AGENDA
Datum

Activiteit kaarten

02 mrt.
09 mrt
16 mrt
23 mrt
30 mrt
06 april
13 april
20 april

Klaverjassen en kruisjassen
Klaverjassen
Klaverjassen en kruisjassen
Klaverjassen
Klaverjassen en kruisjassen
Klaverjassen
Klaverjassen en kruisjassen
Klaverjassen

Datum

Overige activiteiten

03 april
13 april
26 april

Paasbingo
Eiergooien/zoeken
Straten versieren met vlaggetjes

Editie maart 2020

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 februari 2020
Aanwezig:
J. Brinkman (Voorzitter), B. Vos, A. Hoop, R. Hop, H. Zandbergen
J. Dokters, F. Woudstra, G. Tijhoff, D. Oost, H. Oost, G. Herder,
J. Geerling, W. Hop, M. Brinkman, M. Eikenaar, R. v.d. Maat, I. Endeman,
B. Scholten, G. Harbers.
Afwezig met kennisgeving:
R. Vos, D. Tijhoff, C. Zandbergen.
Opening:
Jelle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij vraagt iedereen om een minuut stil te staan bij degene die ons ontvallen zijn dit jaar.
Notulen vorige vergadering:
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen en worden dus goed gekeurd.
Beheer:
Vorig jaar is er een nieuwe ketel geplaatst, voor dit jaar is het de bedoeling om de
dakgoten na te kijken en indien nodig te repareren of te vervangen. Ook de buitenkant van
het wijkgebouw zou geschilderd moeten worden.
Lief en Leed:
Afgelopen jaar waren er:
- 5 geboortes, deze kregen een bon van de Hema.
- 8 ziekenhuis opnames, deze kregen een bon van de Zuivelhoeve.
- 3 huwelijksjubileums, deze kregen een bon van de Zuivelhoeve.
Wel willen we jullie als medebewoners vragen als jullie wat horen in de straat als het gaat
om een ziekenhuis opname, jubileum of geboorte dit dan graag doorgeven aan de
straatvertegenwoordiger of aan iemand van bestuur, zodat Ria dat te horen krijgt en wij er
ook heen kunnen. Ze krijgt nu regelmatig in de wandelgangen te horen dat iemand in het
ziekenhuis heeft gelegen en niks heeft gehad. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus bij
deze hoort u wat geef het dan even door. Dit is een kleine moeite.
Financiën:
Het afgelopen jaar 1 grote kostenpost gehad en dat was natuurlijk de ketel, maar nu
kunnen we ook een aantal jaar verder en hebben we het overal verdeeld lekker warm.
Verder zijn er geen grote uitgaves geweest.
We zijn een gezonde vereniging en voor dit jaar worden er geen grote uitgaves verwacht,
of het onderhoud moet tegenvallen.
We zijn vorig jaar begonnen met het opzetten van automatische incasso, iedereen heeft
aangegeven op deze manier te willen betalen en heeft een incassobrief in de bus gehad.
Helaas hebben we nog niet alle formulieren terug. We zullen nieuwe formulieren aan
degenen geven die het nog niet ingevuld of ingeleverd hebben zodat ook zij dit jaar mee
kunnen doen. Dit is ook de reden dat de contributie nog niet is geïnd. We zullen dit zo snel
mogelijk weer oppakken.
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Kascontrole:
De kascontrole is dit jaar gedaan door Gerco Harbers en Bjorn Scholten, de boekhouding
voor 2019 is goed gekeurd. Voor volgend jaar staan Bjorn Scholten en Ilona Harbers op
papier, als reserve Marcel Eikenaar.
Evenementen:
De activiteiten van het afgelopen jaar waren als volgt:
Zaterdag 16 maart:
Dart koppeltoernooi
Donderdag 11 April:
Paasbakje maken, we hadden een goede opkomst.
Vrijdag 12 April:
Paasbingo, ook een mooie opkomst.
Maandag 22 April:
Eieren zoeken en eierengooien
Zaterdag 18 Mei:
Pub quiz, hier waren ook mensen buiten de wijk
aanwezig, Top, was gezellig.
Donderdag 30 Mei:
Dauwtrappen ging niet door, er waren te weinig
deelnemers.
Zaterdag 15 Juni:
Koppel darttoernooi
Zaterdag 23 November:
Pub quiz, ook hier waren weer mensen van buiten de
wijk aanwezig, het was een leuk groepje zo, leuk dat er
steeds meer andere mensen komen.
Donderdag 12 december:
Kerststukje maken, helaas was de opkomst heel
dunnetjes.
Vrijdag 13 december:
Kerstbingo, de opkomst was goed, veel mensen, ook hier
weer nieuwe gezichten.
We kijken weer uit naar leuke activiteiten, als jullie ideeën hebben geeft dit dan door aan
