AGENDA

Datum

Activiteit

27 februari 2016

Diekhuusquiz

02 maart 2016

Spelletjes middag

18 maart 2016

Jeugd Disco

19 maart 2016

Paasbingo

31 maart 2016

Ledenvergadering

09 april 2016

Meidenmiddag

15 april 2016

Jeugd Disco

22 april 2016

Vossenjacht

30 april 2016

Koningsdag

04 mei 2016

Tunnelrace met oud Hollandse spelen

05 mei

Fiets puzzeltocht

13 mei 2016

Jeugd Disco

20/21 mei 2016

Darttoernooi

17 juni 2016

Jeugd Disco

COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY

Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
Maandag 23 mei 2016
bij Freddy Woudstra, PC Boutensstraat 36
Of bij voorkeur via E-mail
www.wijkkrant@noalndiek.nl
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Voor alle leden van ’n Oaln Diek,

Wilt u weten waar het bestuur zich in 2015 mee bezig heeft gehouden of wilt u
weten hoe we er financieel voor staan of misschien heeft u zelf mededelingen.
Kom dan naar de

Algemene jaarlijkse ledenvergadering
op 31 maart 2016.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd vanaf 20:00 uur in ons wijkgebouw
’t Diekhuus aan de P.C. Boutensstraat 1.
U krijgt dan een kop koffie gratis aangeboden.
Wij hopen op u komst.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur ’n Oaln Diek’
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Kort verslag algemene ledenvergadering 26-03-2015 :
Onderstaande punten zijn in deze algemene ledenvergadering aan bod
gekomen:
* verslagen diverse commissies.
* Oude producten eerst opmaken.
* Als er met spoed iets gehaald moet worden dan graag zelf even halen en
anders een briefje aan de deur hangen. Graag zelf ook even meedenken, wij
zijn ook maar vrijwilligers en hebben niet altijd tijd om iets direct te doen.
* Als je naar ‘t Diekhuus belt is de telefoon slecht verstaanbaar. Gerko heeft
nog een draadloze liggen en na de vergadering is deze dan ook gelijk in de
kast geinstalleerd.
* Bijvullen van het bier, dit blijft een discussiepunt. Iedereen er alert op zijn.
Ook aan de darters wordt doorgegeven dat ze goed moeten bijvullen.
* Kascontrole moet dit jaar nog gebeuren, wie zou dit doen? Jelle en Marinus
Valk. Alfred neemt contact met hen op. Voor 2015 hebben we de volgende
mensen die de kascontrole gaan doen. Jelle, Bert en als reserve Rob!
* Maandags bij het kaarten valt het op dat de kachel in de heren wc op 5
staat. Dit is niet nodig. Na het buurten even in de gaten houden waar hij op
staat. Marcel gaat kijken of er misschien een andere knop op gezet kan
worden.
* Als iemand nog ideeen heeft voor activiteiten om te doen in de buurt laat het
de evenementencommissie weten!
* Hout en platen in het invalidetoilet wordt eruit gehaald. Er stonden daar ook
een hele stapel met zwarte emmers, waar zijn die gebleven?? Niemand weet
het.
* Tl lampje op de trap flikkert. Er staat al een afspraak gepland met Gerko en
Marcel om die dingen te gaan controleren.
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Hallo Buurtbewoners,
Wij als bestuur krijgen regelmatig de vraag of ons wijkgebouw af te huren is.
Graag willen wij als bestuur hier uitleg overgeven waarom dit niet kan.
In de statuten staat er een verwijzing naar ons huishoudelijk reglement.
Deze zijn van november 1985 en na aanleiding van de bouw van ons diekhuus
veranderd, omdat men eerst een lokaal huurden van de voormalige Prins
Bernhard school.
Onder regel 11. staat regeling ’t diekhuus; deze word nu aangevuld met een
aanvullend Huishoudelijk Regelement, deze is aangepast tijdens de
ledenvergadering van 1986 en goed gekeurd in februari 1986.
Onder 11.3 lid 10 staat: Familiegerichte feestjes , zoals o.a. verjaardagen,
jubileums, verlovingen, huwelijken, 12 ½, 25, 40 (etc)-jarige huwelijks
feestjes zijn niet toegestaan.
Als men het huishoudelijk Reglement wil inzien vraag het gerust een van de
bestuursleden.

