Nieuwsbrief Pinokkio
De tweede nieuwsbrief
Zie hier! De tweede nieuwsbrief van buurthuis
Pinokkio. Na een lange periode van gedwongen
sluiting door de Corona maatregelen, is het
buurthuis weer open!

Corona
Vanaf 5 juni is Pinokkio gelukkig weer helemaal
open!
Sommige groepen waren na de tweede lockdown
al weer voorzichtig gestart, maar nu mogen alle
huurders en gebruikers weer beginnen in Pinokkio. Daar zijn we erg blij mee, want het was wel
stil in het buurthuis. Naast de wekelijkse huurders,
kan Pinokkio ook weer worden gebruikt voor een
verjaardagsfeestje of een potje Dynamic Tennis.

Fusie en vertrek basisschool de
Bongerd
Afgelopen zomer heeft Stichting Mijn Plein
helaas definitief besloten dat basisschool de
Bongerd gaat fuseren en naar Wijhe verhuist. Om
bij de gemeente aandacht te vragen over de
directe en indirecte gevolgen van het vertrek van
de basisschool voor de Boerhaar, hebben
Pinokkio, de Carnavalsvereniging, Amicitia, de KPJ
en de Kermis gezamenlijk een brief aan de
gemeente gestuurd. Deze brief is tevens door 99
inwoners van de Boerhaar ondertekend!!!!
Inmiddels heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe
ingestemd met de plannen van voor de nieuwe
scholen in Wijhe. Door de brief die vanuit de
Boerhaar is gestuurd, heeft de gemeenteraad het
college opgedragen om met de Boerhaar in
gesprek te gaan om de negatieve gevolgen van het
vertrek van de school, zo beperkt mogelijk te
houden en eventueel te compenseren. Hiertoe zal
na de zomer vervolg overleg plaatsvinden met
(een vertegenwoordiging van) het college van de
gemeente. In een volgende nieuwsbrief zullen wie
hier verslag van doen.
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Beheerder www.onsboerhaar.nl
André Fonteijn, onze beheerder van de website,
gaat Boerhaar verlaten. Daarom wil hij een keer
stoppen met het beheer van de website. Het
bestuur van Pinokkio bedankt hem voor zijn
inspanningen om de website weer bij de tijd te
krijgen en actueel te houden.
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

Financiële situatie Pinokkio
De gedwongen sluitingen van Pinokkio als gevolg
van de Corona-maatregelen hebben tot gevolg
gehad dat Pinokkio in 2020 en eerste helft van
2021 veel minder inkomsten heeft ontvangen. De
meeste vaste lasten moesten wel gewoon worden
betaald, waardoor het financieel een moeilijke tijd
was voor Pinokkio. Gelukkig heeft Pinokkio geen
hypotheek af te lossen en is er wat spaargeld,
waardoor het gebrek aan inkomsten gelukkig geen
grote gevolgen heeft voor de korte termijn.
Het vertrek van de basisschool in 2024, de
grootste huurder van Pinokkio, betekent een
nieuwe uitdaging. De komende tijd zullen we ook
in overleg met de gemeente bekijken hoe we dit
kunnen oplossen.
Vrienden van Pinokkio
De teller van het aantal Vrienden van Pinokkio
staat inmiddels op 72!!! Meer mag en kan
natuurlijk altijd, het opgaveformulier is te vinden
op de website.
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Bezettingsoverzicht Pinokkio
Onderstaand het bezettingsoverzicht van
Pinokkio met de vaste gebruikers. Helaas is de
gymclub op de woensdagochtend gestopt.
Gelukkig heeft zich een nieuwe vaste huurder
aangediend; Dynamic Tennisclub Mariaschool.
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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