ons. Ook zoeken we nog mensen die ons willen versterken we zijn momenteel maar met
z’n tweeën.
Jeugd:
We hebben geprobeerd om wat activiteiten te organiseren maar helaas kwamen iedere
keer alleen onze eigen kinderen, dus bij deze zijn we genoodzaakt om te stoppen, helaas!
Inkoop:
Wij kopen zoveel mogelijk in tijdens reclame. Chips wordt er niet meer gehaald omdat er
geen vraag naar is, misschien alleen nog met bingo’s. Snoep is teruggehaald naar 4
soorten dit in verband met houdbaarheidsdatums.
Wijkkrant:
Het afgelopen jaar hebben wij als redactie met veel moeite 5 wijkkranten kunnen
uitbrengen.
Oorzaak hiervan is dat er te weinig copy binnen komt en wij genoodzaakt zijn om artikelen
te plaatsen van andere organisaties, zoals van stichting de Welle.
Ook de oplage van 200 stuks is ook dit jaar weer gedaald.
Oorzaak hiervan is dat mensen verhuizen, overlijden of gewoon geen zin of geld meer
willen investeren in onze wijk.
Onze wijkkrant wordt op dit moment gedrukt bij het Kopieercentrum in Rijssen. De kosten
voor het drukken van de wijkkrant kunnen we op dit moment nog halen uit de opbrengsten
van onze adverteerders. Maar een vetpot is dit helaas niet. Stoppen er enkele
adverteerders, dan is het uitbrengen van de wijkkrant niet meer rendabel.
Onze website noalndiek.nl wordt steeds beter bezocht. Afgelopen jaar zijn we veranderd
van hosting partij. Dit omdat onze sponsor Teunis Rijssen geen adverteerder meer is, dus
ons ging belasten met de kosten voor de hosting. Nu hebben we een hosting partij
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gevonden waar we onze website en mailadressen gratis krijgen, mits er een advertentie
op de hoofdpagina van de website kwam te staan.
Om nog meer bezoekers/ wijkbewoners op onze site te krijgen is het regelmatig 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 website.
Ook de Facebookpagina van de wijk wordt steeds meer gebruikt en bezocht.
Al met al moeten we ons afvragen of het uitbrengen van een wijkkrant nog wel nodig is en
of we het niet af kunnen met alleen social media of het uitbrengen van een nieuwsbrief.
Tijdens de rondvraag zou ik graag de mening van de aanwezigen willen horen.
De printer die op dit moment nog in de bestuurskamer staat, wordt haast niet meer
gebruikt. En omdat deze niet meer gebruikt wordt, is de inkt opgedroogd en de printer dus
niet meer naar behoren werkt.
Er zijn enkele wijzigingen geweest binnen de wijkkrantbezorgers, maar gelukkig zijn er
plaatsvervangers gevonden. Dan wil de redactie alle wijkkrantbezorgers heel hartelijk
bedanken voor hun grandioze inzet en wij hopen dat we ook dit seizoen op jullie mogen
rekenen.
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 12 cursisten uit onze wijk de herhalingscursus AED met goed
resultaat gevolgd. Omdat SafeyourHeart dit een te klein aantal vonden, hebben we in
goed overleg besloten om de herhalingscursus te combineren met cursisten uit andere
wijken. We komen dan op een totaal van 25 cursisten. De cursussen worden vanaf dit jaar
gehouden in ons wijkgebouw.
De cursus van afgelopen jaar werd gehouden in T Diekhuus onder leiding van
SafeyourHeart. Alle 25 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 de herhalingscursus werd nogmaals stilgestaan bij www.hartslag.nu.
De AED is het afgelopen jaar 1x tijdens een uitruk van de muur gehaald, ons is helaas niet
bekend wie er hulp heeft verleend.
Afgelopen jaar zijn er kleine storingen geweest met de AED en de AED-kast, maar door
oplettendheid van wijkbewoners is het niet gekomen tot een grote kostenpost. Deze
storingen werden vakkundig opgelost door de heer Biemans. Waarvoor dank.
Over ongeveer 4 jaar zitten we vast aan een nieuwe AED, nou is de vraag hoe gaan we dit
bekostigen, er zijn meerdere opties naar voren gekomen, zoals sponsoren vragen of om
tafel gaan zitten met het bestuur van de Blokken aangezien wij de enige zijn in de
