Uitnodiging voor alle leden van wijkvereniging ’n Oaln Diek
Wilt u weten waar het bestuur zich in 2017 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 Leden Vergadering!
Wanneer: 11 januari 2018
Hoe laat: 20:00 uur
Waar: ’t Diekhuus, P.C. Boutensstraat 1 Nijverdal
Wij hopen op u komst.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur Wijkvereniging ’n Oaln Diek
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Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2017
Aanwezig:
Marcel, Jelle, Bjorn, Hetty, Harmke, F. Woudstra, A.
Lorkeers. C. Zandbergen, G. Tijhof
J. de Vos, G. Bolink, J. Kogelman, D. Eikenaar, Y.
Postuma, I en G. Harbers, R. v/d Maat
H en D Oost, J. Geerling, G. Herder, B. Vos, R. Vos, S en
C v/d Heiden, M. Brinkman,
J. Dokters, A. van Dorth
Afgemeld:
Fam. Hop, Alfred van Dorth
We beginnen de vergadering met een minuut stilte om alle mensen
die ons zijn ontvallen op deze manier te herdenken.
Jelle opent de vergadering en tevens wordt de vernieuwde zaal
geopend. Hij bedankt iedereen die mee hebben geholpen.
Notulen vorige vergadering:
Geen op/aanmerkingen dus worden bij deze goed gekeurd.
Beheer:
De verbouwing is op een paar kleine dingen na klaar. Na de
zomervakantie is het plan om de keuken, toiletten en de hal aan te
pakken.
Bert Vos: Is het mogelijk om het hek buiten demontabel te maken
zodat we hem evt. kunnen laten spuiten. Evt. de stukken
nummeren zodat je hem makkelijk in elkaar kunt zetten. Dit punt
nemen we mee in de bestuursvergadering.
Lief en leed:
Ook in 2016 hebben de straatvertegenwoordigers namens de
wijkvereniging onze steun betuigd of felicitaties overgebracht.
1 huwelijksjubilea
3 vanwege ziekte
7 vanwege een ziekenhuisopname
2 condoleancekaarten
3 geboortes
5 nieuwe wijkbewoners.
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Ook voor aankomend jaar staan de straatvertegenwoordigers weer
voor u klaar om een attentie te brengen wanneer dit nodig mocht
zijn en mits de straatvertegenwoordigers dit weten of ter ore
komen.
To Melenboer is gestopt als straatvertegenwoordiger van de
Bergleidingweg en de Potgieterstraat.
Ik wil haar bedanken voor de inzet alle jaren dat zij dit voor de wijk
heeft gedaan!
Gelukkig hebben we hier een vervanger voor gevonden namelijk
Jurgen de Vos. Succes hiermee!
Dit jaar zijn er geen jubilarissen, in ieder geval niet bij ons bekend.
Iedereen bedankt weer voor jullie inzet dit jaar!
De wijkvereniging telt op dit moment 207 leden, vorig jaar waren
dit er 208
Financiën:
Alfred is helaas niet aanwezig i.v.m. ziekte. We staan er positief
voor. De kascontrole wordt zo snel mogelijk gedaan. Voor vragen
kun je Alfred benaderen.
Kascommissie voor 2017 – Gerko en Rob, Chris is reserve.
Evenementen:
Hetty verteld wat ze het afgelopen jaar allemaal hebben
georganiseerd. Alles is goed bezocht.
Binnenkort is er een overleg wat ze dit jaar allemaal gaan
organiseren. Dit wordt in de wijkkrant bekend gemaakt.
Jeugd:
Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten voor de
jeugd georganiseerd.
•
Een spelletjesmiddag
•
Een meidenmiddag
•
De vossenjacht
•
Een tunnelrace met oud Hollandse spelen
•
Een jongensmiddag
•
Een waterspektakel met medewerking van de brandweer
•
Een legomiddag
•
Een kerst/Nieuwjaars bingo
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De activiteiten zijn allemaal goed bezocht door de jeugd in de wijk
maar ook veel buiten de wijk.
De activiteiten voor het komend half jaar zijn alweer gepland, dit
leest u in de volgende wijkkrant
Let op:
We gaan dit jaar onderscheid maken in betalende leden en niet
betalende leden in de wijk. Voor activiteiten waarvoor betaald moet
worden betalen leden van de wijk minder dan mensen die geen lid
zijn van de wijk. Ledenkaart moet getoond worden zodat men weet
wanneer iemand lid is. Dit kan ook doormiddel van een foto van de
ledenkaart op de telefoon.
