AGENDA;

Buurten;

Elke Zaterdagmiddag.

Kaartavonden;

Maandagavond, 4 en 18 april.

Disco;

Vrijdagavond, 15 april, 20 mei (andersomdisco),
24 juni (cocktailparty)

Eieren zoeken en gooien;

Maandag 25 april (tweede paasdag)

Vlaggetjes ophangen;

Donderdag 28 april.

Vossenjacht;

Vrijdag 29 april.

Tunnelrace;

Maandag 2 mei.

Puzzeltocht;

Dinsdag 3 mei.

Waterpret;

Vrijdag 6 mei.

Kinderbingo;

Woensdag 11 mei, tevens afsluiting en
prijsuitreiking van de feestweek.

Hemelvaart fietspuzzeltocht;

Donderdag 2 juni.

*****************************************************************************************************
COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor maandag 27 juni 2011, bij
Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, of wij voorkeur via E-mail;
wijkkrant@noalndiek.nl
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NOOT VAN DE REDAKTIE
Jaarvergadering is geweest. We mogen trots zijn op onze financieel gezonde
wijkvereniging. Er zijn het afgelopen jaar diverse activiteiten geweest voor zowel jong als
oud. Dat de opkomst bij sommige activiteiten niet zo denderend was, is zeer jammer.
De organisatie van deze activiteiten doet hun uiterste best om er iets leuks van te maken,
dus mensen, kom eens een keer een kijkje nemen op 1 van de activiteiten. Dat kan al 2 e
Paasdag, met het eieren zoeken en eieren gooien. Een zeer gezellige activiteit voor jong
en oud. En op deze manier leert u ook nog andere wijkbewoners kennen.
Dit jaar in Mei ook weer onze feestweek. U leest in deze wijkkrant precies wat er waar en
wanneer iets is gepland. Ga direct naar de oranje pagina in deze wijkkrant en je hebt het
hele overzicht.
Ali Bronsvoort heeft na 17 jaar haar taken als “Lief en Leed” contactpersoon overgedragen
aan Harmke Schipper. In deze wijkkrant stelt Harmke zichzelf aan u voor. Is er bij u in de
straat iemand zoveel jaar getrouwd, een baby hebben gekregen, ziekte enz. geef dit dan
door aan haar via liefenleed@noalndiek.nl of gooi een briefje bij haar in de bus.
Wij wensen u veel leesplezier.

De Redactie.
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VAN DE VOORZITTER
Hallo Buurtbewoners,
De ledenvergadering is alweer geweest op Donderdag 17 Maart jongstleden. De opkomst
was niet geheel optimaal, al is er een stijgende lijn te zien. Het is jammer dat er een
matige opkomst was, zo komen wij niet echt te weten, wat er bij u leeft. Voor degene die
er niet bij zijn geweest, financieel was 2010 een goed jaar – al heeft het Oranje Fonds er
zeker ook aan bij gedragen. Ik verwacht dat u elders in de wijkkrant nadere gegevens
aantreft over de jaarvergadering.
Qua vraagstelling is er niet veel respons gekomen; kortom, de wijk draait goed… en het
kaarten gaat goed, en het buurten is (bere-)gezellig!
Voor de oplettende onder u is het vast niet ontgaan dat de gemeente op het grasveld
naast ‟t Diekhuus een extra laag heeft aangebracht; vandaar dat er ook een aantal weken
een rood/wit lint was gespannen. Of dit de hobbels laat verdwijnen is voor ons nog maar
de vraag. Laten wij het erop houden, dat de verbetering begonnen is.
Zoals in de vorige wijkkrant al gemeld, zijn wij bezig met “vervanging” van de
discoapparatuur. Helaas hebben wij daar nog geen toezegging of iets van mogen
ontvangen. Wij houden dit in de gaten!!
Tijdens de discoavonden is het de laatste tijd gezellig druk; zeker de carnavalsdisco was
een groot succes… Echter…. langs deze weg wil ik, mede namens de organisatie, een
verzoek doen aan de ouders, om niet de “gehele” avond bovenaan de trap te blijven staan
bij de swingende kinderen. Het fenomeen werd al gekscherend “hang-moeders” genoemd
(alsof er geen vaders zijn..) De laatste keer is er koffie gezet door mensen van de
organisatie, zodat de ouders aan de bar beneden konden plaatsnemen. Echter hierop is
de organisatie normaliter niet uitgerust.
Natuurlijk is het de eerste keer dat uw kind naar de disco best spannend, hoe zou ‟t
gaan… Wanneer u er niet zeker van bent, geef uw telefoonnummer aan 1 van de
medewerkers en bij eventuele problemen wordt u opgebeld door hen, ‟t is tenslotte
kinderdisco…
Dan een blik in de nabije toekomst… de Paasdagen en de feestweek komen er al weer
aan! De evenementencommissie heeft weer een prettig schema gemaakt, daar ligt ‟t niet
aan. Helaas hebben wij over het weer niets te zeggen, da‟s voor ons ook afwachten.
Dames, heren en jongelui… kom ook naar ‟t eiergooien met Pasen… de titelverdedigers
gaan hun best doen om weer zover mogelijk te komen… kan jij ‟t beter?
Langs deze weg wens ik jullie succes met de tuin klaarmaken, de voorjaarsschoonmaak
en wat al niet meer… maar denk ook aan de ontspanning! Dus tot op 1 van de
evenementen!!
Hartelijke groet,
Rob
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EVEN VOORSTELLEN

