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Panna-toernooi
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Notulen algemene Ledenvergadering 3 januari 2019
Aanwezig: J. Brinkman, A. Hoop, B. Vos, M. Eikenaar, R. Hop, M. Brinkman,
R. Vos, I. Harbers, G. Harbers, A. Lorkeers, D. Oost, H. Oost, J. Geerling, G.
Herder, G. Bolink, B. Scholten, F. Woudstra, G. Tijhof, Y. Posthuma.
Afwezig m.k. D. Tijhof, W. Scholten, C. en H. Zandbergen.
Opening:
Jelle opent de vergaderingen heet iedereen welkom. Hij wenst iedereen de
beste wensen voor het nieuwe jaar en vraagt 1 minuut stil te staan bij de
mensen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.
Notulen vorige vergadering:
Hier zijn geen op of aanmerkingen en worden dus goed gekeurd.
Beheer:
Marcel heeft het overgedragen aan Chris Zandbergen. Marcel word bedankt
voor zijn inzet en krijgt een leuk presentje. Achter de schermen zal Marcel nog
helpen voor zover het in zijn vermogen ligt.
De verbouwing is bijna klaar. Er zijn nieuwe plafonds geplaats en nieuwe led
verlichting geplaatst.
Nu moet er nog een nieuwe verwarmingsketel komen.
Offertes zijn aangevraagd.
Lief en leed:
We hebben samen met de straatvertegenwoordigsters nieuwe afspraken
gemaakt over wanneer iemand namens de wijk iets krijgt.
Nieuwe bewoners

1 jaar gratis lidmaatschap

Bij ziekenhuisopname van 1 dag

een van harte beterschap kaart

1 nacht of langer

een bon van de Zuivelhoeve

Bij geboorte:
Huwelijks jubileum 12,5, 25, 40,
50, 60, 65,70

1 bon van de Hema

Overlijden:

nabestaanden krijgen een oprechte
deelneming kaart namens de
wijkvereniging.

