AGENDA
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
1 nacht of langer

een van harte beterschap kaart
een bon van de Zuivelhoeve

Bij geboorte:

1 bon van de Hema

Huwelijks jubileum 12.5, 25, 40,
50, 60, 65, 70

1 bon Zuivelhoeve

Overlijden:

nabestaanden krijgen een oprechte
deelneming kaart namens de
wijkvereniging.

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.
10 november pub quiz: Deze keer iets minder deelnemers.
Editie november 2019

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
verversen van de website van groot belang. Daarom vragen wij niet alleen aan
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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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Voor alle leden van ’n Oaln Diek,
Wilt u weten waar het bestuur zich in 2019 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: 6 februari
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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AGENDA
Datum
18 nov. 2019
25 nov.
02 dec.
09 dec.
16 dec.
23 dec.
30 dec.

Activiteit kaarten
Klaverjassen
Klaverjassen en kruisjassen
Klaverjassen
Klaverjassen en kruisjassen
Klaverjassen
Klaverjassen en kruisjassen
Klaverjassen

06
13
20
27
03
10
17
24
02
09

Klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen
Klaverjassen

jan. 2020
jan.
jan.
jan.
febr.
febr.
febr.
febr.
mrt.
mrt

en kruisjassen
en kruisjassen
en kruisjassen
en kruisjassen
en kruisjassen

Datum

overige activiteiten

23 nov.

Pupquiz

12 dec.

Kerst stuk maken

13 dec.

Bingo

27 dec.

Kaartmarathon

29 febr.
an de Voorzitter.

