
                    September 2013

NIEUWSBRIEF  van het Baalder Noaberschap.

Aan alle vrijwillig(st)ers,

Wij hebben het plan opgevat om u even op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen het 
noaberschap sinds de avond die we hebben gehouden in dec. vorig jaar.                                           

Het aantal aanvragen voor hulp ligt momenteel rond de 35. Het varieert van kleine klusjes in huis 
en tuin, tot oa. vervoer en problemen met de PC, maar ook vragen met betrekking tot informatie 
over het noaberschap.

Verder is er te melden dat onze eigen website online staat. We nodigen u graag uit de site eens 
te bezoeken. Dit kan door  www.baaldernoaberschap.nl  in te toetsen in de opdrachtbalk.               
Er staan ook klusverslagen op vermeld.

Er zijn ook gesprekken geweest met maatschappelijke instanties en de Gemeente Hardenberg, de 
wijkvereniging etc. Het ligt in de bedoeling om bijeenkomsten ed.  in het vervolg te gaan 
organiseren in  De  Wijkboerderij.

In het gesprek met de gemeente gaf men te kennen zeer positief te zijn over onze initiatieven 
en hebben hun medewerking toegezegd waar mogelijk. Dit heeft oa. geresulteerd in een 
uitnodiging om aanwezig te zijn bij het provinciebezoek van onze nieuwe Koning en Koningin op 19 
juni jl. in Zwolle. Een vervolggesprek met de gemeente vindt plaats in oktober.

Aangezien er in Baalder de afgelopen periode vele nieuwe kabels zijn getrokken willen wij u 
vragen emailadressen  en telefoonnummer  wijzigingen aan ons door te geven omdat nu al 
gebleken is dat bij mail verzending wij diverse foutmeldingen krijgen en we dus niet goed kunnen 
vaststellen of een ieder de mail binnenkrijgt.                                                                            
Het is voor ons van groot belang om onze gegevens up to date te houden!

Wij vragen u, wijzigingen door te geven via ons emailadres:   h.harlaar@baaldernoaberschap.nl 

De stuurgroep bedankt alle vrijwillig(st)ers voor hun inzet en/of geduld!

Wordt vervolgd….. 

Met vr. groet, namens de stuurgroep van het Baalder Noaberschap. 

http://www.baaldernoaberschap.nl/

