
 

  

  
 

 

Beste Noaber, 
In deze nieuwsbrief vinden jullie ook onderwerpen die leden aan ons hebben 

toegezonden. Hieronder zijn ook berichten van drie van onze leden, Werkgroep 

Metropool Twente, Noaberhoes Windmolenbroek en Wijzoud. 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.  
 

 

Nationaal convenant gemeenschapskracht 
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Tijdens de Tweede Nationale Dialoog Gemeenschapskracht, die op 30 maart 

tijdens het We Doen Het Samen festival plaatsvond, is een start gemaakt met 

het Nationaal Convenant Gemeenschapskracht. Het doel van het convenant is 

om gemeenschapskracht in onze samenleving een vaste plek te geven en verder 

te ontwikkelen. Het convenant biedt hiervoor een kader. 

 

 

 

Panorama Twente 2040 

Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december 2018 “Panorama 

Nederland” aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dit 

Panorama is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende 

decennia kan gaan veranderen tegen de achtergrond van de verandering van 

het klimaat, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de 

energietransitie. De Rijksadviseurs pleiten ervoor om deze grote opgaven in 

samenhang op te pakken op de schaal van de regio. Zij roepen gemeenten op 

om samen met provincie en Rijk voor elke regio een “Omgevingsagenda” te 

maken. Voor meer informatie mogen wij u verwijzen naar 

www.collegevanrijksadviseurs.nl.  

Ook de samenleving in Twente krijgt te maken met deze maatschappelijke grote 

en zeer urgente opgaven; opgaven die we alleen adequaat kunnen aanpakken 

als we dat samen doen.  

De Werkgroep Regio Metropool Twente stelt aan de 14 Twentse gemeenten 

voor om gehoor te geven aan de oproep van de Rijksadviseurs: laten we 

Panorama Nederland vertalen naar “PANORAMA TWENTE 2040”, een 

integrale omgevingsagenda voor effectieve samenwerking in de regio Twente.   

Panorama Twente 2040 

Brief aan de Twentse gemeenteraden 

 

 

Feestelijke opening Noaberhoes Windmolenbroek 

Op 11 mei om 14.00 uur opent het Noaberhoes Windmolenbroek, De Gors 2-6 

bij he winkelcentrum De Gors, haar deuren! Windmolenbroek heeft hiermee 

een gezellige ontmoetingsplek gerealiseerd voor alle wijkbewoners, zowel jong 

https://www.twentsenoabers.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nationaal-Convenant-Gemeenschapskracht.pdf
https://www.twentsenoabers.nl/nieuws/
http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/
https://www.twentsenoabers.nl/wp-content/uploads/2019/05/DEFVoorstel-Panorama-Twente-2040190410.pdf
http://hhttps/www.twentsenoabers.nl/wp-content/uploads/2019/05/DEFbrief-Panorama-Twente-Gemeenteraden190410.pdfttp:/


 

als oud. De openingshandeling wordt verricht door wethouder Van Mierlo en op 

ludieke wijze door spelers van Heracles. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

 

 

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 9 mei 15.00-17.30 uur Innovatie workshop ouderen participatie 

Wijzoud Stadslab Indië Almelo meer informatie 

-  Zaterdag 11 mei 14.00 uur feestelijke opening Noaberhoes 

Windmolenbroek uitnodiging 

 

-  Vrijdag en Zaterdag 17 en 18 mei  D’RAN festival 

Roombeek  Enschede D’RAN festival 

-  Woensdag 22 mei 16.00-19.00 uur Beursvloer Enschedese 

Uitdaging  Performance Factory, Hoge Bothofstraat 31-49, Enschede. Meer 

informatie:Enschedese Uitdaging   Aanmelden 

-  Vrijdagmiddag 11 oktober Beursvloer Hof van Twentse 

Uitdaging  Noaberhoes van v.v. Rood/Zwart  Delden. Meer informatie: Hof van 

Twentse Uitdaging 
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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. 

- Haaksbergse Uitdaging. Meer informatie: Haaksbergse Uitdaging 

- De Slinger Hengelo.  Meer informatie: De Slinger Hengelo 

- De Slinger Almelo. Meer informatie: De Slinger Almelo   
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