omgeving waar je dag en nacht bij kan, en er veel oproepen iedere keer naar de Blokken
gaat.
We gaan in de toekomst hier eens over brainstormen.
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Overige mededelingen:
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd, in de gemeente wordt van alles
georganiseerd, ook wij als wijk willen hieraan mee werken en wel met het versieren van de
straat, wij als bestuur gaan bij alle bewoners aan de deur met een set vlaggetjes met de
vraag om die op te hangen in de feestweek, mocht u niet in staat te zijn om dat zelf te
doen er zijn vrijwilligers die u graag hierbij willen helpen. Wij vragen u dit te doen op 9 april
al, want dat is Nijverdal officieel 75 jaar bevrijd. Ook vragen we u om op 4 mei de vlag
halfstok te hangen en op 5 mei helemaal.
Op 5 mei wordt er in Nijverdal Centrum een ontbijt georganiseerd, misschien dat we dat in
de wijk ook willen doen als hier vraag naar is, mocht u dat willen, of weet u iets om dit te
organiseren dan horen wij als bestuur dit graag.
Ook moet er mensen zijn die een sociale hygiëne certificaat hebben, er zijn er wel 2 die
dat hebben maar die wonen inmiddels niet meer in de wijk, dus gaan Hetty en Mirjam die
nu proberen te behalen.
Yvonne Posthuma is meestal ook aanwezig maar door veranderingen in haar taken
binnen de Welle, zit dit er niet meer in.
Rondvraag:
Jan Endeman: sinds dat de PC Boutensstraat is vernieuwd is de Potgieterstraat er alleen
maar slecht op geworden, er zijn al gewonden gevallen, hier kan het bestuur eigenlijk niks
mee, we kunnen dit in de toekomst in wijkenoverleg voordragen, als omwonden moet je de
gemeente bellen, ook omdat de PC Boutensstraat er niet “schoon” bij ligt volgens
omwonende.
Ook werd er tijdens de rondvraag gestemd om de wijkkrant niet meer uit te brengen, maar
om nieuwsbrief rond te brengen. Dit omdat we de wijkkranten 5 per jaar niet meer vol
krijgen met copy, alle evenementen staan gelijk op onze facebookpagina en die wordt ook
druk bezocht. De meerderheid van de stemmen waren hiervoor.
Er komt nu dan ook nog maar 1 wijkkrant uit, daarna gaan we over op de nieuwsbrief.
Verder waren er geen rondvragen meer.
Afsluiting:
Jelle sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst, en nodigt allen uit
om een drankje te doen op een mooi jaar.
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Van de Voorzitter.
Hallo wijkbewoners,
Allereerst wensen wij jullie een goed en gezond 2020 toe namens het bestuur.
Een nieuw jaar ligt voor ons en wat zal die brengen zal???
Ik hoop heel veel goeds.
Nu de Kerstdagen en Oud en Nieuw weer achter ons liggen, worden de dagen weer
langer. Ondanks dat het winter is, hebben we nauwelijks nog vorst gehad. Maar wie weet
komen de koude dagen nog.
Even een kleine terugblik naar het oliebollen bakken. Een kleine 1200 hebben we er
gebakken. Eenieder die geholpen heeft bedanken wij heel hartelijk, maar ook de mensen
die de oliebollen gekocht hebben worden natuurlijk hartelijk bedankt. We hopen dat ze
lekker hebben gesmaakt.
Ook is de P.C. Boutensstraat bestraat en er ligt op de hoogte van het speeltuintje een
drempel. Nu maar hopen dat het helpt om de snelheid tegen te gaan.
Op 6 februari jl. was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De opkomst was
wederom zeer matig, 13 mensen exclusief het bestuur hadden de moeite genomen om te
komen. Deze mensen worden bedankt voor hun aanwezigheid. In de vergadering is onder
andere besloten dat de volgende wijkkrant ook de laatste wijkkrant is. Als alternatief gaan
verder we met een nieuwsbrief. Op ons Facebookpagina en onze website worden de
activiteiten ook altijd genoemd.
Voor verdere informatie zie het verslag in de wijkkrant.
Ook willen we jullie erop attenderen dat er een buurtpreventie app bestaat. Deze wordt
beheerd door Jorieke Brinkman en we zijn er mee bezig om ons aan te melden bij de
landelijke instelling.
Wil u zich ook aanmelden, neem dan contact op met Jorieke op 06-40711255 dan kan ze
u toevoegen.