1 bon Zuivelhoeve

Afgelopen jaar waren er 2 geboortes, 4 ziekenhuis opnames, 4
huwelijksjubileums(1x 12,5, 1x 25, 1x 40 en 1x 50 jaar)
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Financiën:
Het begin van het jaar zijn we verder gegaan met de verbouwing. Wij hebben
de keuken, gang en wc’s de plafons vernieuwd en led lampen geplaatst. De
verlichting op de bovenverdieping is ook vernieuwd.
Wij zijn financieel een gezonde wijkvereniging en de activiteiten die
georganiseerd worden lopen goed.
Wij hebben voor de wijk een nieuwe notebook en een printer gekocht. Op de
tafels lag een overzicht van de inkomsten en de uitgaven.
Nu zijn we aan het kijken voor een nieuwe ketel.
Dit jaar was het over geld van de oliebollen actie voor de AED. Er zijn 1200
oliebollen verkocht en er was een vrijegift van €120 euro voor de AED
Yvonne Posthuma geeft aan om eens met de thuiszorg te gaan praten over de
kosten van de AED en of zij mee willen betalen.
Kascontrole:
Gerko en Chris hebben de kas gecontroleerd. Deze zag er goed uit.
Voor volgend jaar staan Gerko en Bjorn op papier. Ilona staat reserve.
Evenementen:
De activiteiten van het afgelopen jaar waren als volgt:
23 maart was er de Paasbingo met een redelijke opkomst. We hopen volgend
jaar op meer deelnemers.
2de Paasdag was er eieren zoeken voor de kinderen en het eiergooien. Er
waren veel kinderen die meededen met zoeken. Gelukkig waren hier ook
nieuwe deelnemers bij. De deelname aan het eiergooien was ook goed
28 april was er een 80/90 party. Het was gezellig, maar helaas was de
opkomst niet zo groot.
10 mei dauwtrappen: De deelname was dramatisch laag. Erg jammer.
26 mei: dart koppeltoernooi. De deelname was goed, een paar meer zou mooi
zijn.
9 juni: pub quiz. Er waren 21 deelnemers. Ook hier geld een paar meer zou
mooi zijn.
1 september barbecue: heel gezellig en een mooie groep deelnemers.
20 oktober dart koppeltoernooi: De deelname was iets beter dan de
voorgaande.
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10 november pub quiz: Deze keer iets minder deelnemers.
13 december kerst bloemschikken: er waren meer opgaves als dat er mensen
aanwezig waren.
14 december Kerstbingo: Met 38 deelnemers was er een goede opkomst.
We kijken uit naar weer een mooi jaar met leuke activiteiten. Mochten er
ideeën zijn voor een activiteit laat het ons dan weten.
Jeugd:
Enkele jeugdactiviteiten zijn dit jaar niet doorgegaan door te weinig animo. De
jeugd commissie heeft voor dit jaar besloten om bij weinig opgave de activiteit
toch door te laten gaan. Ook wanneer het alleen hun eigen kinderen betreft.
Het nachtje kamperen bij het wijkgebouw was een succes. De kinderen hebben
genoten.
Ook de Halloween avond was een groot succes. De bel bleef maar gaan en
sommige wijkbewoners moesten het papier van de deur afhalen omdat het
snoep op was.
De nieuwjaar bingo was ook weer een succes.
Inkoop:
Wij kopen zoveel mogelijk in tijdens reclames. Snoep en chips valt slecht in te
kopen. Je kunt slecht inschatten wat er tijdens een activiteit verkocht word.
Hierdoor gaat het nog al eens over de datum en moet het weggegooid worden.
De activiteitencommissie gaat hierover in overleg met de inkoop.
Drankjes die heel weinig gedronken worden zullen we niet meer inkopen. We
zijn geen café. Verder gaat het heel goed.
Wijkkrant:
Het afgelopen jaar zijn er 5 wijkkranten verschenen en enkele flyers in oplage
van 210 exemplaren. Dit aantal is helaas minder dan voorgaande jaren.
Oorzaken 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…..
We hebben in de bestuursvergadering afgesproken dit jaar weer eens huis aan
huis te gaan om leden te werven.
Onze wijkkrant word nu gedrukt bij het kopieercentrum in Rijssen. De vorig
jaar gekochte printer blijft gewoon in het Diekhuus staan voor klein drukwerk
als flyers en dergelijke.
Onze website noalndiek.nl wordt langzamerhand steeds minder bezocht. Om
nog meer bezoekers/wijkbewoners op onze site te krijgen is het regelmatig
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verversen van de website van groot belang. Daarom vragen wij niet alleen aan
de commissies, maar ook aan de wijkbewoners om content (lees
copy/artikelen) aan te leveren. Hoe vaker we de pagina verversen, des te
meer bezoekers op onze web site. U helpt toch ook mee?
De facebookpagina en de Oaln Diek app worden goed bezocht.
Er zijn enkele wijzigingen geweest binnen de wijkkrant bezorgers, maar
gelukkig zijn er vervangers gevonden. Dan wil de redactie alle
wijkkrantbezorgers heel hartelijk bedanken voor hun grandioze inzet en wij
hopen dat we ook dit seizoen weer 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.
AED:
Het afgelopen jaar hebben 14 cursisten de herhalingscursus AED met goed
resultaat gevolgd. We zien een kleine achter uitgang in het aantal cursisten.
Oorzaak hiervan is dat de meeste cursisten tegenwoordig deze cursus ook via
het werk aangeboden krijgen. En dan meestal op kosten van de werkgever.
Deze herhalingscursus werd gehouden in ’t Diekhuus onder leiding van
SafeyourHeart en Gerard Biemans. Alle 14 cursisten zijn met glans geslaagd en
hebben een vernieuwd certificaat mogen ontvangen voor 1 jaar.
Namens de werkgroep AED willen wij dan ook alle cusisten feliciteren met het
behaalde resultaat.
Tijdens deze herhalingscursus werd nogmaals stil gestaan bij Hartslag.nl
De AED is het afgelopen jaar 2x tijdens een uitruk van de muur gehaald, ons is
helaas niet bekend wie er hulp heeft verleend.
Eind 2018 bleek de AED kast dermate defect te zijn, dat er besloten is om een
nieuwe buitenkast aan te schaffen. Deze is er in december neer gehangen en
functioneert weer naar behoren.
De oliebollen dames hebben besloten om de winst die word gemaakt met de
verkoop van de oliebollen te doneren voor het onderhoud van onze AED.
DAMES BEDANKT!!!
Overige mededelingen:
•
•
•

