
 

       

   
  

    Kalender November/december       Geluids overlast. 
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    WIJKVERENIGING BAALD ER  

         Rubriek actueel 

 Met grote vreugde kunnen wij je 
vertellen, dat de Kidsclub, door 
een mooie samenwerking, met 
onze sponsor Kids ’N Ko, weer 
een door start gaat maken. 
Door de wijkverenging samen met 
Kids ‘N Ko en haar medewerkers, 
wordt er achter de schermen hard 
gewerkt aan diverse mooie activi-
teiten.  Binnenkort volgt de aan-
kondiging van de eerste activiteit. 
Al met al een hopvolle ontwikke-
ling, waar wij heel blij mee zijn 

Kidsclub ! 

    Heavy Metal Party  

Vrijdagavond 23 oktober, hebben 
wij weer een open podium avond 
georganiseerd in De Boerderij in 
Baalder, een avond, die een groot 
succes was, met een paar gewel-
dige optredens van de Bands  
Pink Beaver en Swamp Blues Re-
velation!!! Met een gezellige volle 
Boerderij, in eerste instantie 
weer een groot succes.  

Helaas 1 grote smet op deze 
avond, wij hebben op deze avond 
te maken gehad, met 1 geluids-
overlast klacht van een van onze 
wijkbewoners en elke klacht is er 
voor ons 1 te veel.  
In het verleden, zijn er helaas een 
paar meer klachten geweest. 
Langs deze weg, willen wij pro-
beren in kaart te brengen, hoe 
erg de geluidsoverlast is, die ons 
wijkcentrum De Boerderij, ver-
oorzaakt voor onze wijkbewo-
ners, 
Dus mocht u geluidsoverlast er-
varen van ons wijkcentrum De 
Boerderij, laat het ons dan weten 
via email adres 
info@wijkverenigingbaalder.nl 
zodat wij een beeld krijgen, hoe 
groot de problemen tijdens onze 
muziek evenementen zijn. Uiter-
aard is elke ervaring van overlast 
er voor ons 1 teveel. 

Mocht u in de directe omgeving 
van De Boerderij wonen en geen 
overlast ervaren van onze mu-
ziek evenementen, dan horen wij 
dit ook graag van u 

  november 

6 vr Renske Hardenberg 19:30 

7 za 

Midwinterhoornblazers 09:00 - 12:30 

uur / Sponsoravond 20:00 uur  

8 zo Alleengaande zondag 14:30 -18:00 uur 

11 wo 

Verhalenvertellers 10:00 uur / Darten 

20:00 uur  

14 za Midwinterhoornblazers 09:00 - 12:30 uur  

20 vr Renske Hardenberg 19:30 

21 za Midwinterhoornblazers 09:00 - 12:30 uur  

22 zo Alleengaande zondag 14:30 -18:00 uur 

25 wo Darten 20:00 uur  

26 do Bloemschikken 

28 za Midwinterhoornblazers 09:00 - 12:30 uur  

   

  December 

2 wo Darten 20:00 uur  

2 Wo  Het Sinterklaas feest 

3 do 

Comp Darten 20:00 uur Thuis tegen 

 'd Olde Kei 4  

4 vr Renske Hardenberg 19:30 

5 za Midwinterhoornblazers 09:00 - 12:30 uur  

9 wo Verhalenvertellers 10:00 uur  

12 za Winterfair 

13 zo Alleengaande zondag 14:30 -18:00 uur 

16 wo Darten 20:00 uur  

18 vr Renske Hardenberg 19:30 

19 za Kerstbingo 

30 wo Darten 20:00 uur  

   

Elke maandag– Klaverjassen vanaf 20:00 

Elke maandag 15:30 samen Doen 

Elke dinsdag 20:00: Vrienden avond. 

Zaterdag 3 oktober, mochten wij 
voor de 4e keer, de heren van UN-
DAWN ontvangen, op onze Heavy 
Metal Party. Als voorprogramma 
hadden zij de band Overruled mee 
genomen. 
Een avond, die de boeken in kan 
als zeer geslaagd, met de geweldig 
uitgevoerde Speed Metal covers, 
kon Overruled de bezoekers goed 
opwarmen. 
Nadat wij met een beperkt aantal 
bezoekers, de premie re van de vi-
deoclip mee mochten  maken, be-
klom UNDAWN het podium en zet-
ten in een uitverkochte  Boerderij, 
weer een super strak optreden 
neer. Mocht u de video beelden 
van deze avond willen bekijken, 
deze staan op YouTube, als  u 
zoekt naar  “Baalder 3 oktober” 
kunt u alle live beelden bekijken. 