Dart toernooi

COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
Maandag 13 januari 2020
Bij Freddy Woudstra PC Boutensstraat 36
Of bij voorkeur via E-mail
wijkkrant@noalndiek.nl
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Van de Voorzitter
Hallo buurt bewoners, hier weer een schrijven van mij.
De herfst is inmiddels begonnen en de wintertijd is weer in gegaan.
‘s avonds is het weer vroeg donker Het is wel een gezellige tijd vind ik zelf.
Mooi om te zien dat tijdens de Halloween avond zoveel kinderen te zien lopen
en dat er ook zoveel mensen snoep aanboden. Geweldig, allen dank hier voor.
Ook mochten we gastheer zijn voor het wijken overleg samen met de
wethouders en de burgemeester. Hier konden we horen wat er reilt en zeilt in
de andere wijken en de gemeente. Duurzaamheid was hier een van de
onderwerpen, maar ook hoe het gaat in de andere wijken.
Tot slot was er een ruimte voor de rondvraag, waar wij als wijk hebben
gevraagd waarom de 30 km zone nog steeds niet is ingevoerd. Ook hebben wij
ons beklag gedaan dat het veldje weer niet word opgeknapt.
De burgemeester en Jelle Beitsema hebben na afloop hier nog naar gekeken,
we zullen maar afwachten hoe het afloopt.
De 30 km zone is te duur en er is geen geld
voor. We hebben wel met de opzichter van de
gemeente kunnen overleggen dat er in de P.C.
Boutensstraat een drempel komt ter hoogte
van de speeltuin. Zoals je het misschien al wel
gezien hebt zijn ze inmiddels al begonnen.
Wat een puinzooi, maar ja het moet eerst
slechter worden voor het beter word.
Dan staan er de kerstdagen en oud en nieuw
weer voor deur, voor de een mooie warme
tijd, maar voor de ander een tijd van gemis en
leegte.
Met oudejaarsdag vuurwerk knallen wat een
feest voor de jeugd, maar pas een beetje op
voor de huisdieren en oudere mensen. Geef ze
de ruimte.
Tot Ziens!
Met vriendelijke groet:
Jelle Brinkman.
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Van de Redactie
Nu kan ik wel weer een heel verhaal houden wat er in de wijkkrant staat en
jullie aanmoedigen om dit te lezen, maar deze keer iets totaal anders……
Het is bijna Kerst en ik dacht “Laat ik er eens een Kerstverhaal in de wijkkrant
plaatsen”. De redactie wenst u een fijne Sinterklaas, hele gezellige Kerstdagen
en een voorspoedig 2020.
De Feestjurk.
De mooie jurk hangt onder een hoes in haar kast. Niemand weet dat ze hem al
weken geleden kocht. Afgeprijsd, dat wel maar toch nog een rib uit haar lijf.
Haar nieuwe hooggehakte schoenen passen er precies bij en de mooie ketting
van vorig jaar ook. En helemaal haar kleur, matblauw.
Het is december en de donkere dagen voor Kerst zijn maar al te waar.
Stormachtig is het met fikse regenbuien. Een witte kerst lijkt ver weg, hoewel
er in elke winkel en ook in de straten gedroomd wordt van een White
Christmas. Toch klinkt het gezellig denkt ze en als 's avonds overal in en
buiten de huizen de lichtjes branden, geeft dat een feestelijk gevoel.
Ze loopt er nog even uit voor een paar boodschappen, wat tijdschriften en wat
lekkers. Buiten treft ze haar nieuwe buurvrouw, die bezig is een kerstboompje
van zeer onwillige lampjes te voorzien. Ze woont nog maar enkele weken in
hun straat en veel verder dan een groet zijn ze nog niet gekomen. Het
kerstboompje waait alle kanten op, valt aldoor om, de lampjes flikkeren aan en
uit.
“Kom, ik help je wel even” zegt ze en samen sjorren ze net zo lang tot de
boom stevig staat en alle lampjes een plekje hebben.
“Maar laat ik me eerst eens even voorstellen, ik heet Anneke en woon daar.”
Ze wijst naar het grote riante huis op de hoek van de straat. “Lieske” zegt ze
wat verlegen. ”Wat fijn dat u me even wilde helpen.” De grote bruine ogen
staan vermoeid in het smalle gezichtje..
Dan ziet Anneke opeens twee stralende snoetjes achter het raam. Twee kleine
jongetjes zwaaien naar haar. Ze zwaait terug. ”Wat een schatjes” zegt ze.
Lieske knikt. Ja, twee drukke maar lieve kereltjes, mijn grootste bezit.
Na elkaar fijne feestdagen te hebben gewenst vervolgd Anneke haar weg. Wat
later, alleen in het grote huis, komt de eenzaamheid op haar af. Eenzaam
ondanks kinderen en kleinkinderen. Maar vooral zo alleen zonder Jan, die al
jaren geleden van haar weggenomen werd. Ook aan het einde van het jaar.
Plotseling gaf zijn hart, dat grote warme hart, het op en moest ze alleen
verder. Ze heeft het een plek kunnen geven, maar toch…het heimwee blijft.
Toch heeft ze ook nu een mooie jurk gekocht zoals ze elk jaar deed toen Jan
nog leefde. Ook de kinderen kregen nieuwe kleren. De dagen waren druk en
gezellig.
Nu wacht ze. Tja, waarop? Een telefoontje van de kinderen die haar vragen de
kerst bij één van hen door te brengen. Tot nu toe heeft ze nog niks gehoord.
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“Ze laten het op elkaar aankomen” denkt ze in een sombere bui. Ach, ze zijn
allemaal zo druk met werk, feestjes, vrienden, relaties, sporten en dan is er
weinig tijd voor een oude moeder. Ook de kleinkinderen ziet ze weinig. Ook al
druk met van alles. Zelfs de kleinsten hebben al een hele agenda met
afspraken en verplichtingen.
De volgende morgen lijkt alles een stuk lichter. Het is droog. Ze ruimt wat
opgewaaid blad weg en hangt vetbollen voor de mezen in het voederhuisje..
Een driewielertje komt al piepend over de stoep haar kant op. “Hoi, wat doe jij
?” zegt het kleine mannetje vrolijk. “Ik geeft de vogeltjes eten” zegt ze. “Ben
jij een Oma” zegt hij ? Ja hoor. Hoe heet je ? “Ik heet Tim en mijn broertje
heet Luuk, maar die is nog klein. Ik ben al drie. Dan hoort ze roepen. Tim, niet
te ver gaan hoor, op het stoepje blijven..
“Mamma” zegt hij blij en rent op haar af, het fietsje op de grond gooiend. Met
een peutertje op haar arm komt Lieske haar kant op. Ze maken een praatje
over het weer en dan vraagt ze aan Anneke of ze zin heeft in een kopje koffie.
Als ze gezellig aan de ronde tafel zitten en de kleintjes spelen vraagt Anneke:
“Vertel eens iets over jezelf. Ben je alleen? Dan hoort ze het zoveelste trieste
verhaal over een scheiding, die haar leven zo op de kop zette. Over de vader
van de beide jongetjes, die ze niet meer wil zien en gelukkig is met een nieuwe
vriendin en haar kinderen. Maar die ook zijn plichten op financieel gebied niet
nakomt, zodat ze met veel moeite in hun levensonderhoud kan voorzien.
Gelukkig springen haar ex-schoonouders wat bij, maar dat zuiver ter wille van
de kinderen, hun kleinkinderen. Lieskes ouders zijn overleden, ze was enig
kind. Werk is moeilijk te vinden en wat moet ze dan met de kinderen?
Anneke ziet hoe tranen langzaam over haar wangen glijden. Meteen staat Tim
naast haar. “Niet huilen Mamma”. Er klinkt paniek in het kleine stemmetje.
“Mamma huilt niet hoor schat, mamma is een beetje verkouden. Gerustgesteld
gaat het kind terug naar zijn autootjes. Weer thuis laat Anneke dit verhaal niet
los. En dan opeens weet ze wat te doen.
Als later op de dag de telefoon gaat en ze de stem van haar oudste zoon hoort,
is ze toch blij. Maar hij verontschuldigd zich direct. De plannen rond de kerst
zijn gewijzigd. Ze hebben toch nog een chalet in Zwitserland kunnen
bemachtigen en daar gaan ze met vrienden naar toe. Ze hebben net geen
plekje over, anders had ze mooi mee gekund. Leuk voor de kinderen. Tja, om
op te passen denkt ze cynisch, vorige vakanties indachtig.
's Avonds laat, als ze net op het punt staat naar bed te gaan, belt haar
dochter. Als Mamma het niet erg vindt, ze wilden dit jaar met de kerst naar de
zon, dus ze hadden een reisje geboekt naar Bonaire. Stel je voor Mam, kerst
op het strand in het witte zand. Kon zij Tante Jans niet uitnodigen, dan was ze
niet alleen”. Toch fijn dat ze meedacht, maar tante Jans, nee, ze werd al moe
bij de gedachte alleen.

