Beste Noaber,
In deze nieuwsbrief vinden jullie ook onderwerpen die leden aan ons hebben
toegezonden. Fijn dat wij met elkaar kennis delen. Heb je vragen, suggesties,
nieuwsberichten of opmerkingen stuur dan een mail
naar reinderwitting@twentsenoabers.nl
Als je geen prijs stelt op de nieuwsbrief, dan kan je je onderaan uitschrijven met
de unsubscribe functie.

Twentse Noabers Fonds
Op maandag 1 april heeft de Algemene Leden Vergadering de oprichting van het
Twentse Noabers Fonds goedgekeurd. De initiatiefgroep bestaande uit mensen van de
Twentse Noabers Coöperatie, De LAG Leadergroep Noord Oost Twente en de LAG
Leadergroep Zuidwest Twente gaan nu hard aan het werk met de oprichting van de
Stichting en het inrichten van de website.

Spreekuren 4D makelaars

Voor de 4D-aanpak is Twente ingedeeld in twee regio’s. Op onderstaande
donderdagen zijn Lidy Noorman (Zuidwest-Twente) en Juliette Huis in 't Veld
(Noordoost-Twente)‘on tour’. Op deze data kun je het team Sociale Kwaliteit
van de provincie Overijssel én de 4D-makelaars van 09.00 tot 13.30 uur op
afspraak ontmoeten. Meer informatie en afspraken via: Spreekuur in de

buurt Vanaf 13.30 tot 14.30 uur ben je deze dagen ook van harte welkom
tijdens het inloopspreekuur.
Zuidwest-Twente: 25 april 2019 in Goor, Wijkvoorziening 't Doesgoor,

Puvierstraat 1-3
Noordoost-Twente: 23 mei 2019 - locatie volgt
>> Kom langs en maak (opnieuw) kennis

Tijdens de tour kun je (opnieuw) met de 4D-makelaar van jouw regio
kennismaken. Heb je een idee om je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad leuker
te maken? Heb je al een beeld met wie je dit op kan of wil pakken? Kom langs!

Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige woonvormen voor
ouderen
Rijk en banken vereenvoudigen financiering Het moet eenvoudiger worden voor
particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te
financieren. Het Kabinet stelt hiervoor een stimuleringsregeling open. Als onderdeel
van de regeling ondertekende minister De Jonge (VWS) op 3 april met een aantal
banken een overeenkomst waarbij het Rijk garant gaat staan voor delen van de
financiering van dergelijke initiatieven. Meer informatie: financiering van kleinschalige
woonvormen voor ouderen

VPRO Tegenlicht zoekt pioniers

VPRO Tegenlicht zoekt pioniers! Mensen die de kracht van het landelijke inzetten voor
de samenleving van de toekomst. Welke vernieuwers buiten de stad bouwen aan het
wonen, het werken, de mobiliteit, en het leven van morgen? Ben of ken jij zo'n
pionier?
Meer informatie en aanmelden

Voordracht Willem Joosten

De GroenLinks-fractie in de gemeente Hellendoorn draagt onze voorzitter
Willem Joosten voor als tijdelijk vervanger van wethouder Dennis op den Dries.
De vervanging geldt vooralsnog voor een periode van 16 weken. Uiteraard is
deze tijdelijke benoeming nog wel afhankelijk van instemming door de
gemeenteraad van Hellendoorn, die daarover op 23 april een besluit neemt. Wij
wensen Willem veel succes!

Innovatie workshop ouderenparticipatie

Wijzoud, een van onze leden organiseert een workshop over ouderen
participatie “Dwars door de muur”. Veel senioren worden geconfronteerd met
beperkingen, afscheid en vooroordelen. Het is alsof een onzichtbare muur senioren van
andere mensen scheidt. Annette en Christien van WijzOud, dagen in hun praktijk
senioren uit om dwars door deze muur heen te breken en hun eigen vitaliteit te (her)ontdekken.
Wil jij ook weten hoe je senioren kan verleiden om de schat aan ervaring, wijzheid,
creativiteit en menskracht achter de muur op te zoeken en te omarmen? Schrijf je dan in
voor deze innovatieworkshop Meer informatie over de workshop en het programma

Agenda
 Donderdag

25 april Leader Café Zuid West Twente. Aanmelden via lag@

leaderzuidwesttwente.nl
 Donderdag

9 mei Innovatie workshop ouderen participatie Wijzoud15.00-17.30
uur Stadslab Indië Almelo meer informatie
  Vrijdag en Zaterdag 17 en 18 mei D’RAN festival
Roombeek Enschede D’RAN festival
 In Twente worden “Slingerbeurzen” en “Beursvloeren” gehouden die
interessant kunnen zijn voor burgerinitiatieven. Hieronder is een overzicht van
de data en plaatsen.
 Slingerbeurs Almelo vrijdag 12 april ROC van Twente Wierdensestraat
Almelo. Meer informatie: De Slinger Almelo Aanmelden

 Beursvloer Enschedese Uitdaging

woensdag 22 mei 16.00-19.00 uur,
Performance Factory, Hoge Bothofstraat 31-49, Enschede. Meer
informatie:Enschedese Uitdaging Aanmelden
 Beursvloer Hof van Twentse Uitdaging vrijdagmiddag 11 oktober Noaberhoes
van v.v. Rood/Zwart Delden. Meer informatie: Hof van Twentse Uitdaging
 Haaksbergen kent ook een Uitdaging. Meer informatie: Haaksbergse
Uitdaging
 De Slinger Hengelo. Meer informatie: De Slinger Hengelo
De “Slingers” en “Uitdagingen” zijn in z’n algemeenheid uiteraard heel
interessant voor de burgerinitiatieven! Niet alleen tijdens de Beursvloer of de
Slingerbeurs, maar het hele jaar door. Neem daarvoor contact op met de
desbetreffende organisatie.
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