Hallo, ik zal mij even voorstellen:
Mijn naam is Harmke Schipper en ik ben 31 jaar oud.
Ik woon samen met Bjorn Brokelman en samen hebben wij een zoontje Niels en hij is nu
15 maanden oud.
Ik werk in de kinderopvang bij de locatie Kiekadoe in Nijverdal. Ook werk ik een aantal
diensten in de maand op het logeerhuis in Nijverdal. Dit is een logeerhuis voor kinderen
met een verstandelijke beperking.
Ali heeft mij benaderd of ik het leuk zou vinden om haar taken voor de Lief en Leed
commissie van haar over te nemen.
Na het bijwonen van enkele “snuffel”-vergaderingen was mijn interesse zeker gewekt.
Tijdens de algemene ledenvergadering heb ik dan ook het “stokje” van Ali overgenomen.
Ali, bedankt voor al je tijd de afgelopen jaren en ik zal je taken op een goede manier
proberen voort te zetten.

Groetjes

Harmke Schipper.

*****************************************************************************

Kortingsbonnen Kermis Nijverdal
Van 31 mei t/m 3 juni is er kermis in Nijverdal Wilt u kortingsbonnen voor de kermis, kijk
dan vanaf ca. 17 mei op www.kermiskorting.nl .
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LIEF EN LEED.
Dhr. Kwakkelaar W. Kloosstraat wil de wijkvereniging bedanken voor de attentie die hij
heeft ontvangen bij thuiskomst uit het ziekenhuis.
Bedankt als lid:

Fam. Piris
C. Huygensstraat.
Fam. Jansen Rijssensestraat 351.
Fam. Lakerink Provincialeweg.
Fam. Veldkamp W. Kloosstraat.

Nieuwe leden mogen we welkom heten: Fam. Hofman Bergleidingweg 17.
Fam. Lensink W. Kloosstr.44.

Buurtbewoners en buren,
Bedankt voor het cadeau dat ik heb ontvangen toen ik uit het ziekenhuis weer kwam !
Het heeft heerlijk gesmaakt!
Groeten Rob Pijffers

Hetty Wuite Jac. Perkstraat is gestopt als straatvertegenwoordigster. Hetty bedankt voor
je grandioze inzet.
Nu zijn we op zoek naar iemand die haar plaats over wil nemen,is het iets voor U? Meldt U
dan even bij Harmke Schipper, C. Huygensstraat 31.
Dit is de laatste keer dat ik Lief en Leed voor U verzorgd heb.
Na ongeveer 17 jaar draag ik mijn taken over aan Harmke Schipper C. Huygensstraat 31;
Tel: 611358.
Graag wil ik U bedanken voor het vertrouwen dat U mij al die jaren gegeven hebt, en wens
ik U allen alle goeds in onze prachtige wijk.
Met vr. groet Ali Bronsvoort.
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EEN VRIJWILLIGERSCOMPLIMENTJE
Misschien iets leuks om aan de eigen vrijwilligers te sturen.
Stuur een compliment aan iemand die zich vrijwillig inzet. Misschien krijgt diegene
bezoek van een bekende Nederlander!
Zie onderstaande link in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk.
http://www.vrijwilligerswerk.nl/?content=/140/Verstuur_een_compliment