Inkoop:
De inkoop gaat goed. Met veel vrijwilligers wordt er bewust
ingekocht. Bedankt hiervoor!!
Wijkkrant:
Jaarverslag Wijkkrant “de Driehoek” 2016.
Het afgelopen jaar zijn er 4 wijkkranten verschenen en enkele
flyers in een oplage van 225 exemplaren. Dit aantal is helaas
minder als de voorgaande jaren. Oorzaak zijn mensen die
verhuizen, overlijden of gewoon geen zin of geld meer willen
investeren in onze wijk.
Wat vooral opvalt is dat de nieuwe, jonge bewoners van onze wijk
geen of weinig interesse hebben in onze activiteiten in de wijk.
Misschien als ze straks zelf kinderen hebben……
Afgelopen februari heeft onze printer het begeven. Na bijna 10 jaar
trouwe dienst en iets meer dan 150.000 afdrukken stopte hij ermee
tijdens het printen van de laatste wijkkrant.
Het was onrendabel om de printer te laten maken, dus we zijn op
zoek naar een goede vervanger voor de printer.
We hebben via via een 2e hands printer kunnen bemachtigen, maar
na 1 of 2 wijkkranten kwamen we erachter dat de kosten voor het
drukken van de wijkkrant duurder bleek te zijn dan de kosten van
de oude printer. Daarom hebben we gekeken naar het uitbesteden
van de wijkkrant en hebben we een goede en goedkope oplossing
gevonden bij Kopieercentrum Rijssen. De 2e hands printer blijft
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gewoon in het Diekhuus staan voor klein drukwerk zoals flyers en
dergelijke.
Onze website www.noalndiek.nl wordt langzamerhand steeds beter
bezocht. Ergens begin februari hopen we een vernieuwde website
te lanceren.
Ook de Facebookpagina en de ’n Oaln Diek app worden goed
bezocht. Vooral de meldingen via de app vindt ik persoonlijk toch
wel fijn.
Verder wil de redactie alle wijkkrantbezorgers heel hartelijk
bedanken voor hun grandioze inzet en wij hopen dat we ook dit
seizoen op jullie mogen rekenen.
En natuurlijk niet te vergeten de mensen die ons het afgelopen jaar
hebben geholpen op welke wijze dan ook, heel hartelijk dank
daarvoor.
Als laatste willen wij al onze adverteerders bedanken voor hun
vertrouwen in onze wijkkrant en hopen dat zij ons nog jaren zullen
steunen.
Namens de redactie, Freddy Woudstra.
AED:
Verslag werkgroep AED 2016
Afgelopen jaar hebben 20 cursisten de herhalingscursus AED
gevolgd.
Deze werd gehouden in ’t Diekhuus onder leiding van
SafeyourHeart.
Alle 20 cursisten zijn glansrijk geslaagd en hebben een vernieuwd
certificaat mogen ontvangen voor 1 jaar.
Namens de werkgroep AED willen wij dan ook alle cursisten
feliciteren met het behaalde resultaat.
Tijdens deze herhalingscursus werd nogmaals stilgestaan bij
www.hartslagnu.nl
Eind 2016 was er een kleine commotie omtrent onze AED. De AED
zou door de gemeente weggehaald worden omdat de gemeente
Hellendoorn beslist had geen subsidie meer te willen verstrekken
aan de geschonken AED’s.
Na een melding hiervan in onze wijkkrant, en alle media-aandacht,
heeft de gemeente contact met de werkgroep gezocht.
Alle commotie bleek voor niets te zijn, omdat er begin 2016 een
mail van de gemeente over de situatie van de AED niet te zijn
behandeld. In deze mail heeft de gemeente de wijkvereniging
aangegeven te willen stoppen met het subsidiëren van de AED. De
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wijkvereniging kreeg de kans om de AED over te nemen. Na enkele
telefoontjes en vergaderingen heeft het bestuur besloten om de
AED over te nemen. Dit betekent wel dat alle kosten nu betaald
moeten worden door de wijk.
Wij als werkgroep AED zijn heel blij dat het bestuur heeft besloten
om de AED over te nemen en danken de gemeente voor hun geduld
en bereidwilligheid om alsnog de AED te schenken.
Namens de werkgroep AED
Freddy Woudstra.
Overige mededelingen:
• Tanja is gestopt als secretaresse. Harmke neemt dit nu van
haar over.
• De rookzuil bestaat niet meer, er zitten nu asbakken aan de
muur.
Rondvraag:
Freddy:
Mevr Bolink:

