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De eerste nieuwsbrief
Ziehier de eerste nieuwsbrief van buurthuis
Pinokkio. Met dit medium gaan wij u op
ongezette tijden op de hoogte brengen wat er
zoal speelt in en rond ons buurthuis op de Bra.
De nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld
voor alle ‘vrienden’ maar zal ook aan andere
belangstellenden worden verzonden.

Corona
Vanaf 15 december is Pinokkio vanwege de
tweede lockdown weer helemaal gesloten.
Sommige groepen waren naar de eerste lockdown weer voorzichtig gestart en dit is dan
ook voor iedereen een grote domper. Ook individuele huurders, bijvoorbeeld voor kinderfeestjes of dynamic tennis, moeten wij nu teleurstellen. Het is even niet anders en laten
we hopen dat we volgend jaar in januari weer
kunnen beginnen.

Ons Boerhaar
Een jaar geleden zijn we begonnen om de
website in een nieuw jasje te steken. Wat
voorheen boerhaardorp.nl was, is nu
onsboerhaar.nl. We vinden het belangrijk dat
er een platform is voor informatie door en
voor Boerhaar en dat valt op de site te vinden.
Naast informatie over Pinokkio en andere
verenigingen, vindt u er wat achtergrond
informatie en activiteiten van de tuingroep.
André Fonteijn houdt de site up-to-date, dus
neem gerust een kijkje

Oude foto’s van Boerhaar

Handtekening actie
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
ook door 99 inwoners van de Boerhaar
ondertekend !!!! Via deze nieuwsbrief en de
website zullen wij u op de hoogte houden
over het vervolg.

Op internet of in whatsapp wisselen mensen
soms mooie oude en nostalgische foto’s van
de Boerhaar uit. Het lijkt ons een leuk idee om
die foto’s met een klein stukje informatie,
bijeen te brengen in een rubriek op de
website. Een eerste begin is hier al mee
gemaakt, klik hier. Wil je meer weten of weet
je meer over deze foto's, mail dan naar
penningmeesterpinokkioboerhaar@gmail.com
Als je in het bezit bent van mooie oude foto's
van Boerhaar, klik dan ook op bovenstaand
emailadres voor een afspraak met Hans
Lammers. Hij wil graag de foto's komen
inscannen om ze op deze pagina te plaatsen.
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Vrienden van Pinokkio
Toen we dit jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie
het initiatief voor de ‘Vrienden van Pinokkio’
zijn gestart kon nog niemand bevroeden wat
een moeilijk jaar 2020 voor iedereen zou
worden. Desondanks is de actie een groot
succes en kunnen zich inmiddels 70 inwoners
zich vvp-er noemen. Meer mag en kan
natuurlijk altijd, het opgaveformulier is te
vinden op de website.

Het bestuur van Pinokkio wenst iedereen
fijne feestdagen en een heel gezond 2021.
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