
 

       

    Kalender November/december    Uitbreidingen Wijkcentrum 

                                                 Hoofdsponsoren van de wijkvereniging Baalder: 

                      N I E U W S B R I E F  N R . 4 3  M A A R T / A P R I L 1   2 0 1 6  
                           

    WIJKVERENIGING BAALD ER  

         Rubriek actueel 

  
 

Woensdag 23 januari was de eer-
ste “nieuwe” Kidsclub” activiteit 
i.s.m. Kids ’N Ko. Samen met de 
boswachter, maakten de blije aan-
wezige kinderen lekkere hapjes 
voor de vogels. Al met al een top 
activiteit die door ruim 30 kin-
deren werd bezocht. 

Kidsclub ! 

    Heavy Metal Party  

Wij zijn aan het onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om “De 
Boerderij” op de schop te nemen. 
Dit omdat de ruimtes in ons wijk-
centrum, te beperkt zijn, om alle 
activiteiten een plek te geven, die 
wij willen organiseren.  Er wordt 
nu hard gewerkt, om een draag-
kracht onderzoek te starten, om 
er zo achter te komen, of er bin-
nen de wijk, ook voldoende 
draagkracht is, voor de verschil-
lende activiteiten, zoals. 
- Koken met groenten uit moes-
tuin. 
- Samen Doen een eigen plek. 
- Eigen ruimte voor jongeren. 
- Geluidsarme Concert ruimte. 
- Oefenruimte voor artiesten 
- extra vergaderruimtes 
- Meer culturele evenementen. 
- Meer ruimte voor Baalder 
Noaberschap. 
- Ruimte voor Workshops etc.Bij 
gevoegd de Enque te of bij voor-
keur digitaal op 
http://www.thesistools.com/
web/?id=499087 

Zaterdag 9 april, ontvangen wij 
duo “Tiz’Nix”. Dit duo brengt lied-
jes van vroeger ten gehore en is bij 
uitstek een mooie activiteit, voor 
de oudere jeugd van 55+. De heren 
verzorgen een gezellige avond, met 
Nederlandstalige liedjes, met een 
hoog meezing gehalte, liedjes die 
de oudere mensen kennen uit hun 
jeugd.  Vervoer in Baalder en van-
uit Hardenberg en Gramsbergen 
wordt geregeld.  Meer info hier 
over op website en facebook en 
Tel. 0523-270433 

 Duo ’Tiz  Nix   

 
Zaterdag 12 maart, wordt de  
 Heavy Metal Party georganiseerd, 
met live optredens van de Meppel-
se punk band “De Tegenpartij” en 
de Zwolse Punk/Speedmetal band 
“VOPO’S” . De entree bedraagt    
€6,- aanvang metal Party 21:00. De 
metal Party Crew, is goed herken-
baar aan de Groene, door Promo-
coach, bedrukte Shirts, weer een 
top prestatie van onze vaste huis-
leverancier. 

 
Zaterdag 19 maart, organiseren 
wij onze jaarlijkse Paasbingo. Met 
weer diverse mooie prijzen,  be-
looft het weer een mooie avond te 
worden. Aanvang 20:00. De laatste 
info vindt u op onze facebook site. 

 17 maart is er weer een work-
shop, paastaart maken, meer info 
op onze facebook site. Aanvang 
19:30. 

           Paasbingo 

       Bloemschikken 
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Zaterdag 20 februari, werd de eerste “Rewind the 
80’s” Party georganiseerd. 

DJ Henri Smit, draaide op deze avond de beste 80’s 
hits. 
Het was al met al een geslaagde avond met goede mu-
ziek, zeker iets wat we in de toekomst vaker gaan 
doen. 

Met bovenstaande tekst, gaat er met deze nieuwsbrief 
een enquete de wijk in. Met deze enque te willen wij, 
peilen wat de draagkracht is voor de verschillende 
plannen, waaronder uitbreiding/verbouwing van 
wijkcentrum De Boerderij, een eigen plek voor de jon-
geren uit de wijk, voldoende ruimte voor maatschap-
pelijke instanties etc.,  die wij als bestuur willen reali-
seren. Graag vragen wij hier voor uw medewerking, 
zodat wij samen een mooie toekomst kunnen realise-
ren voor ons “nieuwe” Wijkcentrum, de Herberg van 
de wijk Baalder. Vul daarvoor het bijgeleverde formu-
lier in, of vul de online enque te in en lever de ingevul-
de enque te in bij de Plus supermarkt in Baalder, of bij 
De Boerderij, in de daarvoor bestemde bussen, b.v.d. 
Bestuur en samenwerkende partijen. 

Wij zijn al een paar maanden bezig met de verkeers-
veiligheid in Baalder, vooral het te harde rijden in de 
wijk. Nu gaan we op 31 mei, samen met de 3 basis-
scholen, de gemeente en de wijkagent, hier over pra-
ten. Mocht u nog suggesties hebben wat wij in deze 
vergadering ter tafel kunnen brengen, dan horen wij 
dat graag van u. Mail dan naar  
info@wijkverenigingbaalder.nl 

Donderdag 21 april, houdt onze wijkvereniging haar 
jaarlijkse algemene leden vergadering. Op deze avond, 
zullen de gebeurtenissen van het afgelopen jaar de re-
vue passeren en de plannen voor de toekomst gepre-
senteerd worden.   Mocht u twijfelen om vrijwilliger of 
bestuurslid te worden, dan kunt u op deze avond uw 
vragen stellen en hopen wij uw twijfels te kunnen 
wegnemen. 
Aanvang 19:30, leden van onze wijkvereniging, ont-
vangen thuis een uitnodiging. 

                         Rewind the 80’s     70+ ers koffie ochtend  

Contactgegevens wijkcentrum 

Op woensdag 16 maart wordt er weer een gezel-
lige koffie ochtend georganiseerd, voor 70+ ers, 
in De Boerderij in Baalder, i.s.m. PKN Baalder. 
Op deze ochtend, komt een coo rdinerende wijk-
verpleegkundige van Carinova ons ietsvertellen 
over de organisatie Carinova in het algemeen en 
in het bijzonder, wat voor ondersteuning en 
hulp, zij kunnen verlenen, om zo lang mogelijk in 
huis te kunnen blijven wonen. 
Entree uiteraard gratis, aanvang 10:00 het be-
looft weer een gezellige ochtend te worden, 
waar iedereen welkom is!!!  

 Zijn jullie al op de kinderboerderij ge-
weest? Er zijn veel jonge cavia's geboren. En 
we verwachten er nog een paar. Over een 
aantal weken zal ook het lieve grote hangoor 
konijn hopelijk jongen krijgen. Gezellig dus. 
En heb je al gezien hoe dik de geitjes zijn? 
Volgende week worden de eerste jongen ge-
boren. Nu maar hopen dat het mooi weer 
wordt, want dan is het weer volop genieten, 
buiten bij de dieren.  

We starten al 
vlug met de 
woensdagmid-
dag opening, 
namelijk 
woensdag 23 
maart. 

We gaan dan paaseieren rapen. Iets leuks 
doen en waarschijnlijk zijn er dan jonge 
kwartelkuikentjes op de kinderboerderij. 
We hebben een broedmachine gekocht om 
eieren uit te kunnen broeden. We gaan pro-
beren om kwarteleieren uit te broeden. Be-
nieuwd of het is gelukt? Kom dan 23 maart 
naar de kinderboerderij. 

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  

Kinderboerderij Baalder. 

 Algemene leden vergadering 

         Enquete Wijkboerderij als Herberg van de Wijk? 

                         Verkeers veiligheid 


