
zijn we uiteraard erg blij mee.Het komende jaar
zullen de vrijwilligers van de Noaberwijk Nijverheid
weer hun uiterste best doen om onze klanten van
dienst te zijn en naar tevredenheid te helpen.
Is dan alles zo goed gegaan?? Nee, er is ook wel eens
iets misgegaan. Dat hebben we dan zo snel mogelijk
met de klant opgelost. Het gaat erom dat de klanten
graag met ons afspraken maakt om diensten af te
nemen, waarbij een goede sfeer tussen klant en
vrijwilliger belangrijk is.
Op de achterkant ziet u wat wij zo allemaal voor
de wijkbewoners en klanten organiseren. Hee�
u zelf nog ideeën of wilt u ons helpen om nieuwe
ac�viteiten op te ze�en, neem dan gerust geheel
vrijblijvend contact met ons op.

VERVOERSDIENST
Steeds meer mensen hebben het gemak van
onze vervoersdienst ontdekt. Met twee nieuwe
chauﬀeurs die ons team versterkt hebben, kunnen
we elke dag van de week mensen naar bijvoorbeeld
fysio, kapper of dokter brengen. Wilt u ook snel,
veilig en op �jd gehaald en gebracht worden, neem
dan contact met ons op
TUINONDERHOUD
Het afgelopen jaar hebben we weer voor menige
klanten de tuin mogen onderhouden. Af en toe
moesten de tuinmensen de klant bellen om een
nieuwe afspraak te maken. Het weer bepaald
uiteindelijk of er wel of niet in de tuin gewerkt kan
worden. Erg blij zijn we dat een groot deel van onze
tuinklanten al vanaf het begin van de oprich�ng
van het Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid de
tuin door ons laten onderhouden.Het komende jaar
hebben we 2 nieuwe vrijwilligers die tuinonderhoud
gaan verrichten. Nieuwe klanten zijn van harte
welkom. We komen graag langs voor een gesprek
om te kijken wat we voor uw tuin kunnen betekenen.
Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak
WANDELGROEP
Hoe gezellig en gezond is het niet om in de
wintermaanden een wandeling te maken met
een zonnetje aan de hemel of in een besneeuwd
landschap. Wat houdt u tegen om samen met het
groepje dat iedere zondagochtend van 10.00 uur tot
12.00 uur in de buurt een wandeling maken. Na de
wandeling zi�en de dames nog even gezellig met
een kop koﬃe of thee na te genieten.
Contactpersoon: Sjen van der Bijl. 06-42606462

Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon:
06 36 36 46 00 (10:00 - 12:00)
Email:
info@noaberwijk-nijverheid.nl
Web:
www.noaberwijk-nijverheid.nl
Facebook:
NoaberwijkNijverheid

CREATIEF CAFE
De donkere dagen komen er weer aan. Tijd voor een
stukje gezelligheid. Ben je ook zo dol op crea�ef bezig
zijn, maar vind je het leuker om dat samen te doen? Kom
dan met je handwerk of hobby naar het Crea�ef Cafe.
We haken, breien, borduren etc. Onder het genot van
een kopje koﬃe of thee (€ 0,75)

Elke woensdagochtend van 10 – 12 uur.
Voor informa�e: 06 52 16 75 78 (Marian)

STEUN ONZE WERKZAAMHEDEN
Vindt u nu ook dat het werk en de ac�viteiten die wij
voor de wijk allemaal doen beloond moet worden? Word
dan vriend van de Noaberwijk Nijverheid.
Als u als klant de tuin door ons laat doen en/of gebruik
maakt van onze vervoersdienst dat krijgt u kor�ng op het
uurtarief.
Vul hiernaast de mach�ging in. Die kunt u inleveren bij
“De Bouwmeester” Marthastraat 20.
Of mail naar info@noaberwijk-nijverheid.
Bellen mag ook 06-36364600

Openings�jden “De Bouwmeester”
Maandag t/m donderdag 10:00 - 12:00 uur
Koﬃeochtend: woensdag van 10:00 - 12:00 uur
Adres: Marthastraat 20, 7555 DX Hengelo