OPROEP VOORZITTER

- OPROEP VOORZITTER

Wijkvereniging ‘n Oaln Diek heeft een nieuwe voorzitter nodig. We zoeken een
enthousiaste kandidaat dat de vereniging vertegenwoordigt, opkomt voor de
belangen van de leden en helpt om de wijkvereniging sterker en groter te
maken.
Jelle Brinkman is op dit moment onze tijdelijke voorzitter. Hij heeft zich ook
beschikbaar gesteld als voorzitter.
Indien iemand hier niet mee eens is, kan hier bezwaar tegen maken. U dient
uw bezwaar schriftelijk in te leveren bij het bestuur. Ook eventuele
tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur.
Heeft iemand belangstelling voor deze functie of wilt u er meer informatie
over? Neem dan contact met het bestuur.
We komen hier met de ledenvergadering op terug.
Hartelijke groeten,
Het bestuur
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Van de Redactie

De eerste wijkkrant voor het jaar 2016 en nog steeds is onze wijkvereniging
stuurloos. Nou ja, stuurloos…. Er staat op dit moment niemand aan het roer
binnen het bestuur. Jelle Brinkman heeft zich opgeworpen om tijdelijk deze
taak op zich te nemen. Als het hem bevalt, stelt hij zich ook kandidaat voor
een vaste aanstelling als voorzitter.
Maar misschien denkt u wel van “Dat Wil Ik Ook” wel. Voorzitter van een
wijkvereniging is een dankbare taak met veelal leuke en gezellige
vergaderingen, evenementen etc.
Deze wijkkrant wordt eenmalig onder alle huishoudens in onze wijk verspreidt.
Waarom?
Omdat we zo willen proberen om meer mensen enthousiast te krijgen voor de
wijkvereniging. We hebben een jonge frisse wijk met tal van activiteiten voor
jong en oud. We hebben een heel mooi wijkgebouw waar al deze activiteiten
plaats vinden.
Voor maar een klein bedrag per jaar bent u al lid van onze wijkvereniging en
kunt u vaak gratis of tegen een kleine vergoeding meedoen met alle
activiteiten.
Het bestuur ziet graag ons ledental stijgen. We heten u van harte welkom !
De verkoop van de huizen aan de P.C. Boutensstraat en de P.C. Stamstraat
vordert gestaag. Zoals wij begrepen hebben, zijn er op dit moment 4 van de
12 huizen verkocht. Als de helft van de huizen verkocht zijn, zou de bouw
kunnen beginnen. Voor sommige mensen zal dit toch wel tegenvallen als men
begint te bouwen, want dan zijn ze hun speelveldje kwijt. Daar kun je lekker
voetballen of (leren) fietsen. Voor anderen is dit stukje grond een doorn in het
oog en hopen ze op een snel begin van de bouw.
In deze wijkkrant diverse verslagen van onder andere de oliebollenactie, lief en
leed, jeugdcommissie en nog veel meer. Wij wensen u veel leesplezier.
De redactie
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LIEF EN LEED
Geen lid meer:
Dhr. Oosterbroek

Willem Kloosterstraat 35

Fam. van Braam

Willem Kloosterstraat 39

Fam. Jansen v/d Sligte

Constantijn Huygensstraat 7

Nieuwe leden:
Fam. Klein Langeveldsloo

Constantijn Huygensstraat 43

Namens de lief en leed
Harmke Schipper
Constantijn Huygensstraat 31

Oliebollen bakken 2015
Op woensdag 30 december jl waren we met ons allen alweer om 6:00
aanwezig om alles voor te bereiden op een drukke maar leuke dag oliebollen
bakken. Er waren behoorlijk wat opgaves, dus we hadden er zin in.
Dit jaar hebben we 2 nieuwe pannen aangeschaft zodat we ruim konden
bakken. Daardoor konden we alle bestellingen goed bijhouden!
Helaas is onze mixer die we al jaren gebruiken stuk gegaan dit jaar! Maar
dankzij een andere mixer konden we toch super door gaan!
We willen iedereen bedanken voor de bestellingen en hopen dan ook dat het
iedereen heeft gesmaakt!
Volgend jaar staan we graag weer voor iedereen klaar!

