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Noabers? Naobers?
We zijn jullie nog een antwoord verschuldigd op de vraag wat nu de juiste
schrijfwijze is van het woord Noaber. Na een email aan het Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers, kregen we het volgende antwoord terug:
In de Achterhoek schrijven we de ‘a’ inderdaad voor de ‘o’.
Een mooi ezelsbruggetje is dat de a van de Achterhoek altijd eerst komt.
In het Achterhoekse schrijft men dus naober, in het Twents is het noaber.

Het is dus NAOBER!
Bij deze dus ook nogmaals de oproep of jullie onze Naober willen worden.
Jullie zijn ontzettend belangrijk voor ons, want zonder buren geen
buurthuis!
Vanaf nu kun je je via deze LINK aanmelden als Naober.

Verbouwing
We proberen jullie goed op de hoogte te houden van alle vorderingen en
ondertussen zijn we al in de fase dat de stucadoors aan het werk zijn!
Er zijn gaten in de muur gemaakt voor een grotere deur, de dubbele deur voor het
nieuwe COV hok is gemaakt, de tegels zijn uitgezocht, de gietvloer is besteld, de
buitenmuur wordt binnenkort gevoegd en ga zo maar door.
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Hier onder een paar foto’s.

De nieuwe buitenmuur aan de zijde van de dieren met het ingemetselde monument

Ontmoeten, ontdekken, ontspannen

Nieuwe vergaderruimte met een grote raampartij welke uitzicht biedt op de weide

Doorkijk vanuit de nieuwe vergaderruimte naar de hal

Doorgang van de gymzaal naar de hal met nieuwe
vergaderruimte, kleedkamers en toiletten

Nieuwe hal met links een kleedkamer en rechts een
kleedkamer en toiletten

Ontmoeten, ontdekken, ontspannen
Even voorstellen….
Mijn naam is Marco Ebbers, ik ben 45 jaar.
Op gegroeid aan de Vredenseweg in Henxel en woon nu sinds 10 jaar in Huppel. In het dagelijks leven ben ik mede
eigenaar van Ebbers mechanisatie.
Alweer 6 jaar geleden zijn we gestart, binnen het bestuur mag ik de voorzitter zijn van Stchting Gebouw Marijke.
Daarnaast zit ik in het bestuur van de COV.
De vele uren werk en vergader zijn het zeker waard nu het eind resultaat steeds beter zichtbaar wordt. Het wordt
een prachtig gebouw met vele mogelijkheden voor jong en oud.
Ik hoop u of jullie later dit jaar te mogen verwelkomen om het eindresultaat samen met jullie bekijken.
Groeten Marco Ebbers