*******************************************************************************************************
OUD PAPIER
De ouderraad van de Prins Bernhardschool verzamelt oud papier. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de school. Bijvoorbeeld voor aanschaf van dure leermiddelen of
bijzondere gebeurtenissen op school wordt de oudpapierpot aangesproken. Het oud
papier wordt elke tweede donderdag van de maand van 18.30 uur tot 19.00 uur
ingezameld bij het fietsenhok op het schoolplein. Iedere maand staat daar dan een
container. Bij voorbaat onze hartelijke dank!!!
De data zijn; 2011; 14 april, 12 mei, 9 juni en 14 juli.
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FOUTJE BEDANKT!!
Dat er overal weleens wat mis gaat mag duidelijk zijn, maar twee jaar achter elkaar is wel
er dom, daarom Martin, onze excuses dat wij in de vorige wijkkrant jou copy vergeten
waren toe te voegen, want als er iemand trouw copy inlevert ben jij het wel. Dus nogmaals
sorry!!
Dan volgen er nu nog twee stukjes die eigenlijk in de vorige wijkkrant al hadden moeten
staan, maar we willen ze u niet onthouden.
*******************************************************************************************************
OLIEBOLLEN VERKOOP 2011
Ook dit jaar was er weer op 30 December de oliebollenverkoop. Maar voordat het zover
was, is er al veel werk verzet. Eerst moest alles ingekocht worden, zoals zonnebloemolie,
oliebollenmix, krenten en rozijnen. De avond ervoor moest alles uit de keuken, de
afzuigkap opgehangen, steunen langs de verwarming en alles in de keuken afplakken en
alles klaarzetten. De stroomverdeelkast werd elk jaar geleend van de oud voorzitter Wim
Karkdijk, maar deze is nu aan de wijkvereniging geschonken, onze hartelijke dank
hiervoor. De olie in de pannen gedaan en getest en de krenten en rozijnen in het water
gedaan om te weken, de emmers schoongemaakt zodat de dames de volgende morgen
zo konden beginnen.
`s morgens om 6 uur waren de dames in het Diekhuus om aan de voorbereidende
werkzaamheden te beginnen. Nadat het eerste beslag was klaargemaakt en de emmers
op de verwarming stonden, was er even tijd voor een broodje en een kop koffie. Toen kon
het eerste werk beginnen en gingen de eerste oliebollen in de olie en voor 11 uur kwamen
de eerste klanten hun oliebollen ophalen en zo ging het de hele dag door.
Ook werden er dit jaar weer heel wat oliebollen gebakken, ruim 2700 gingen er dit jaar
weer over de balie. Zoals elk jaar zeg ik het ook nu weer; ik vind het grandioos wat deze
dames doen, want het is een hele opgave.
`s avonds tegen kwart voor zeven kwamen de laatste oliebollen uit de olie en zat het werk
erop. Tegen half 8 kwamen de dames in restaurant “de oliebol”, aan bij huize van Leussen
aan de Willem Kloosstraat, waar de heer des huizes weer een dinertje voor de dames in
elkaar had geknutseld. Op het menu stond als voorgerecht, een pasteitje met
kippenragout, als tussengerecht een kop heldere groentesoep en als hoofdgerecht een
wiener schnitzel met gefrituurde aardappelschijfjes met rauwkost en stoofgroente, en als
nagerecht ijs en mona pudding en een kop koffie. Nadat de dames de magen hadden
gevuld en gezellig een wijntje of wat fris hadden gedronken ging men omstreeks tien uur
moe maar voldaan naar huis.
Toen de dames uit het Diekhuus vertrokken waren, stonden de volgende personen alweer
klaar de olie uit de pannen te halen, en de pannen schoon te maken. Ook de emmers
moesten schoongemaakt worden, wat altijd een klere werk is. Ook alles waarmee was
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afgeplakt moest weer worden opgeruimd en de afzuigkap weer worden verwijderd. De
volgende dag moest alles weer op de plek worden gezet en alle afval worden
weggebracht. Zo zie je dat er vele uren in zitten, maar weer een goede actie is voor de kas
van de wijk en dat het niet voor niets is. Want daar doe je het met zijn allen voor.
En voor de dames die met elkaar dit werk hebben gedaan is het toch grandioos om te
horen dat de oliebollen weer heerlijk waren, dit is toch een motivatie om door te gaan.
Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken om dit weer tot een groot succes te maken. De
inkoop die ik samen met Jo doe, en voor het afplakken en klaarzetten, dat ik samen met
Diederik en Harco heb gedaan, en het schoonmaken van alles, Rob en Alfred en Harco en
de lijsten in orde maken, Ali. En dan nu de hoofdrolspelers van deze dag; Dirkje – Dinie Gerda- Jennie en Jo.
Nogmaals iedereen bedankt voor de samenwerking, je ziet nu ook weer; zonder
vrijwilligers ben je als wijk nergens. Ook namens al deze mensen wens ik jullie een
voorspoedig en gezond 2011.
Martin van Leussen.
************************************************************************************************
KAARTMARATHON 2010
Na de kerst was er weer de traditionele Kaartmarathon. Men kon individueel kruisjassenkoppelkruisjassen- klaverjassen en jokeren. 48 deelnemers hadden zich opgegeven. Na
een woord van de voorzitter werd er om 14 uur begonnen met kaarten. Na tussendoor van
enkele hapjes te zijn voorzien, was er tegen half zes een pauze, hierin werden de
deelnemers voorzien van een broodje bal en koffie. In de pauze werden er loten verkocht
voor mooie vleesprijzen.
Na de pauze werd er weer verder gekaart en na weer enkele hapjes en drankjes was er
tegen 22 uur de laatste kaarten geschud. Het was weer een goed georganiseerde
kaartmarathon en goed voor de kas van de wijk.
Iedere deelnemer was vol lof over de organisatie en de goede verzorging. Eerst deed Jan
van Laar de trekking van de verloting, geassisteerd door Mitchell. Toen was het wachten
op de einduitslag van de kaartmarathon. Nadat de punten geteld waren, deed Rob de
prijsuitreiking. Hierna volgen nog de prijswinnaars;
Individueel kruisjassen