We gaan huis aan huis om de contributie te innen en tevens nieuwe
leden te werven. Dit zullen we voor eind april klaar willen hebben.
Een overkapping gaat niet door. We gaan een groter party tent kopen.
Graag zouden we het grasveldje willen verbeteren. Dit moeten we zelf
regelen en bekostigen. De gemeente wil wel zorgen voor een
vrachtwagen met zand. Maar aan een vrachtwagen vol zand hebben we
niet genoeg aan. Het zand is niet duur maar het vervoer wel.
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Rondvraag:
Kunnen de namen en adressen niet weer voor in de wijkkrant komen te staan?
Dit hebben we weggelaten i.v.m. de nieuwe privacywet.
Wanneer de personen waar het omgaat hier geen moeite mee hebben kunnen
we het wel weer vermelden. Iedereen moet dan wel schriftelijke toestemming
geven aan Freddy Woudstra dat zijn/haar naam er in mag staan.
Kan de contributie niet met een automatische incasso geint worden?
Hier hebben we het al vaker over gehad. Het geeft heel veel werk voor met
name de penningmeester. We gaan dit overleggen in de bestuursvergadering.
Het mailadres van de wijk werkt niet. De mails komen niet aan
Freddy Woudstra gaat hier naar kijken hoe dit kan.
Bert Vos geeft aan dat na de activiteiten alles netjes opgeruimd moet worden.
De kast is rommelig en er staan steeds spullen in die er niet horen.
Rianne Vos geeft aan te willen stoppen als straatvertegenwoordigster
Jelle vraagt haar dit jaar nog vol te maken. Dit gaat ze doen. Het bestuur gaat
zoeken naar een opvolger/ster
Afsluiting:
Jelle bedankt iedereen voor hun komst en nodigt allen uit om een drankje te
nemen en te troosten op het nieuwe jaar.
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Van de Voorzitter.
Hier weer een schrijven van mij,
Het nieuwe jaar is weer begonnen, 2019 wie weet wat die brengt. Ik hoop voor
een ieder veel geluk en gezondheid. De Algemene Leden Vergadering op 3
januari werd wederom niet druk bezocht. 18 Personen namen de moeite om te
komen, en toe te horen over de in en outs van de wijk,
Op dezelfde ALV namen we afscheid van Marcel Eikenaar.
Marcel had de portefeuille gebouw beheer onder zijn paraplu, hij kwam door
omstandigheden niet meer toe om dit verder uit te oefenen. Marcel nogmaals
bedankt. Chris Zandbergen neemt de taken van Marcel over, Chris veel succes.
Ook zijn we naar de wijkenoverleg van de gemeente geweest. Het is wel eens
leuk om te horen hoe het andere wijken vergaat. Al met al doen we het niet zo
verkeerd als vereniging.
Wat een leuke verrassing toen de dames van de oliebollen met de vraag
kwamen of de opbrengst naar de AED mocht. Wij als bestuur hoefden hier
natuurlijk niet over na te denken. Een ieder bedankt voor het halen van de
oliebollen en de vrije giften.
Verder zijn we als bestuur bezig om te kijken of we de contributie via
automatische incasso kunnen laten verlopen. Verder zijn we eens goed aan het
inventariseren wie er wel of geen lid zijn, zodat we het leden bestand goed op
papier hebben.
Met vriendelijke groet,
Jelle Brinkman.
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Van de Redactie
Hallo leden van onze prachtige wijk.
Laten we het jaar eens positief beginnen!
De eerste wijkkrant van 2019 en een nieuwe look van de wijkkrant. We
hebben tijdens de nazit van de altijd gezellige Algemene Ledenvergadering
besloten om de kleur blauw uit onze wijkkrant te halen en deze te vervangen
door gewoon witte pagina’s.
Hierdoor komen de advertenties die normaliter op de blauwe pagina’s stonden,
beter uit, waardoor u waarschijnlijk eerder aan onze adverteerders zult
denken. Een andere bijkomstigheid is dat het ook een klein beetje in de kosten
voor het drukken van de wijkkrant scheelt.
Ook is tijdens de gezellig Algemene Ledenvergadering besloten dat de
adressenpagina weer terug komt. Personen die op deze lijst staan, maar de
volgende wijkkrant niet meer op deze lijst willen staan, kunnen dit schriftelijk
aangeven bij Freddy Woudstra.
Ondertussen zijn we druk bezig om de website te vernieuwen en het niet goed
functioneren van het mailverkeer aan het oplossen.
Zoals u hierboven leest, zijn wij van de redactie vol goede moed dit jaar
ingegaan. En wij hopen dat u met ons meegaat. Wij vertrouwen erop dat dit
aankomende jaar een jaar zal zijn met veel copy voor zowel de wijkkrant als
content voor op onze website.
En tja, wat zal er allemaal in de vernieuwde wijkkrant staan? Lees zelf maar….
De Redactie.
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Lief en leed
Beste wijkvereniging,
Via deze weg willen wij de wijkvereniging bedanken voor de bon die wij
ontvangen hebben tgv ons 25 jarig huwelijks jubileum.
Met vriendelijke groet,
Jelle en Miriam Brinkman
Hierbij wil ik de wijkvereniging bedanken voor de attentie die ik mocht
ontvangen naar aanleiding van de voor mij vervelende tijd van ziekenhuis
opnames.
Met vriendelijke groet,
M. Valk
Beste wijkvereniging,
Wij waren blij verrast met de gelukwensen en de kadobon, bij ons 50 jarig
huwelijk. Hartelijke dank daarvoor!
Ook diverse straat genoten (P.C. Boutensstraat) dank voor de diverse
reacties.!
Bert en Tineke
Vulpen.
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TERUG BLIK Evenementen
Kerstbakjes.
Donderdagavond 13 december hebben we kerstbakjes gemaakt. Helaas waren
er minder mensen aanwezig dan dat we opgaves hadden.
Met 9 deelnemers en onder deskundige leiding van Ria Hop begonnen we. De
frames die klaar stonden konden op vele manieren versierd worden. Zo had
iedereen zijn eigen invulling voor het kerststuk.
Na twee uur knutselen waren de stukjes af en kon iedereen tevreden naar
huis.
Bij deze willen we Ria bedanken voor de
begeleiding, hopelijk volgend jaar weer en Bert
Vos voor het leveren van de frames.
De evenementen.

