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= NIEUWSBRIEF =
Beste buurtbewoners,

Wij kunnen u melden dat ons bestuur compleet is!
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief is Swanita Slaar
toegetreden als secretaris, 55 jaar oud en sinds 2000
woonachtig in Heemse: “Als leidinggevende, sociaal hulpverlener en projectleider heb ik bij verschillende organisaties gewerkt. Als vrijwilliger was ik o.a. lid van de WMO-adviesraad en
vertrouwenspersoon in de wijk. Bij al mijn werkzaamheden ligt de nadruk op maatschappelijke participatie, zodat iedereen mee
kan doen. Zo ook in mijn werkzaamheden als lid van het bestuur en coördinator van Noaberschap Heemse.”
Na een moeizame periode gaan we er als bestuur nu flink tegenaan.
De achterzijde van deze nieuwsbrief is verzorgd door de Alles Kits Club. Omdat we in december een activiteitenkalender tot en
met juni hebben opgegeven, treft u deze keer géén nieuwe. Wel willen we u alvast meedelen dat we op 19 mei een
fietsbingotocht organiseren. Meer informatie volgt.

Terugblik Eindejaarsherberg

Ongeveer 80

*** Graag tot ziens tijdens één of meer van de activiteiten! ***
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!
Een wijkvereniging heeft heel hard leden nodig!
Een groot aantal leden zorgt ervoor dat de wijkvereniging

buurtbewoners

breed gedragen wordt in de wijk. Geef u daarom op als lid van

genoten eind

onze wijkvereniging. Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,= voor

december in de

gezinnen en € 5,= voor alleenstaanden.

Eindejaarsherberg
van het buffet,

Noaberschap Heemse

gesponsord door

‘Noaberschap' betekent oog voor elkaar hebben en elkaar

Spar Pierik. Met een welkomstdrankje werden de

helpen waar nodig. Wij koppelen vrijwilligers aan mensen met

buurtbewoners welkom geheten in het wijkgebouw.

een hulpvraag die weinig financiële middelen en/of sociale

Ondertussen stond er in de kleine zaal en in de tent bij de

contacten hebben. Een hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn een

ingang een buffet klaar. De maaltijd begon met een kop

klus in huis, vervoer, of ondersteuning bij administratie en ICT.

soep. In de tent buiten werden nog hamburgers

Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden?

klaargemaakt. Na een kop koffie of thee ging iedereen rond

Meld u via info@noaberschap-heemse.nl of tel. 06 8168 8084 .

acht uur weer huiswaarts.

Of meld u aan bij de buurtapp Nextdoor.

Onze sponsoren:

Wijkvereniging Norden-Hazenbos | http://norden-hazenbos.nl | info@norden-hazenbos.nl

Alles kits club
2 Mei DISCO

18.30 – 20.30

16 Mei Verjaardag bingo

13.30 – 15.30

( iedereen mag verkleed!)

13 Juni

BUITENSPEELDAG

Thema: Cowboys en Indianen

5 September Start nieuw Seizoen

13.30 – 15.00