Het Oliebollenbak Team
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Snippergroen
Grond van de gemeente Hellendoorn, waar de gemeente geen bijzondere
bedoeling (meer) mee heeft, komt in bepaalde gevallen in aanmerking, om
tegen verlaagd tarief te kopen, te huren of in bruikleen te geven. Dit noemt
men snippergroen. Het kopen, huren of in bruikleen nemen kan voor inwoners
van de gemeente Hellendoorn interessant zijn. In veel gemeenten komt het
voor dat stukjes grond, die eigendom zijn van de gemeente, bij de tuin van
bewoners wordt getrokken. Ook in de gemeente Hellendoorn komt dat voor.
Grond van de gemeente, die niet van belang is om het groene aanzicht van
een wijk of buurt te behouden en te verfraaien, komt, in principe, in
aanmerking om te verkopen, te verhuren of in bruikleen te geven.
Bij huurwoningen van de Woningstichting of van particuliere eigenaren is het
niet mogelijk om grond aan te kopen. Als de gemeente Hellendoorn dit wenst,
kan zij de betreffende gronden door middel van een huur- of
bruikleenovereenkomst aan de bewoners in verhuur of in bruikleen geven. Bij
verhuur mogen de bewoners na het tekenen van een overeenkomst de
gronden bij hun eigen perceel trekken en zelf (onder voorbehoud) inrichten. Er
is sprake van bruikleen als een particulier het door de gemeente ingerichte
gemeentelijk groen onderhoudt. Het gemeentelijke groen dient daarbij in de
oorspronkelijke staat te blijven. Bruikleen is gratis, echter men moet dit wel
met een overeenkomst regelen.
Wanneer bewoners zonder overeenkomst met de gemeente een stukje
gemeentegrond bij hun tuin trekken, is er sprake van oneigenlijk gebruik. De
gemeente neemt op dit moment maatregelen om te voorkomen dat zij geen
aanspraak meer kunnen maken op die ten onrechte in gebruik genomen grond.
Dat doet zij door de betrokkenen een brief te sturen en daarin bewoners attent
te maken op oneigenlijk gebruik van de stukken gemeentegrond.
De gemeente Hellendoorn neemt deze maatregelen ook, omdat als zij dit niet
doet, er sprake kan zijn van verjaring. Het attent maken op oneigenlijk gebruik
van de gronden doet zij om het belang van alle inwoners van de gemeente te
verdedigen. Dit is het zogenaamde ‘algemene belang’. Immers, in overleg
komen deze stukjes grond vaak wel in aanmerking om te verkopen, te
verhuren of in gebruik te geven aan de bewoners. Het is niet rechtvaardig om
de ene bewoner te laten betalen voor ‘extra’ grond en de andere, degene die
het niet meldt, het kosteloos in gebruik neemt.
Er is sprake van verjaring als de bewoners door foto- of ander (beeld)materiaal
kunnen aantonen dat zij al meer dan twintig jaar de betreffende stukjes grond
in bezit hebben. In dat geval zal de gemeente Hellendoorn dit formeel regelen.
Deze bewoners krijgen dan een verklaring van verjaring van de gemeente
Hellendoorn met een tekening zodat duidelijk is, wat de exacte grens is van
het nieuwe perceel van de bewoners.
Editie maart 2016
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Op de website van de gemeente Hellendoorn staat de bovenstaande informatie
uitgebreider beschreven. Klik hier voor meer informatie. Via het adres:
http://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/openbare-ruimte/snippergroen/ kunt
u die informatie nalezen.
Bij wie kunt u met uw vragen over snippergroen, oneigenlijk gebruik of
verjaring terecht?
Het project ‘snippergroen’ wordt uitgevoerd door medewerkers van de
gemeente Hellendoorn met ondersteuning van het externe adviesbureau
Metafoor Vastgoed. Voor vragen (en de voorwaarden) kunt u terecht via het email adres: snippergroen@hellendoorn.nl. Het spreekuur staat in het
Hellendoorn Journaal en/of kunt u vinden op de website van de gemeente
Hellendoorn: www.hellendoorn.nl.

Van de jeugdcommissie
Heb je weer zin om mee te doen aan leuke activiteiten? Pak je agenda en
schrijf de volgende data op:
Voor jong en oud een spelletjesmiddag in ‘t Diekhuus. O.a. een
kidsquiz, waarbij jullie kennis wordt getest. Leuk!!!
Dit is op woensdag 2 maart van 14:00 uur tot 16: 30 uur. Het is
geheel gratis. Wil je meedoen? Dan graag even opgeven via
mail.