Met vriendelijke groet,
Jelle Brinkman. (Voorzitter)
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Van de Redactie
Met toch een beetje vreemd gevoel in onze buik zijn we afgelopen week begonnen met
het samenstellen van de allerlaatste wijkkrant….
Ja, u leest het goed!
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 februari is besloten om te stoppen met het
uitbrengen van de wijkkrant en over te gaan op een Nieuwsbrief.
Hiervoor zijn enkele oorzaken:
•

•

De laatste jaren is de hoeveelheid aangeleverde copy dermate laag geworden, dat
het voor de redactie haast onmogelijk was om een fatsoenlijke wijkkrant uit te
brengen. Om toch maar bladvulling te hebben, zijn we vorig jaar al begonnen met
nieuws uit externe bronnen.
Sociale media. Voordat de wijkkrant bij u in de bus valt, staat er al een melding op
onze website en op onze Facebookpagina. Het bereik van social media is natuurlijk
stukken groter dan alleen de wijkkrant.

De meeste van de redactieleden zitten al 15 tot 30 jaar in de redactie, en hebben altijd met
veel plezier en aandacht uw wijkkrant verzorgt. We hebben dit de afgelopen jaren al een
klein beetje aan zien komen en nu is het doek gevallen voor de wijkkrant.
Wij willen iedereen, maar dan ook iedereen, bedanken voor hun inzet voor de wijkkrant.
Van oud-redactie leden tot wijkkrantbezorgers, van wijkbewoners die samen met ons
rondjes hebben gelopen om de bestuurskamer om de wijkkrant in elkaar te zetten.
Echt! Allemaal bedankt.!
Er is dus nu besloten om een Nieuwsbrief uit te brengen op momenten dat het belangrijk
is. Evenementen en activiteiten zullen aangekondigd worden via Social Media, website en
via een flyer.
De flyer zal dan huis-aan-huis worden bezorgd, in de hoop zo nog meer wijkbewoners
naar ’t Diekhuus te krijgen.
Wij bedanken ook onze adverteerders, die ons al die jaren hebben gesteund. Hen wordt
gevraagd om toch onze wijk te steunen door een logo/advertentie op onze website te
plaatsen.
Namens de redactie,
Freddy Woudstra
Diny Oost
Gerda Herder
Ria Hop
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Lief en leed
Zoals al in het verslag staat van de jaar vergadering zijn er een aantal bonnen uitgedeeld
voor ziekenhuis opnames, geboortes en huwelijksjubileum. Het valt mij op dat er in
bepaalde straten nooit een bon uitgedeeld wordt. Wij kunnen ons niet voorstellen dat daar
nooit een geboorte, ziekte of huwelijksjubileum is. Onze vraag is dan ook hoort of ziet u
dat één van deze dingen bij u in de straat gebeuren geef het dan a.u.b. door aan de
straatvertegenwoordigster of aan onder getekende. Wij horen het liever 2x als helemaal
niet.

Bedankjes:
Hartelijke dank voor de zuivelhoevebon die we gekregen hebben van de
wijkvereniging voor ons 40-jarig huwelijk.
Hartelijke groet, Gerard en Dinie Tijhof.
Hartelijke dank voor de zuivelhoevebon die ik kreeg van de wijkvereniging na mijn
thuiskomst uit het ziekenhuis.
Annie Middelkamp.
Hierbij wil ik de wijkvereniging bedanken voor de zuivelhoevebon die ik gekregen
heb na mijn knieoperatie.
Dinie Tijhof.
Via deze weg wil ik de redactie bedanken voor de bloemen die ik gekregen heb
voor de koffie al die wijkkrantvergaderingen.
Petra Woudstra
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Persbericht Bijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg

