
Voor mensen  die alleen gaan, 
blijken zondagmiddagen vaak niet 
de makkelijkste delen van de 
week.  We gaan kijken of het een 
goed plan is om één keer in de 14 
dagen op zondagmiddag de boer-
derij te openen voor alleen gaan-
den. De eerst volgende datum 
hier voor is 10 Mei- ! Wie zijn 
“we”?  
Dit is een samenwerking met de 
Protestantse wijkgemeente Baal-
der en is bedoeld voor iedereen 
die een zondagmiddag liever 
sámen doorbrengt dan alleen.  
De boerderij is open vanaf 14.30. 
Niets hoeft, gezelligheid en ont-
moeting mogen!  Alleen gaanden 
zijn welkom. Er zijn geen kosten 
aan verbonden! Gewoon een keer 
binnen komen!!!! 

Elke maandag is er i.s.m. ge-
meente Hardenberg van 15:30 
tot 17:00 een inloopspreekuur, 
waar u terecht kunt  met uw vra-
gen over werk, wonen, zorg of 
inkomen, meer info op onze 
website 

4 juli   in De Boerderij  
Op deze avond hebben we weer 
een super band kunnen boe-
kenGreen Monkeys uit Grams-
bergen. Zij spelen verschillende 
schitterende Rock Covers. En-
tree is Gratis aanvang 21:00  
Laatste info: Facebook wijkver. 
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         Rubriek actueel 

 Helpende handen gezocht!!! 
Wij zijn opzoek naar enthousiaste 
mensen die ons willen helpen bij leu-
ke kinderactiviteiten... 
We hebben een trouwe groep kin-
deren die iedere maand bij ons een 
leuke activiteit komen doen. 
Maar door het gebrek aan vrijwil-
ligers, is er een kans dat dit gaat stop-
pen. 
Dit vinden wij zelf erg vervelend, 
maar zonder meer vrijwilligers zijn 
wij genoodzaakt om de kidsclub te 
stoppen. 
Dit zou heel zonde zijn... Dus we ho-
pen op deze manier toch nog een paar 
enthousiaste mensen te vinden die 
ons willen helpen. 
Laat het ons alsjeblieft weten!  
Contactgegevens:  
Tel. 0629086983  

Email.  info@wijkverenigingbaalder.nl 
Verzoek aan alle leden van onze wijk-
vereniging, willen alle leden hun 
email adres doorgeven via                               
info@wijkverenigingbaalder, dit om 
zo een boel tijd en papier te besparen, 
in de toekomst. B.v.d. ledenadmi-
nistratie. 

Kidsclub ! 

Sponsorbord 

Samen Doen 

Op vrijdag 17 april werd het sponsor-
bord onthuld, onze wijkvereniging 
streeft hiermee naar een gezonde fi-
nancie le toekomst. Het sponsorbord 
werd  onthuld door de wethouder van 
de gemeente Hardenberg dhr. R. de 
Vent. 
Het Groen Dichterbij “Icoon Project 
2014″, de moestuintjes van Baalder 
werd daarmee ook officieel geopend 
door de initiatief nemer van dit project 
oud-docent van de Groene Welle dhr. 
P. Nughter. 

 Heavy Rock Party  

  Mei 

12 di Vrienden avond 20:00 uur  

     13 wo Darten 20:00 uur  

15 vr Kaart avond 20:00 uur 

18 ma Klaverjassen 20:00 uur  

19 di Vrienden avond 20:00 uur  

20 wo Kinderboerderij 

  Darten 20:00 uur  

25 ma Klaverjassen 20:00 uur  

26 di Vrienden avond 20:00 uur  

27 wo Kidsclub 14:00 - 15:30 uur  

  Darten 20:00 uur  

  Juni 

1 ma Klaverjassen 20:00 uur  

2 di Vrienden avond 20:00 uur  

3 wo Darten 20:00 uur  

8 ma Klaverjassen 20:00 uur  

9 di Vrienden avond 20:00 uur  

10 wo Kinderbingo 14:00 - 15:30 uur  

  Darten 20:00 uur  

13 za Kinderdisco 15:00 - 18:00 uur 

  Muziekavond 21:00 uur 

15 ma Klaverjassen 20:00 uur  

16 di Vrienden avond 20:00 uur/vergadering 20:30 

17 wo Kinderboerderij 

  Darten 20:00 uur  

22 ma Klaverjassen 20:00 uur  

23 di Vrienden avond 20:00 uur  

24 wo Kidsclub 14:00 - 15:30 uur  

  Darten 20:00 uur  

29 ma Klaverjassen 20:00 uur  

30 di Ladysevent 

  Juli 

1 wo Darten 20:00 uur  

4 za Heavy rock party 

6 ma Klaverjassen 20:00 uur  

7 di Vrienden avond 20:00 uur  

8 wo Kinderbingo 14:00 - 16:00 uur  

  Darten 20:00 uur  

13 ma Klaverjassen 20:00 uur  

14 di Vrienden avond 20:00 uur  

15 wo Darten 20:00 uur  

20 ma Klaverjassen 20:00 uur  

21 di Vrienden avond 20:00 uur  

22 wo Kidsclub 14:00 - 16:00 uur  

  Darten 20:00 uur  

27 ma Klaverjassen 20:00 uur  

28 di Vrienden avond 20:00 uur  

29 wo Darten 20:00 uur  

https://www.facebook.com/GreenMonkeysBand
mailto:info@wijkverenigingbaalder.nl
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Het ouderenplatform i.o. Hardenberg roept vrijwilligers op zich aan 

te melden als ouderencontactpersoon in hun wijk, dorp of buurt. 