J. de Vos:
Gerko:
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Er zit nu een oneven aantal in het bestuur. Mochten
we moeten stemmen kunnen we
altijd iemand hiervoor inschakelen.
Vorige ALV hebben we het gehad over een
seniorenmiddag. Tot nu toe nog niets over
gehoord. Dit is wel geprobeerd op te zetten maar
was nu geen animo voor. Er wordt
nu geflyerd en gewoon een middag georganiseerd.
Er wordt in de wijkkrant een
datum geprikt om de senioren de kans te geven om
aan te geven wat ze willen en
daar evt. invulling aan te geven. Ilona Harbers en
Annelies van Dorth nemen dit op zich.
Namens de SVVN bedankt voor het lenen van het
rad van fortuin.
AED kast is defect. Misschien dat de gemeente hier
nog iets mee kan??
Er komt een oproep in de wijkkrant voor de
sponsoren die ons evt. willen helpen de
AED te financieren. Ook een optie is om evt. de
contributie te verhogen maar daar
Zijn de meningen over verdeeld. ( Hier gaan we over
nadenken)

▪ Idee om de gemeente te vragen om te mogen
collecteren in de wijk/blokken voor AED.
▪ Idee om het geld van de verloting tijdens burendag
apart te zetten voor de AED
▪ Idee om het geld van de opbrengst van de oliebollen
apart te zetten voor de AED.
▪ Commissie voor AED die dit verder op zich zullen
nemen: Freddy, Gerko en Jelle.
J. de Vos:
24 en 25 juni is er in Nijverdal een samenloop voor
kanker. Je kan bij Jurgen de Vos
Hiervoor een bandje €2,50 of een kaarsje in een
zakje (die wordt gebruikt langs de
Route) €5,00. Aan iedereen de vraag of jullie Jurgen
willen sponseren. Voor meer
Informatie kun je contact opnemen met Jurgen de Vos.

Jelle bedankt iedereen namens het bestuur voor de komst naar het
Diekhuus en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje om
het nieuwe jaar te vieren en om het vernieuwde Diekhuus in te
wijden.
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AGENDA
Datum

Activiteit

04
15
16
18
27
03
12
03
09
09
12

Kaarten
Kerstdisco
Kerstbingo
Kaarten
Kaartmarathon
Nieuwjaars bingo jeugd
Disco
Dart toernooi voor kinderen
Valentijns disco
Disco
Cocktail party

december
december
december
december
december
januari 2018
januari 2018
februari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018