Op vrijdagmiddag 17 april a.s. organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente en het
Parkinsoncafé een gratis bijeenkomst over Parkinson en Palliatieve Zorg, bedoeld voor
patiënten en naasten in Overijssel. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Liberein Het
Florapark in Enschede.
De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan
uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van
Parkinsonsymptomen hetzelfde.
De ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme is niet te genezen. Er
zijn meerdere behandelingen mogelijk om de symptomen te verlichten en de kwaliteit van
leven te verbeteren. Maar er komt een moment waarop de arts aangeeft dat er geen
medicatie of behandeling meer mogelijk is om de situatie te verbeteren. Daarmee begint
de laatste fase van de ziekte van Parkinson. Deze fase wordt ook wel de palliatieve fase
genoemd.
De themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg wordt verzorgd door Paul Smit,
specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en kaderarts Palliatieve Zorg, verbonden
aan ParkinsonNet.
Op de informatiemarkt kunt u informatie vinden over de ziekte van Parkinson, palliatieve
zorg en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg
Vrijdag 17 april 2020 van 14.00 – 16.00 uur
Liberein Het Florapark, Floraparkstraat 97, 7531 XG Enschede

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij het secretariaat van de Netwerken
Palliatieve Zorg Twente via e-mail: npztwente@hotmail.com onder vermelding van uw
volledige naam, woonplaats en telefoonnummer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerda Kievitsbosch,
netwerkcoördinator, op 06 131 474 18.
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Verslag activiteiten:
DE PUP QUIZ
23 november was er weer een pup quiz.
Met 26 personen verdeeld over 6 teams konden we van start met de quiz. De eerste en
vierde ronde waren voor iedereen best een lastige. Daar stonden ronde twee en drie
tegenover die wat makkelijker waren. In de andere rondes kon er door bepaalde teams
uitgelopen worden. In de laatste ronde (muziek) kon het team dat laatste stond door een
hele goede score deze plek over doen aan een ander team.
De quiz werd uiteindelijk gewonnen door team jammer joh (Chris, Kaylee, Remon en
Miriam). Het team, wij missen Heleen, verloor de quiz. Zij mochten een ronde van de
volgende quiz bedenken en dit is geworden “FC Twente”.
We hopen de volgende keer ook weer op een goede opkomst.

DE KERSTBINGO
Op vrijdag 13 december was het tijd voor het laatste evenement van dat jaar, de
Kerstbingo.
Met een redelijk goede opkomst van 30 personen, waaronder ook een aantal jongere
deelnemers, zijn we begonnen met de strijd om de prijzen. Vanaf de derde ronde werden
de prijzen redelijk verdeeld door de hele zaal.
Voor de laatste ronde, boodschappen pakketten, werden nog aardig wat kaarten
bijgekocht. Nadat ook deze pakketten gewonnen waren kon, bijna, iedereen tevreden naar
huis. Het was een gezellige avond en hopelijk tot de volgende keer.

Komende activiteiten

PAASBINGO:
Vrijdag 3 april is er onze jaarlijkse Paasbingo.
We hebben weer mooie prijzen ingekocht met als
hoogtepunt onze hoofdprijzen:
De manden met boodschappen.
De kosten voor de bingo zijn voor leden €10 euro per
boekje en voor niet leden €12,50. Voor beide is dit
incl. 1 kaartje voor de hoofdprijs ronde.
Om 19.30 is de zaal open en staat de koffie/thee met iets lekkers voor u klaar. Om
20.00uur beginnen we met de bingo.
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EIEREN ZOEKEN EN GOOIEN
Tweede Paasdag 13 april gaan we weer gezamenlijk naar het bos om daar eieren te
zoeken voor de kinderen. Na het eieren zoeken gaan wij eieren gooien.
Degene die de grootste afstand gooit en zorgt dat het ei heel blijft krijgt een prijs.
We gaan in verschillende categorieën eieren gooien. Hier kan dus iedereen aan deel
nemen.
Nadien gaan we weer terug naar het wijkgebouw waar de
koffie/thee klaar staat met de Krentewegge.
Hier zal ook de prijsuitreiking van het eiergooien plaats
vinden.

Graag zien wij heel veel mensen op onze activiteiten.

Jeugd:
Zoals u al meerdere malen hebt kunnen lezen heeft onze wijk momenteel geen
Jeugdcommissie meer.
Dit vinden ik (wij) heel jammer.
Graag wil ik hierbij dan ook een oproep doen voor het volgende
WIE WIL MIJ HELPEN ÉÉN OF MEERDERE ACTIVITEITEN TE ORGANISEREN VOOR
DE MEI VAKANTIE!
De jeugd is onze toekomst voor onze wijkvereniging.
U kunt zich hiervoor melden bij Ria Hop, P.C. Boutensstraat 26.
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