Kerstbingo.
Vrijdagavond 14 december was het bingo tijd. De kerstbingo. Met 38
deelnemers begon het ballenspel om de prijzen. Onder leiding van Chris, die
vakkundig de balletjes pakte en de cijfers voor las, was iedereen serieus bezig.
Na vele zuchten en aaah’s vielen de prijzen toch.
Voor de laatste ronde werden er nog wat extra kaarten gekocht. De prijzen
waren 3 grote boodschap pakketten. Die komen altijd goed van pas. Nadat ook
deze prijzen gevallen waren ging iedereen na een gezellige avond weer naar
huis.
Alle vrijwilligers die hebben geholpen, bedankt.
De evenementen.

Editie Februari 2019

Editie Februari 2019

Editie Februari 2019

Oliebollen actie.
Zondagochtend 6 uur konden we beginnen, beslag maken en de tent weer in
orde maken. Vanaf half 8 begonnen we met bakken. Het was wel even
wennen, voor de helft was het de eerste keer om oliebollen te bakken.
Helaas waren er minder bestellingen binnen gekomen als andere jaren.
Gelukkig werd er veel goed gemaakt door de losse verkoop. Aan het eind van
de dag bleek dat we bijna 1200 oliebollen verkocht hadden.
Dit, samen met de vrije giften die we kregen, hebben we een heel mooi bedrag
opgehaald voor de onderhoud van de AED.
De AED kast die kapot was is inmiddels vervangen. Iedereen bedankt voor de
bestellingen en de giften.
Iedereen die zich heeft ingezet deze dag bedankt.
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Activiteiten van de jeugdcommissie