  Wijkcentrum Baalder                    
  Beekberg 45, 7772DP, Baalder 

    T. 0523 - 27 04 33 

    E. info@wijkverenigingbaalder.nl 

    www.wijkverenigingbaalder.nl  
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Sinterklaas en zijn pieten zijn binnenkort weer in het land 

En komen graag met jullie feestvieren en schudden jullie 
graag de hand. 

Komen jullie naar ons superfeest ? 

Vorig jaar ben je vast ook geweest. 

Kom op woensdagmiddag 2 december gezellig en allemaal 
blij naar de Wijkboerderij. 

Het feest wordt van (Inloop vanaf 13:30)14.00tot circa 
16.30 uur gehouden en de Sint en zijn pieten zijn er bij. 

Dit is het adres: Beekberg 45.    

Kun je dat onthouden ? 

De limonade en de hapjes staan dan klaar 

En ook kadootjes, reken maar! 

We gaan spelletjes doen en zingen 

En nog een heleboel andere supergave dingen. 

Dus kom met z’n allen lieve kinderen 

Laat je door niets of niemand verhinderen. 

Stuur Sinterklaas een berichtje via de mail dat je er bij kan 
zijn 

Dit vindt de organisatie van het feest ook erg fijn. 

Zet in het mailtje: voor-en achternaam, leeftijd, jongen/
meisje en een paar zinnen die gaan over jou 

Druk op de verzendknop: doe het  vo o r 18 november a.s, 
dus gauw. 

Het mailadres is: kidsclub@wijkverenigingbaalder.nl 

Voor kinderen van 2 tot 10 jaar. Entree €1,— 

Op de Kinderboerderij is de afgelopen zomer goed verlo-
pen. We hebben kunnen genieten van de dieren en de leuke 
activiteiten op De Kinderboerderij. Met de komst van de 
nieuwe knuffelhoek, hebben we er weer een mooie aan-
winst bij. Het Franse hangoor konijn loopt los op de Boer-
derij rond. Als de knuffelhoek straks klaar is, krijg dit ko-
nijn er een vriendinnetje bij. De geitenbok is ook tijdelijk 
weer terug op de Boerderij, hopelijk zorgt hij ervoor dat de 
jonge dierendag, volgend jaar weer door kan gaan. Al met 
al wat er alweer hard gewerkt aan weer een mooi sei-
zoen op De Kinderboerderij, in 2016. 

                         Kidsclub Baalder viert Sinterklaas     70+ ers koffie ochtend  

Contact gegevens Wijkcentrum De Boerderij 

Het loopt al weer naar het eind van het jaar en 
het is al een goed gebruik geworden om in no-
vember om in november een koffieochtend te 
houden, om “het er met elkaar, nog weer eens 
weer over te hebben.” Op woensdag 25 novem-
ber wordt er daarom weer een gezellige koffie 
ochtend georganiseerd in De Boerderij in Baal-
der, i.s.m. PKN Baalder. 
Aanvang 10:00 het belooft weer een gezellige 
ochtend te worden, waar iedereen welkom is!!! 
Henny & Henny komen u in onze streektaal ver-
maken!! 

Beste wijkbewoners, het is u waarschijnlijk niet 
ontgaan, dat onze wijkvereniging bezig is met 
verschillende activiteiten. Ook hebben wij nog 
heel veel nieuwe ideee n en plannen, waar mee 
wij er voor willen zorgen, dat er nog meer te 
doen is voor onze wijkbewoners. 

Om al onze plannen te kunnen verwezenlijken, 
zijn wij opzoek naar bestuursleden en vrijwil-
ligers. 
Bestuursleden:- Secretaris 
                             - P.R. medewerker(ster) 
                             - Mee denkers 
                             - Bestuurslid/nieuwsbrief ont   
     werper  
Vrijwilligers: -  Klussers voor diverse klussen               
                in/om De Boerderij. 
                           - Helpende handen bij het op bou      
  wen en afbreken van verschillen  
  de activiteiten. 

Lijkt het je wat om onze wijkvereniging te hel-
pen stuur dan een E-mail naar 
info@wijkverenigingbaalder.nl 

 

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

Vrijwilligers/Bestuursleden gezocht 

 Nieuws van de Kinderboerderij  