Er verandert veel in de zorg; ouderen blijven zolang mogelijk thuis 

wonen en willen dat ook. Voorzieningen worden echter afgebouwd 

omdat er geen geld meer voor is. Er wordt veel meer verwacht van 

familie, vrienden en buren. De samenleving gaat er anders uit zien. 

De gemeente heeft de zorg georganiseerd in vier gebiedsteams 

waarin de zorg verlenende instellingen samenwerken. Nu moet de 

relatie met de mensen in de wijken en kernen nog van de grond ko-

men. 

Mede op verzoek van de WMO-adviesraad hebben de verenigingen 

voor plaatselijk belang, 55+ groepen en de afdelingen van de oude-

renbonden de handen ineen geslagen en een ouderenplatform op-

gericht. In dit ouderenplatform zitten senioren met brede kennis van 

en ervaring in beleidszaken, die voor ouderen van belang zijn. In alle 

kernen en wijken worden contactpersonen gezocht die zich als vrij-

williger willen inzetten om in hun eigen omgeving maatschappelijke 

ontwikkelingen in de gaten te houden, problemen en dreigende 

tekorten te signaleren en deze door te geven aan het centrale oude-

renplatform. Dit platform verzamelt vervolgens die signalen en rap-

porteert aan de bevoegde instanties. Het platform werkt nauw sa-

men met de vier gebiedsteams. Door middel van deze netwerken 

wordt getracht de ontwikkeling van een zelfredzame samenleving te 

ondersteunen. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de voorbereidings-

groep: 

Rezina Ramaker ramakerrezina@gmail.com., tel. 0657 728235 

Henk Hof voorzitter@pbbalkbrug.nl, tel. 0629 071882 

Wil Jaegers wiljaegers@gmail.com, tel. 0653 418448 

De Heavy Metal Party van 11 april is afgelast. 

Mensen die hier voor reeds een ticket betaald hadden, kunnen ui-

teraard hun geld terug krijgen, dit door uw: 

– Naam, waarvan de overschrijving gedaan is. 

– Het aantal kaarten dat u heeft besteld. 

– Het gehele bedrag zal dan naar de rekening terug gestort worden, 

                         De Baaldersewijkberichten              Nieuws van de kinderboerderij 

Contactgegevens wijkcentrum 

Op de kinderboerderij is op woensdag 20 mei  de eerst-
volgende activiteit. We gaan deze middag "Oud Holland-
se" spellen spelen. Ook kun je tijdens de middag twee 
namen verzinnen voor onze varkentjes op de kinder-
boerderij. Passend bij het thema, natuurlijk. Dus we zijn 
op zoek naar twee Oer Hollandse namen. Voor de be-
denkers van de gekozen namen hebben we een leuke of 
lekkere attentie. 
 
Op woensdag 17 juni is er de jonge dieren dag. Voor-
gaande jaren hadden we altijd lammetjes dag maar om-
dat we dit jaar ook van drie konijnen en van twee ca-
via's jongen verwachten is er dit jaar een jonge dieren-
dag. Alle dieren, maar de jonkies in het bijzonder staan 
die middag in het middelpunt.  We verklappen niet al-
les, dus kom zelf kijken, spelen en genieten van alles 
wat de (jonge) dieren te bieden hebben. 
 
Helaas was er voor de ruilmarkt geen interesse, dat is 
jammer want heel vaak is er wel vraag naar speelgoed, 
knuffels en andere dingen waar iemand niet veel meer 
aan vindt maar een ander wel blij mee is. Misschien 
proberen we het volgend seizoen nog een keer. 
 
Op 17 april was er ook de officiele opening van de 
moestuin en de onthulling van het sponsorbord. Op het 
terrein van de kinderboerderij is het levend ganzenbord 
gespeeld en hebben jullie allemaal de nieuwe "zithoek" 
kunnen bewonderen. Het is een speciale zithoek want 
als deze geschilderd is en op zijn plaats staat kunnen 
alle kinderen, maar met name de jonge kinderen die het 
nog moeilijk of eng vinden of nog (te) klein zijn,  de ko-
nijnen en de cavia's lekker op schoot nemen. We hopen 
jarenlang te kunnen genieten van deze zithoek die door 
financiering van het appeltje van Oranje mogelijk werd. 
 
Wil je onze dieren knuffelen of gewoon even komen 
kijken hoe het met hun is? Kom gerust bij ons langs! wil 
je ons helpen met de activiteiten op woensdagmiddag 
of wil je de dieren voeren in het weekeinde?  
Mail mij dan: 
 
 jonge@groenewelle.nl  

  

K I J K  VO O R  D E  L A AT ST E  I N F O  O P :  
W W W. W I J K V E R E N I G I N G B A A L D E R . N L  

Afgelast !! 

Oproep !! 
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