Hallo allemaal, we hebben hopelijk weer leuke activiteiten voor
jullie bedacht. Pak je agenda en schrijf de volgende data maar
gauw op:
Let op: ons e-mailadres is gewijzigd. Deze heb je nodig, omdat je
je voor sommige activiteiten moet opgeven!!!
Pannatoernooi
Zin in een potje Panna-voetbal? Dat kan binnenkort in ’N Oaln Diek. We
bouwen Diekhuus om tot een echt Pannaveld, zodat we een sportief en gezellig
toernooitje kunnen houden.
Wanneer: Donderdag 21 februari (in de
voorjaarsvakantie)
Tijd: 13:30 uur – 15:30 uur
Kosten: Opgeven: via jeugdnoalndiek.gmail.com vóór
15 februari (let op: nieuw mailadres!)
Disco
Zin om even heerlijk los te gaan? Voor de kinderen van groep 3 t/m 8
organiseren wij een disco-avond. Van al dat dansen krijg je natuurlijk lekkere
trek. We zorgen dat de bar geopend is. Cola of sinas is te verkrijgen voor
€0,50. Ranja kost €0,20. Chips of snoep is €0,50.
Wanneer: Vrijdag 8 maart
Tijd: 19:00 uur – 20:30 uur
Kosten: €1,00 voor leden/€1,50 voor
niet-leden
Opgeven: Niet nodig
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Paasbingo
Altijd leuk om bingo te spelen. We doen ons best om weer fantastische prijzen
in te slaan! En dat lukt ons toch altijd weer….. kom dus gezellig naar Diekhuus.
Wanneer: vrijdag 19 april
Tijd: 14:30 uur – 16:00 uur
Kosten: €2,50 voor leden/€3,00 voor niet-leden
Opgeven: Niet nodig

Darttoernooi
Vorig jaar een groot succes! We spelen niet volgens de officiële regels, maar
spelenderwijs maken we er een toernooi van!
Wanneer: Woensdag 24 april
Tijd: 13:30 uur tot 15:30 uur
Kosten: €1,00 voor leden/€1,50 voor niet-leden
Opgeven: via jeugdnoalndiek@gmail.com
vóór 19 april 2019.

Disco
Zin om even heerlijk los te gaan? Voor de kinderen van groep 3 t/m 8
organiseren wij een disco-avond. Van al dat dansen krijg je natuurlijk lekkere
trek. We zorgen dat de bar geopend is. Cola of sinas is te verkrijgen voor
€0,50. Ranja kost €0,20. Chips of snoep is €0,50.
Wanneer: Vrijdag 14 juni
Tijd: 19:00 uur – 20:30 uur
Kosten: €1,00 voor leden/€1,50 voor niet-leden
Opgeven: Niet nodig
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Dit hebben we ook nog voor jullie in petto:
Vakantiefeestje!!!!!! Schrijf vast op: 13 juli!! Wat we gaan doen, houden we
nog even geheim. Spannend!
Informatie over de activiteiten vinden jullie in de
volgende wijkkrant of op Facebook. Like onze
pagina!
Tot gauw allemaal!

AANKOMENDE EVENEMENTEN:
Zaterdag 16 maart is er weer een darts
koppeltoernooi. De zaal gaat om 12:00 uur open.
De kosten bedragen 10 euro per koppel.

Donderdagavond 11 april is er de mogelijkheid om een paasstukje te maken. U
bent vanaf 19:30 uur welkom in het wijkgebouw. U kunt zich opgeven en
betalen bij de Willem Kloosstraat 44, de kosten bedragen 15 euro.
Graag opgeven voor 6 april i.v.m. de inkoop!
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Vrijdagavond 12 april is het weer tijd om mooie prijzen
te winnen met de paasbingo.Vanaf 19:30 is de zaal
open en om 20:00 uur willen we beginnen. De kosten
voor 9 rondes bedraagt 10 euro voor leden en 12,50
euro voor niet leden.

Maandag 22 april ( 2de paasdag) gaan we weer eieren zoeken. Dit is voor de
leeftijden van 0 tot en met 11 jaar.

Daarna is er weer tijd voor het traditionele eieren
gooien. Dit gebeurt in de categorieën: kind-kind, ouderkind en ouder-ouder.
Aansluitend is er de prijsuitreiking in het wijkgebouw.
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Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) willen we bij voldoende opgaves gaan
dauwtrappen. U kunt zich tot 18 mei opgeven. Of het doorgaat is dus
afhankelijk van het aantal deelnemers. Via mail laten we u weten als het niet
doorgaat.

Houdt onze facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws.
U kunt zich opgeven voor deze evenementen via antoine1970@live.nl en
chrisenhetty@kpnmail.nl behalve het maken van de paasstukjes.
De evenementen.
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