koppelkruisjassen

1 E. van Weert

1. M. Kleinjan / H. Kleinjan

2 Z. Klompenmaker

2. H. Snippe / J. v. Laar

3 H. Bruggeman

3. A. Schutte / D. Klein Nijenhuis
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Klaverjassen

jokeren

1 G.J Valk

1. J. v. Leussen

2 H. Hoonhorst

2. A. Bannink

3 J. Kerkemeyer

3. W. Ebbing

Alle deelnemers bedankt voor deze mooie middag, en we zien jullie ook graag in 2011
weer terug. Ook deze dag kan niet zonder vrijwilligers en daarom wil ik ze even noemen,
zonder een ander tekort te doen.
Allereerst de kaartcommissie; Jan van Laar, Gerard Tijhoff en Jo van Leussen.
Voor het gereedmaken van de hapjes;, Jo en Minie, in de keuken,; Dirkje en Dinie
achter de bar; Gerda – Jannie – Hannie - Mitchell en Martin.
Voor de lotenverkoop; Richelle en Mitchell en de puntentelling; Diederik en de
prijsuitreiking; Rob.
Het was weer een geslaagde dag en de kaartcommissie wenst iedereen alsnog een
voorspoedig en gezond 2011 en hopelijk tot de volgende kaartmarathon!
Martin van Leussen.
*******************************************************************************************************

NIEUW – DAMES – KLEDING -- PARTY.
DONDERDAG 21 APRIL IN HET DIEKHUUS.

AANVANG 20:00 UUR .
DEZE WORD VERZORGD DOOR PAULIEN HONDEBRINK.

KOM BINNEN WANDELEN, KIJKEN, PASSEN OF KOPEN .
DIT KAN ALLEMAAL.
KOFFIE TEGEN BETALING.

