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Dit is de derde nieuwsbrief
Met deze derde nieuwsbrief houden wij je op
de hoogte van het reilen en zeilen van ons
buurthuis Pinokkio.

Corona
Helaas zitten we nu alweer in de zoveelste
coronagolf. Vanwege de lockdown moeten we
weer sluiten voor alle activiteiten tot
14 januari 2021. Het laatste nieuws hierover
en wat dat betekend voor Pinokkio, leest u op
de website en op onze facebook pagina..

Inbraak
In de nacht van 7 november is er
ingebroken bij Pinokkio. Er was op dat
moment nauwelijks cash-geld
aanwezig, maar de materiële schade
was behoorlijk groot. Er is inmiddels
opdracht gegeven voor het herstel.
Gelukkig dekt onze verzekering de
schade.

AED
We zijn bijzonder blij dat autobedrijf Van Gurp
in Wijhe ons buurthuis een AED aangeboden
heeft. Dit apparaat dat gebruikt kan worden
om het hartritme te herstellen na een
hartstilstand, komt aan de voorzijde aan de
buitenmuur te hangen, naast de brievenbus.
Dus goed zichtbaar vanaf de openbare weg.
Het Pinokkio-bestuur wil een korte cursus
organiseren over het juiste gebruik van een
AED. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend,
dat hangt uiteraard ook af van de
coronamaatregelen. Heeft u te zijner tijd
interesse voor de instructie? Laat het dan
alvast weten via
voorzitterpinokkioboerhaar@gmail.com

Pinnen ja graag
Het is nu ook mogelijk om te pinnen in
Pinokkio. We willen iedereen vragen om dit
voortaan ook zoveel mogelijk te doen. Het kan
contactloos of met je pincode.

Er ligt een duidelijke instructie op de bar. Het
is heel eenvoudig om te doen en je helpt
Pinokkio ermee omdat het steeds moeilijker
en kostbaarder wordt om contant geld in te
leveren bij de bank. Bovendien verkleinen
hiermee de kans op weer een inbraak.
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Fusie en vertrek basisschool de
Bongerd
We hebben in de afgelopen periode op een
zeer prettige manier overleg gevoerd met de
gemeente Olst-Wijhe over het vertrek van de
Bongerd en de gevolgen voor Pinokkio. Als
bestuur van Pinokkio hebben we de gemeente
voorgesteld om een plan te maken voor de
verdere verduurzaming van Pinokkio, zodat de
exploitatielasten omlaag gaan en hiermee het
verlies aan inkomsten volledig gecompenseerd
wordt. We gaan nu de plannen verder
uitwerken en concretiseren. We houden jullie
op de hoogte over het vervolg!

Vacature beheerder
www.onsboerhaar.nl
André Fonteijn, onze beheerder van de
website, heeft Boerhaar verlaten. Door het
vertrek van André zijn wij op zoek naar een
vervanger. Wil je ook een steentje bij dragen
aan de Boerhaar en ben je (een klein beetje)
handig met websites, dan zoeken we jou! Stuur
een mailtje naar pinokkioboerhaar@gmail.com
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Energiek Boerhaar
De door inwoners van de Boerhaar opgerichte
cooperatie Energiek Boerhaar heeft de wind in
de zeilen. Er wordt gewerkt aan twee
dakgebonden zonneparken, beiden aan de
Boerlestraat. De voorbereidingen zijn in volle
gang en de bedoeling is om in 2022 de eerste
stroom te proceduren! De komende maanden
zullen de leden de mogelijkheid worden
geboden te participeren in het project. Meld je
dus aan als lid van de Boerhaarse cooperatie.

Vrienden van Pinokkio
De teller van het aantal Vrienden van
Pinokkio staat inmiddels op 72 !!! Help
ons de 100 vrienden van Pinokkio te
halen, het opgaveformulier is te vinden op de
website.

Onderhoud van het gebouw
Het gebouw aan de Boerhaar 17 heeft het komende jaar onderhoud nodig aan de buitenzijde. We hopen dat we dit deels met vrijwilligers kunnen gaan doen in het komende voorjaar. Heb je zin en tijd om mee te helpen geef
je dan alvast op bij
pinokkioboerhaar@gmail.com
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Bezettingsoverzicht Pinokkio
Onderstaand het bezettingsoverzicht van
Pinokkio met de vaste gebruikers. Goed
nieuws! Onder begeleiding van de
fysiotherapie Wijhe is er op woensdagochtend
weer een gymclub begonnen. Er is nog ruimte
voor nieuwe huurders en initiatieven! Als je
ideeen hebt over nieuwe activiteiten in
Pinokkio, laat het ons weten!
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Oude foto’s van Boerhaar
We hebben in de eerste nieuwsbrief al eens
aandacht besteedt aan het plaatsen van oude
foto’s van Boerhaar op de website.

We hebben helaas geen nieuwe foto’s meer
ontvangen, dus bij deze nogmaals de oproep
om eens te kijken in de oude fotoalbums of
stoffige laadjes en maak een foto met je
mobiel van een oude foto en stuur die op naar
Hans.

Het bestuur van Pinokkio
wenst iedereen fijne
feestdagen en een heel
gezond 2022.
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