KOPY KOPIE COPY COPIE KOPIE KOPY KOPIE COPY COPIE KOPIE KOPY

Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
Maandag 12 februari 2018
bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36
of bij voorkeur via e-mail:
wijkkrant@noalndiek.nl
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Van de Voorzitter
Hallo buurtbewoners,
Hier alweer een stukje van mij, de laatste wijkkrant van het jaar
2017, waar blijft de tijd…….
Maar er staat nog van alles op het programma de laatste
maand(en), denk aan het koppel dart toernooi op 25 november, de
kerstbingo op 16 december, de kaart marathon op 27 december, en
natuurlijk het oliebollen bakken op 30 december, kortom nog van
alles te beleven dit jaar.
Dan mag ik u allen namens het bestuur alvast uitnodigen voor de
algemene Leden Vergadering? Deze word gehouden op 19 januari
2018 en begint om 20:00 uur.
Wintertijd voor de één een gezellige tijd voor de ander een
sombere tijd. Ik zelf vind het altijd wel een gezellige tijd, maar kan
het me voorstellen dat sommige mensen hier niet naar uit kijken.
Verder terug kijkend naar de laatste wijkkrant hebben we niet
zoveel activiteiten gehad. De disco en volgens mij alleen een pubquiz. Man, wat werden de hersenen weer gekraakt. Ik vond het
weer een geslaagde avond.
En natuurlijk de Halloween, wat een kinderen waren er weer op de
been, en natuurlijk iedereen bedankt die hier aan mee geholpen
hebben het zij alleen maar met de snoep want daar doen ze het
voor.
Hopelijk zijn alle kinderen weer lief geweest want de goed heilig
man is weer in het land
Verder hoop ik dat jullie fijne feestdagen mogen hebben, en een
geweldig en gezond 2018 toe, en wie weet zien we jullie voor die
tijd nog bij een van de activiteiten in het wijkgebouw.
Met vriendelijke groet,
Jelle Brinkman.
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Van de Redactie
In deze laatste wijkkrant van dit jaar weer heel veel aankondigingen van
activiteiten voor het einde van dit jaar en begin volgend jaar.
Van de Kerstbingo tot de Kaartmarathon tot de lekkere oliebollen, de maand
december wordt weer een drukke maand voor onze vrijwilligers. Petje af voor
deze vrijwilligers, die toch maar elke keer voor onze wijk geheel vrijblijvend
alles regelen en organiseren.
19 januari 2018 wordt onze jaarlijkse Algemene Jaarvergadering gehouden
voor alle leden uit onze wijk. Het zou een keer mooi zijn als ’t Diekhuus
helemaal vol zou zitten met leden……
Halloween was weer heel gezellig griezelig. Ik heb heel voor verklede kinderen
aan de deur gehad voor een snoepje. Er zaten best wel veel enge figuren
tussen.

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

LIEF EN LEED
In 2017 hebben wij leden een bloemetje aangeboden namens de
wijk. Dit waren :
2 huwelijksjubileum
2 naar aanleiding van een ziekenhuis opname
1 voor een geboorte
En twee voor nieuwe bewoners. (Zij hebben een jaar gratis
abonnement voor de wijk gekregen i.p.v. een bloemetje)
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JEUGDCOMMISSIE

Hier een berichtje van de Jeugdcommissie!
Woensdagmiddag in de herfstvakantie, kwamen er weer veel
kinderen naar ‘t Diekhuus om samen te knutselen.
Onze knutselplannen waren gewijzigd, maar dat vonden
de kinderen géén probleem.
Knutselen met fondant, snoepjes en cup cakes was ook erg leuk!
We hebben heel veel mooie “ Halloween ” cup cakes gezien en
er werd ondertussen lekker gesnoept.
Het was een geslaagde middag en de kinderen gingen allemaal met
een doos
vol cup cakes naar huis… als ze nog niet opgegeten waren,
tenminste!
Ook in de herfstvakantie, maar dan op de Zaterdagavond,
onze jaarlijkse ‘Halloweenavond’, op jacht naar snoepgoed in de
wijk.
Ondanks het echte ’Halloween’ weer, liepen er weer genoeg kleine
en grote kinderen,
met of zonder ouders, door onze wijk.
De kinderen waren ook allemaal heel mooi geschminkt en/of
verkleed
als een Halloween griezel! Zelfs sommige ouders waren verkleed!
Er werden heel veel tasjes, bakjes, emmertjes of zakken gevuld
met snoepgoed.
Soms was het best spannend om bij iemand aan te bellen, je wist
immers niet wie de deur opendeed!
We hebben mooi versierde ramen, tuinen of deuren gezien.
De kinderen waren behoorlijk nat van de regen, maar een zak vol
snoep maakte veel goed!
We willen namens de kinderen, en ook namens ons, de
jeugdcommissie,
de wijkbewoners bedanken voor hun bijdrage aan deze spannende
avond!
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Wat staat er nu al in onze agenda voor het nieuwe jaar?
Woensdagmiddag 3 januari 2018 een nieuwjaars-bingo!