JO VAN LEUSSEN

DINIE RODDENHOF.
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VAN DE EVENEMENTEN
Hallo allemaal,
Hier weer een stukje van de evenementen. Allereerst een mededeling van secretariële
aard, het is namelijk zo dat Sandra van der Heiden is gestopt met de
evenementencommissie. Ze is druk aan de studie en ze kan dat allemaal moeilijk
combineren. Sandra, bedankt voor je inzet en wie weet kunnen we ooit nog een beroep op
je doen. Voor Sandra in de plaats is Mirjam Brinkman gekomen. We hopen op een fijne
samenwerking en welkom in de groep.
We hebben een druk, maar zeer gezellige feestweek voor de boeg met als klap op de
vuurpijl onze PLAYBACKSHOW. Je kunt je nog opgeven, maar doe dit wel snel graag
voor 16 april, zodat we het een en ander op papier kunnen zetten, we hebben al een
aantal kinderacts, maar de volwassen valt nog een beetje tegen. Dus mensen trek je
stoute schoenen aan en geef je op……… We hopen op een goede opkomst, verder op in
deze wijkkrant kunt u er meer over lezen.
Onze eerste (grote) activiteit dit jaar is het eier-zoeken en eier-gooien. We gaan op 2e
paasdag (25 april) gezamenlijk op de fiets ( om 10.00 verzamelen bij Diekhuus ) naar het
bos om de eieren te zoeken we hebben dit jaar 3 vakken en wel vak 1 0 t/m 4 jaar, vak 2
5 t/m 8 jaar en vak 3 9 t/m 12 jaar. Nadat alle eieren gevonden zijn gaan we eier-gooien
wie kan het record van vorig verbreken……?
Jong en oud mogen hier aan meedoen.
Wat we verder gaan doen in de feestweek kunnen jullie lezen in het oranje gedeelte van
deze wijkkrant.
We hopen dat er veel kinderen meedoen met de verschillende activiteiten (we hebben ook
een nieuw spel, kijk maar gauw welke dit is we zullen 1 ding verklappen je kunt heeeeeeel
nat worden dus neem droge kleren mee en een handdoek
Groetjes van de evenementencommissie .

Pagina 10

DE FEESTWEEK

We beginnen onze feestweek op Donderdag 28 april 2011 met het ophangen van de
vlaggetjes in de straat. Dus haal de vlaggetjes maar van zolder en hang ze op zodat de
straten er weer mooi uitzien.

Vrijdag 29 april hebben we vossenjacht. Komt allen om 18.30 uur naar „t Diekhuus om je
in te laten schrijven, vorm graag groepjes van 4 personen.

Zaterdag 30 april laten we met z‟n allen de ballonnen op. Dit doen we om 10.00 uur!
Kom van te voren je ballon ophalen en doe je kaartje eraan en wie weet gaat jou ballon
het verst en win je wel een prijsje. Daarna gaan we met z‟n allen spelletjes doen en er is
ook een springkussen aanwezig.
‟s Avonds is er weer wegens groot succes van de afgelopen jaren een
PLAYBACKSHOW
Wie gaat er dit jaar met de wisselbeker naar huis? Jong en Oud mogen hier aan meedoen.
Dus geef je snel op bij Dirkje Eikenaar tel: 618716 doe dit graag voor 16 april a.s. want
vol = vol. Willen jullie dan voor 22 april a.s. doorgeven wat voor een act je of jullie gaan
doen. Dan kunnen wij de lijsten invullen en aan de jury doorgeven wat voor een liedje jullie
doen. Dan kunnen zij zich vast voorbereiden.
We hopen op een grote opkomst en neem ook fans mee, de zaal is open om 19.00 uur.
We beginnen om 19.30 uur en de entree bedraagt € 1, -

Maandag 2 mei hebben we weer een tunnelrace. We hopen op mooi weer zodat we dit
weer buiten kunnen doen en anders gaan we gewoon naar binnen en doen we misschien
alternatieve spelletjes of toch de tunnelrace……..
We beginnen om 18.30 uur
Dinsdag 3 mei hebben we een puzzeltocht. Kom ook hier om 18.30 uur naar „t Diekhuus
om je in te laten schrijven. Vorm ook hier alvast groepjes van 4. Kom op tijd zodat we de
tocht even kunnen uitleggen.

Pagina 11

Vrijdag 6 mei hebben we bij mooi weer waterspelletjes. Het belooft een natte bende te
worden, dus neem schone/droge kleren mee en een handdoek is ook niet verkeerd.
We beginnen om 18.30 uur. Bij slecht weer gaan we gewoon naar binnen en gaan we
daar de boel op stelten zetten…..

Voor alle kinderactiviteiten in de feestweek geldt dat het voor leden
gratis en voor niet leden kost dit €1,- per activiteit.

Woensdag 11 mei is er dan ter afsluiting van de feestweek de kinderbingo met mooie
prijzen. We beginnen om 13.30 uur. De kosten hiervoor zijn leden € 1,50 en niet leden
€ 2 euro na de bingo hebben we de prijsuitreiking van alle activiteiten die we hebben
gedaan in de feestweek.
Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee naar de activiteiten hoe meer zielen hoe
meer vreugde…….
En dan nog even alvast het volgende: het kan niet vaak genoeg gemeld worden want we
hopen dat er dit jaar veel mensen meedoen…..
Donderdag 2 juni hebben we onze jaarlijkse Hemelvaart gezinsfietspuzzeltocht. Wij als
bestuur zijn al druk bezig om een leuke tocht voor jullie uit te zetten, dus kom allemaal en
neem familie, vrienden en buren maar mee. Jullie kunnen starten tussen 9.00 – 10.00 uur.