Een meidenmiddag! Dus alleen voor meisjes…Laat
je verrassen! Dit is op zaterdag 9 april van 14:30
uur tot 16:30 uur. Wat kost het? € 2,00 p.p. Geef je
gauw op via mail.
Elk jaar weer een succes…..de vossenjacht. Dit is op vrijdag 22 april (Tijdstip
wordt nog bekend gemaakt). Wat kost het? Helemaal niets!! Dus meedoen
allemaal!
Ook altijd leuk….. de tunnelrace samen met OudHollandse spelletjes!! Dit doen we op woensdagmiddag 4
mei (Tijdstip wordt nog bekend gemaakt).
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En natuurlijk vergeten wij de jongens niet. Een jongensmiddag! Dus echt
alleen voor jongens…Laat je verrassen! Wanneer? Vrijdag 27 mei van 14:30
uur tot 16:30 uur. De kosten zijn € 2,00 p.p. Graag opgeven via mail.

Nog heel ver weg, maar we melden het vast: Een waterspektakel (onder
voorbehoud van mooi weer). Dit hebben we gepland op woensdag 20 juli van
14:00 uur tot 16:00 uur!

Hoe kun je je nou opgeven? Vraag papa of
mama of ze even een mailtje sturen naar
jeugd@noalndiek.nl

Houd ook onze Facebook-pagina
voor verdere informatie in de
gaten!!!

Tot gauw!!
De jeugdcommissie.
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Jeugddisco
De nieuwe datums van de jeugddisco zijn bekend:
Er kan weer gedanst worden tijdens de jeugddisco!
Noteer de data alvast in de agenda:
18 maart 2016
15 april 2016
13 mei 2016
17 juni 2016
Kom lekker dansen met jullie vriendjes en vriendinnetjes...
Er kan gedanst worden van 19:00 uur tot 21:00 uur!

Groetjes,
Team disco
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VAN DE EVENEMENTEN
Het jaar 2016 is alweer een paar weken oud, hoop dat we het nieuwe jaar
allemaal goed zijn begonnen,
Wij als evenementen hebben alweer een paar leuke activiteiten op papier gezet
tot aan de zomervakantie:
27 FEB DIEKHUUSQUIZ
19 MRT PAASBINGO
30 APRIL KONINGSDAG
20/21 MEI DARTTOERNOOI
5 MEI FIETSPUZZELTOCHT
Het eerste activiteit is dus de Diekhuusquiz weer, deze avond beginnen we
om 20.00 uur en deuren gaan om 19.30 uur open, je kunt je weer opgeven
met max 4 personen, voor elke deelnemer vragen we 1 euro entree, doen
jullie allemaal weer mee? Volgens ons sprak dit op de vrijwilligersavond zeer
aan onder de leden, dus hoe meer mensen hoe gezelliger….
En dan 19 maart de Paasbingo ook hier beginnen we om 20.00 uur, we
spelen wederom 10 rondes incl de hoofdronde en dat voor maar 10 euro, u
kunt zich opgeven bij de Fam. Brinkman, tel 615943 of via onze Facebook site
doe dit wel graag voor 12 maart i.v.m. de inkoop.
Wij als commissie hebben besloten om Koningsdag dit jaar te vieren op 30
april aangezien 27 april op een woensdag valt en de meesten onder ons de
volgende dag gewoon weer moeten werken. Wij zullen deze dag weer volledig
invullen, natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje, in de
volgende wijkkrant hier meer over.
5 Mei hebben we ons jaarlijks fietstocht noteer dit maar vast in uw agenda, in
de volgende wijkkrant hier meer over
Onder de enkele wijkbewoners kwam de vraag naar boven om eens een keer
een darttoernooi te houden onder de leden, ons leek dat ook leuk, dus
hebben we een datum geprikt en wel op 20 en 21 mei, wel hopen we natuurlijk
dat er zich veel op gaan geven, dit kan nu al, maar in de volgende wijkkrant
hier meer over. Opgeven kan ook via onze facebooksite of bij Hetty
Zandbergen.
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SENIONEREN MIDDAG
We willen een keer een gezellige middag organiseren voor onze senioren,
(vanaf 50 jaar ong) nou willen we eerst kijken of hier animo voor is, en als er
genoeg gegadigden zijn gaan we hier mee aan de slag.
Dus lijkt u het leuk om onder het genot van een kop koffie anderen te
ontmoeten in ons mooie wijkgebouw,meldt u dan hiervoor aan dit kunt u doen
door een berichtje achter te laten op ons facebook pagina of even een belletje
te plegen met de Fam. Brinkman 615943. U kunt dan ook doorgeven op welke
middag u het beste uitkomt dan kunnen wij een datum prikken.
In de volgende wijkkrant komen we hier op terug, of als het doorgaat dan
gaan we flyeren.
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