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nieuwsbrief van 6 april 2020

Jou hulp gevraagd!
Het is niet de eerste taak van een “buurinformatienetwerk” en misschien vragen we iets te veel aan onze
leden maar ik wil toch jullie medewerking vragen voor een initiatief dat ik heb genomen tijdens deze moeilijke
tijd. Ik stel deze vraag ook aan mijn BIN-collega’s coördinatoren van de andere BIN’s uit Heide om hieraan
mee te werken. (Vredeburg, Leopold, Dennendael)
Ik heb het initiatief genomen om tijdelijk, tijdens deze corona-crisis, tweemaal per week op maandag en
donderdag een krantje uit te geven onder de titel “heide vertelt”. Het moet een uitgave worden waarbij ik zelf
ook wel eens een inbreng zal hebben maar waarbij vooral de mensen van Heide vertellen.
Bedoeling is ook de eenzame mensen die niet over sociale media beschikken in deze moeilijke tijd wat te laten
mee genieten van wat er in onze omgeving “reilt en zeilt”.
De eerste nieuwsbrief verschijnt vandaag, ik voeg deze dan ook extra bij aan deze BIN-nieuwsbrief!
Twee vragen:
In de eerste plaats vraag ik jullie om deze nieuwsbrief in één of meerdere exemplaren af te printen en deze in
de bus te steken bij een éénzame gebuur of bij mensen waarvan je weet dat zij de sociale media missen. Aan
de collega’s BIN-coördinatoren vraag ik om deze nieuwsbrief, met de eerste uitgave van het krantje, door te
sturen aan hun leden. Zo bereiken we heel veel mensen van onze wijk. Ook via Hoprl gaat onze uitgave online.
Ten tweede vraag ik om actief mee te werken aan de invulling van het krantje, hierover schreef ik vorige week
toen ik het initiatief aankondigde het volgende:
Of dit tijdelijk gebeuren een kans op slagen heeft hangt van jullie af. Ik ben bereid dit alles te bundelen,
misschien zelf ook eens een nieuwsje te schrijven, en dat tweemaal per week te laten verschijnen op
maandag en op donderdag zolang de quarantaine duurt. Ik moet wel nieuws aangereikt krijgen door jullie.
Wat kan dit zoal zijn?
In de eerste plaats moeten we wel wat oppassen met de privacy-regels.
Anderzijds kunnen we artikelen op nemen over:
-de geschiedenis van Heide
-anekdotes van vroeger en nu zonder iemand te kwetsen of te viseren
-familiegeschiedenis, uiteraard zonder de privacy te schenden of met de medewerking van.
-recente gebeurtenissen in de straat, wijk…..
-nieuws rond de corona-toestanden

-oude of recente foto’s
Wat gaan we niet opnemen in deze zoal moeilijke periode:
-zagen en klagen over iets (er wordt te hard gereden in onze straat, enz…)
Hoe teksten of foto’s enz.. bezorgen?
Graag had ik alles elektronisch aangeleverd gekregen in “word” versie of foto’s in een “JPEG-bestand” om dit
alles vlot te kunnen verwerken in het krantje. Als je wil meewerken stuur dan zeker iets door naar:
vandenbuijslouis@gail.com
Een dank je wel krijg je van mij al vooraf!
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Meldingen rond verdachte situaties doe je steeds bij de
lokale politie zone grens: 03/620.29.29
Vragen rond de BIN werking kan je stellen aan je
coördinator,Louis van den Buijs, liefst via mail.
vandenbuijslouis@gmail.com