Namens de evenementencommissie hopen we dat we weer leuke en gezellige activiteiten
voor jullie hebben samengesteld. En we hopen op een grote opkomst, ook kinderen buiten
de wijk zijn van harte welkom maar houdt er wel rekening mee dat er kosten aan
verbonden zijn voor bepaalde activiteiten.

TOT ZIENS ALLEMAAL
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Noteer alvast in uw agenda!!

BURENDAG 2011
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Dit jaar organiseren we een grootse

BAZAAR!!
Spellen voor jong en oud;
Knutselen voor de kleuters;
Schminken;
Lekker eten;
En nog veel meer!!!
Tot 24 September 2011
“het burendagteam”
Pagina 13

VAN ONZE VISSERS
Beste visliefhebbers
I.v.m. andere verplichtingen willen we niet meer de verplichting hebben om elke
zaterdag klaar te staan voor de viswedstrijden. We hebben dit wel met heel veel
plezier gedaan en hopen daarom dat er mensen zijn die ons willen vervangen.
We zullen wel een paar wedstrijden aanwezig zijn.
De nummers en de weegschaal ligt bij Arjan Lorkeers. Wil degene die zich opgeeft
als vrijwilliger dat melden bij Arjan Lorkeers, tel: 0548-362217.
We hebben al wel een nieuwe schema gemaakt voor het nieuwe visjaar.
Groeten,
Bert en Arjan

WEDSTRIJD PROGRAMMA VISSEN ’n Oaln Diek
Datums:

Locatie:

14 mei

PTT

4 juni

Marle

25 juni

Stouwe vrij

9 juli

Lindebeek den Ham

3 september

Twentekanaal Aadorp vrij

17 september

Hancate schooltje vrij

1 oktober

Lemelerveld







Vijf wedstrijden tellen mee voor de competitie.
Inschrijfgeld is € 5,00 (bij eerste wedstrijd betalen).
Vertrek ‟s morgens 07:00 uur bij „t Diekhuis.
De wedstrijden duren van 08:00 uur t/m 11:30 uur.
Maximale hengelkeuze is 11.50 meter
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VROLIJK PASEN!!!!
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Inloopbijeenkomst
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente
organiseert voor mensen die zelf of in hun
omgeving te maken hebben (gehad) met
een ziekte waarvoor geen herstel meer mogelijk
is maandelijks inloopbijeenkomsten.
Op

maandag 9 mei aanstaande is het thema

“Ernstig ziek….en levensvragen?”
Levensvragen zijn vragen waarop je niet direct een antwoord kunt geven. Door de ziekte kun je je onzeker
voelen over de toekomst. Hoe kun je vorm en inhoud geven aan je leven zonder voorbij te gaan aan de
(levens)vragen die bovenkomen? Is het de moeite waard om stil te staan bij deze vragen en bij wie kun je
dan terecht? Bij wie vind je een luisterend oor?
Akke Fokje Stienstra, geestelijk verzorger ZGT, predikant en psycho-oncologisch hulpverlener, zal hierover
met de aanwezigen in gesprek gaan. Tijdens deze avond staat de ontmoeting en het contact met
lotgenoten centraal.
Plaats:
Het Noabershoes in Almelo, ingang Holtjesstraat.
Het café is open vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur.
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos en geheel vrijblijvend.
Meer informatie?
U kunt daarvoor contact opnemen met Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator,
telefoon: 0546 - 69 32 26 of via secretariaat van MediThuis: 0546 - 69 30 30
e-mail: g.kievitsbosch@zgt.nl
Gea Roosenbrand, verpleegkundige hospice TriviumMeulenbeltZorg,
telefoon: 0546 – 87 43 47 e-mail: f.roosenbrand@home.nl
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente is een samenwerkingsverband van de Regionale Huisartsen
Vereniging, Stichting ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente, TriviumMeulenbeltZorg, Reggeland
Zorgvoorzieners, Stichting Terminale Thuiszorg Almelo en omstreken en ZGT, locatie Almelo.
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