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2022 Noaberwijk Jaaroverzicht Nijverheid 
 
  
Voorwoord 
Na een lange periode van rust zijn we verheugd te mogen vertellen dat de Noaberwijk Nijverheid een 
nieuw bestuur heeft.  
Sinds januari 2022 wordt dit gevormd door Antoinet de Boer (voorzitter), Sjen van der Bijl  
(penningmeester) en Atie Meijvogel (secretaris).  
Er is nogal wat veranderd in de opzet van de Noaberwijk Nijverheid. Zo heeft het interim-bestuur 
bestaande uit Sjen van der Bijl, André Aansorgh en Claudia Vos nadat in 2021 het oude bestuur zich 
had opgeheven na het overlijden van de voorzitter de heer Henk Leunk, de honneurs tijdelijk 
waargenomen. We zijn het interim-bestuur dankbaar dat ze Noaberwijk Nijverheid in de tussentijd 
goed aangestuurd hebben. Begin 2023 hebben we officieel afscheid genomen van André Aansorgh 
en Claudia Vos. Sjen van der Bijl is gebleven en maakt nog deel uit van het bestuur. 
Als huidig bestuur hebben we de oorspronkelijke doelstellingen wat bijgesteld en zijn we actief in 
diverse vrijwilligers activiteiten. 
Wat niet veranderd is, is de missie van het bestuur:   
“ Er zijn voor de bewoners van de Nijverheid daar waar vragen zijn voor ondersteuning op welk 
gebied dan ook”. 
Samen met de bewoners kijken we of we hulp kunnen bieden een activiteit op kunnen zetten  of hen 
kunnen verwijzen naar de reguliere en dienstverlening. 
We werken dan ook nauw samen met de Gemeente, Wijkracht, Bewoners overleg de Nijverheid en 
andere vrijwillige of professionele organisaties in de wijk. 
 
 
Afscheid Hans Zandstra 
Na 5 jaar hebben we afscheid genomen van Hans Zandstra beheerder van het Noaberhuus.  
Hans heeft al die jaren met enthousiasme en toewijding het beheer van het Noaberhuus op zich 
genomen.  
Hij stond altijd klaar om de deur te openen, de spelende kinderen van ranja en ijsjes te voorzien, de 
bar te bedienen en bij feestjes en partijen hand en spandiensten te verrichten.  
Ook tijdens de vakantiespelen had Hans een actieve rol.  
Op 13 januari 2023 hebben we Hans uitgezwaaid met een 
gezellige receptie en bijbehorende attenties. We gaan 
Hans missen.  
Goed nieuws is dat we een nieuwe part- time beheerder 
hebben gevonden in de persoon van Henk Homan.  
Henk zal aanwezig zijn op de maandagmiddag en de 
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in het 
Noaberhuus.  
De andere middagen zijn deels opgevuld door de al 
aanwezige vrijwilligers maar aanvulling is van harte 
nodig. 
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Noaberhuus 
Het Noaberhuus is gesitueerd bij De Speeltuin de Nijverheid. De speeltuin is een openbare speeltuin 
die altijd open is. Ouders, zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens het spelen 
Het Noaberhuus is geopend voor bezoekers van de speeltuin de Nijverheid, zo kunnen de kinderen 
heerlijk in de speeltuin vertoeven.  
En wanneer de kinderen lekker aan het spelen zijn in de speeltuin kunnen ouders, oma’s & opa’s 
en/of begeleiders een kopje koffie, thee of limonade nuttigen tijdens onze openingstijden.  
Voor de kinderen is er ranja, chips en ijs; dit alles voor kleine prijsjes. Ook kan er gebruik 
worden gemaakt van de toiletten. 
Het Noaberhuus is geopend op maandag- dinsdag-woensdag- donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 
17.00uur  
Als proef gaan we in 2023 starten met één keer in de maand een knutsel/ spelletjesmiddag op de 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur voor kinderen vanaf groep 3. 
We bieden ook groepen de mogelijkheden activiteiten te houden in het Noaberhuus zo zijn: 

▪ Lol met Wol op dinsdagochtend onder leiding van Marian Kemna is er een groep dames 
gezellig aan het breien of haken. 

▪ Wekelijks is de Jeu de boules club aanwezig, zij spelen Jeu de boules op de banen en drinken 
na afloop koffie in het Noaberhuus 

 
 
Wandelen vanaf het Noaberhuus.   
Elke zondag ochtend van 10.00 tot 11.00 wordt er met een vaste groep een prachtige route 
gewandeld in de directe omgeving.  
De groep bestaat gemiddeld uit 6 buurtbewoners, Sjen van der Bijl is de vaste begeleider, dit doet ze 
met veel enthousiasme. 
Na afloop van de wandeling wordt er altijd gezellig koffie/thee gedronken.  
 
 
Vakantiespelen  
Ook dit jaar in mei en augustus hebben we 
weer meegedaan op initiatief van Errol 
Herder van H.G.V. Hengelo aan de 
vakantiespelen. 
Vele buurtkinderen hebben hiervan genoten.  
 