Kom gezellig en neem een vriendje of vriendinnetje mee!
Tijd:
Entree:
Leeftijd:
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13.30 uur-15.30 uur
€ 2,00 voor leden
€ 2,50 voor niet leden
4 t/m 12 jaar

Zaterdagmiddag 3 februari 2018 een darttoernooi voor kinderen!

Kan jij net zo goed gooien als Michael van Gerwen of Raymond van
Barneveld?
Wie o wie is de beste darter deze middag?
We gaan diverse spelletjes spelen op het dartbord.
LET OP: We spelen niet volgens de officiële regels, dat is té
moeilijk voor veel kinderen.
Tijd:
Entree:
Leeftijd:

15.00 uur-17.00 uur
€ 1,- voor leden
€ 1,50 voor niet leden
4 t/m 12 jaar

Opgeven vóór Dinsdag 30 Januari 2018!
Stuur een mail , of vraag aan je ouders of ze
een mail sturen naar:
jeugd@noalndiek.nl
Ps. Ook op de kinderdisco’s zijn jullie van harte welkom!!

Kaartmarathon
Onze jaarlijkse kaartmarathon word gehouden op woensdag 27
december.
Wij beginnen deze dag om 10.00 uur tot 18.00 uur.
U kunt kruisjassen, klaverjassen kruisjassenkoppel en jokeren.
Er zijn weer mooie vlees prijzen te winnen zoals u van ons gewend
bent.
We hebben dit jaar geen broodmaaltijd maar een stamppotbuffet.
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Leuk knutsel idee!
Washandje kuikens
Wat heb je nodig:
Washandje.
Watjes.
Lintje.
Strook karton.
Stukjes rood papier.
Lijm.
Hoe maak je het??
Neem het washandje en vul de 2 hoekjes met watjes en knoop ze
met een lintje dicht. Knip uit een blad stevig papier een strook van
6 centimeter dik en vouw deze rond. Plak de uiteinde aan elkaar
vast en zorg dat de rondte net iets kleiner is dan de opening van
het washandje. Doe de cirkel in het washandje. Duw nu de 2
punten (hoofdjes van de kuikentjes) naar beneden zodat je alleen
nog de 2 hoofdjes boven de ronde ziet uitsteken. Plak op de 2
hoofdjes nog wat oogjes en een bekje en je kuikentjes zitten lekker
in hun nestje.
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OLIEBOLLENACTIE OLIEBOLLENACTIE OLIEBOLLENACTIE
Ieder jaar opnieuw is het voor ons een feest om te zien dat er
zoveel mensen zijn die oliebollen willen bestellen bij ons.
We beginnen zaterdag 30 december 2017 `s morgens om 6.00
uur weer met goede moed. Laat het ons weten als we ook dit jaar
weer voor jullie mogen bakken.
De oliebollen kosten dit jaar;
10 stuks met krenten en rozijnen voor € 5,00
10 stuks zonder krenten en rozijnen voor € 4,50
Extra bestellingen graag voor 13.00 uur op 30 december
doorgeven.
Na 13.00 uur nemen we geen extra bestellingen meer aan.
U kunt uw bestelling vrijdag 30 december van 11.00 uur tot
17:00 uur afhalen in ons wijkgebouw `t Diekhuus.
Het ingevulde strookje wordt in de week 50 of 51 bij u
opgehaald.
Mochten ze u zijn vergeten of was u niet thuis, dan kunt u het
strookje inleveren bij:
Harmke Schipper
Constantijn Huygensstraat 31

Het Oliebollenteam
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Aantal:
Per 10 Stuks
Per zak van
10 stuks
Per zak van
10 stuks
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Met / Zonder
Zonder
krenten en
rozijnen €
4,50
Met krenten
en rozijnen €
5,00

Totaalprijs