 
Paaseieren zoeken  
Elk jaar organiseert de Plus supermarkt voor 
de buurkinderen rond de paastijd een eieren 
zoekwedstrijd. Vanuit Noaberwijk de 
Nijverheid ondersteunen we deze activiteit.  
Veel buurtkinderen in de leeftijd tot en met 8 jaar genieten van daze activiteit, 
 
 
Gebruik van het Noaberhuus 
Het Noaberhuus kan op vraag en in afstemming met de beheerder gebruikt worden door 
particulieren om een feestje of een overleg te houden.  
In 2022 is 17 keer door groepen buurtbewoners hiervan gebruik gemaakt. 
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Doe Dagen  
Als Noaberwijk organiseren we samen met buurtbewoners, vrijwillige en professionele organisaties 
Doe Dagen. Tijdens de Doe Dag staan ontmoeting en inzet voor de buurt centraal. 
Zo hebben we in 2022 achterpaden opgeschoond en waren we actief betrokken bij de Noaberspelen 
in de wijk. 
 
 
Achterpaden opschonen  
Door Noaberwijk Nijverheid werden de afgelopen jaren in 
samenwerking met het BON en de jongeren van You give You 
get Doe Dagen georganiseerd in de buurt.   
Dit jaar hebben we gezamenlijk met de jongeren nog één Doe 
Dag kunnen organiseren, daar zij vertrokken zijn uit de buurt. 
In de woningen waar zij woonden zijn nu Oekraïners 
gehuisvest. 
Op zaterdag 28 mei hebben we gezamenlijk een aantal 
achterpaden opgeschoond en het vele onkruid in de paden 
verwijderd. Ook hielpen spontaan een aantal Oekraïners mee.  
Als Noaberwijk Nijverheid hebben we de inzet van de 
jongeren in de buurt altijd erg gewaardeerd. Het was een 
prachtig initiatief van Welbions dat zij jongeren in de wijk 
lieten wonen met een huurkorting en de jongeren hier 
tegenover een inzet in de wijk leverden. Een project wat 
zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
 
Noaberspelen op 24 september de nationale 
burendag. 
Samen met de Gemeente, Wijkracht, BON en 
Noaberwijk, sportvereniging Wikhelmanschool 
en de Scouting club meegewerkt aan de 
nationale burendag op 24 september. 
Doormiddel van activiteiten en een 
buurtwandeling konden de bewoners elkaar 
ontmoeten en kennis maken met een aantal 
sport- en ontspanningsmogelijkheden in de wijk. 
Het weer was deze dag erg slecht waardoor er 
minder bewoners aan mee deden dan verwacht. 
Totaal hebben er 15 à 20 bewoners mee gedaan. 
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Oekraïners in de wijk 
Vluchten uit je eigen land en dan komen te wonen in een land waar je de taal en cultuur niet van 
kent dat gun je niemand.  
Toen begin april de Oekraïners kwamen wonen in de wijk hebben we, BON, Buddy4yoy en 
Noaberwijk Nijverheid gezamenlijk besloten de Oekraïners welkom te heten in onze buurt.  
We hebben we hen thuis bezocht en een welkomst attentie gegeven. We werden hartelijk onthaald 
wat ons erg ontroerde.  
Als Noaberwijk Nijverheid hebben we een goede samenwerking met de vrijwilligers van de stichting 
Buddy4you, zij ondersteunen de Oekraïners in allerlei praktische zaken en zorgen dat zij zich thuis 
voelen in de Nederlandse maatschappij.  
Naast dat we de Oekraïners welkom hebben geheten in onze buurt hebben we een tweetal 
bijeenkomsten georganiseerd waarbij ontmoetingen en gezelligheid boven aan stonden. 
De eerste bijeenkomst op 30 mei was in samenwerking met de gemeente, Wijkracht en Buddy4ypou.  
De tweede is georganiseerd in samenwerking met Roesalka een Oekraïense dansvereniging en het 
BON.  
In december hebben we bij alle adressen waar Oekraïners wonen en een aantal statushouders 
woonachtig in dezelfde buurt een kerstattentie gebracht met een kerstwens. 
 
30 mei 2022        
   4 augustus 2022 
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Gereedschapsuitleen  
Bij de woningen aan de Geerdinksweg/ 
Krabbenbosweg/Mariastraat en Wilderinksstraat zijn voor- 
en achtertuinen.  
De Oekraïense bewoners wilden graag zelf de tuinen 
onderhouden.  
Daar ze geen goed tuingereedschap hadden hebben wij 
vanuit Noaberwijk Nijverheid aanboden dat ze ons 
tuingereedschap konden lenen. Hier werd veel gebruik van 
gemaakt.  
De uitleen was van mei tot november een aantal dagdelen 
geopend, een viertal vrijwilligers verzorgden de uitleen van 

het gereedschap.  Naast de uitleen van het 
gereedschap was het ook mogelijk een schilderij te 
lenen om hun woningen op te fleuren. De schilderijen 
zijn eigendom van een van de vrijwilligers die zich 
inzette bij de uitleen  
Daarnaast brachten Iedere zaterdag tot aan 
december de vrijwilligers van de gereedschapsuitleen 
bloemen maar de Oekraïense bewoners. De Bloemen 
werden beschikbaar gesteld door de bloemenzaak la 
Rosa. 
 
 

 
Tuinonderhoud 
In het verleden bood Noaberwijk Nijverheid de mogelijkheid dat de bewoners in de wijk door 
vrijwilligers de tuin konden laten onderhouden.  
Er waren toen hier een aantal vaste vrijwilligers beschikbaar en een aantal jongeren van uit het 
project you give you get voor.  
Noaberwijk Nijverheid stelde voor het tuinonderhoud een contract op en de bewoners die gebruik 
maakte van deze dienst betaalden hier een vergoeding voor.  
Helaas waren het afgelopen jaar er geen tuinvrijwilligers meer en ook het vertrek van de jongeren 
maakte dat we deze dienst niet meer uit konden voeren.  
We zien wel een vraag naar tuinonderhoud dit is de reden dat we eind 2022 gestart zijn met het 
project Tuinbuddy’s.  
Er zijn een aantal vrijwilligers die zich hier beschikbaar voor gesteld hebben. 
Als een bewoner lichamelijk of geestelijk niet in staat is om zijn of haar tuin te onderhouden dan 
kunnen ze gebruik maken van de Tuinbuddy, tegen een kleine vergoeding kunnen zij 3 a 4 keer per 
jaar klein tuinonderhoud doen. De bewoner maakt dan in afstemming met de tuinbuddy een 
afspraak wanneer de tuin onderhouden wordt en hoe vaak.  
 
 
Zwerfvuil opruim vrijwilligers  
Door een vaste groep (6) vrijwilligers wordt er regelmatig zwerfvuil 
geprikt in de wijk. In overleg met Gildeborg kunnen zij de volle 
zakken zwerfafval inleveren.  
De inzet van deze vrijwilligers maakt dat delen van de buurt er 
netjes uit ziet.   
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Koffieochtend in de Bouwmeester 
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is er de mogelijkheid om een kopje koffie/thee 
te drinken en een praatje te maken in de Bouwmeester. 
Ineke Prijt is de vaste vrijwilliger die deze bijeenkomst organiseert. Gemiddeld komen er 10 oudere 
bewoners uit de wijk.  
 
Vervoersdienst 
Noaberwijk kent geen eigen vervoersdienst meer maar er zijn goede alternatieven te weten: 
Automaatje en de vervoersdienst van Berflo Bedrijf. 
Bewoners kunnen tegen een gereduceerd tarief van deze dienst gebruik maken. 
 
Samenwerking 
We werken in de wijk nauw samen met verschillende partijen te weten: 

• Bewoners overleg de Nijverheid, twee keer per jaar hebben we een regulier 
afstemmingsoverleg 

• Wijkracht met het team dat werkzaam is in de Klokstee hebben we 4 keer per jaar een 
overleg  

• Nemen we deel aan het GPWW overleg, hierin zijn de Gemeente, Politie, Welbions, 
Wijkracht en het BON vertegenwoordigd 

• Zijn we lid van de Twentse Noabers 

• Berflo Bedrijf twee keer per jaar komen we bij elkaar en wisselen we onze ervaringen en 
expertise uit 

• Zijn we aanwezig op de jaarlijkse Slingerbeurs en in 2022 waren we aanwezig op de 
Vrijwilligers markt georganiseerd door Wijkracht 
 

NB 
In de begin fase was er structureel afstemmingsoverleg aangaande de opvang van Oekraïners in de 
wijk met de wooncoördinator van de gemeente Hengelo, Wijkracht Vluchtelingenwerk en Buddy 
4you. 
Dit om elkaar te informeren en de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Helaas werd dit overleg 
eenzijdig door de gemeente stopgezet.  
Als vrijwilligers organisaties, Buddy4Ypu en BON ,blijven we elkaar informeren. 
 
 
Inzet 2023 

• Voor 2023 blijven we ons met een vaste groep vrijwilligers en in nauwe samenwerking met 
partners zoals: de gemeente, het Bewonersoverleg de Nijverheid, Wijkracht, en Welbions 
inzetten voor de bewoners in de Nijverheid waarbij ontmoeten en goed samenleven centraal 
staan voor jong en oud. 

• We zorgen dat het Noaberhuus de ontmoetingsplek blijft voor jong en oud in de buurt.  

• De knutsel en spelmiddagen breiden we uit zodat kinderen de gelegenheid hebben om op 
een creatieve manier bij slechtweer binnen te kunnen spelen. 

• Organiseren we twee keer per jaar een Doe dag, met als doel ontmoeten en gezamenlijke 
activiteiten om de leefbaarheid te bevorderen. 

• Geven we het project Tuinbuddy’s verder vorm 

• Houden we de gereedschapsuitleen voor de Oekraïners en statushouders in de buurt open. 

• En we blijven actief meedenken bij vragen of wensen om het samen goed wonen en leven in 
de buurt de Nijverheid te bevorderen.  

 