In bed kon ze niet slapen. Dat ze alleen was met de kerst was niet erg, ze is
meestal alleen. Maar ze had het zich zo anders voorgesteld vroeger. Zo’n hecht
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gezin en nu? Vooruit, niet piekeren, het leven liep altijd anders dan je dacht en
vaak hoopte.
Drie dagen voor kerst loopt ze bij Lieske langs. De kinderen kennen haar al
precies en roepen blij: ”Oma Anneke”. Tegenover Lieske gezeten vraagt ze:
”Wat dacht je ervan, zouden wij niet samen fijne gezellige kerstdagen kunnen
hebben?” Maar wel op één voorwaarde.. Jij en de jongens komen helemaal in
het nieuw, dat hoort met kerst. Ik heb ook een nieuwe jurk, een feestjurk.
Samen maken we er mooie dagen van.
Ze legt de enveloppe, voorzien van een mooi rood strikje op tafel. Hier is
alvast jullie kerstcadeau. Haar hart is licht en blij als ze naar huis gaat.
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Lief en leed
Ook nu zijn er weer een aantal bonnen uitgedeeld van de Zuivelhoeve aan
leden die in het ziekenhuis hebben gelegen.
En er zijn in onze wijk een aantal baby’s geboren. De ouders zijn gefeliciteerd
en hebben een bon van de Hema gekregen.
Wij zullen ongetwijfeld opnames in het ziekenhuis of geboortes missen. U als
buren/ straat genoten zijn hiervoor onze oren en ogen. Mocht u iemand weten
die recht heeft op een bon, geef het door aan uw straatvertegenwoordiger/ster
en wij zorgen dat ze een bon krijgen.
Bedankjes:
Hartelijke dank voor de bon die ik ontvangen heb na mijn opname in het
ziekenhuis.
Vriendelijke groet, Henny Oost
Hierbij wil ik de wijkvereniging bedanken voor de bon die ik gekregen heb na
mijn ziekenhuisopname.
Chantal van de Maat.

AUTOMATISCHE INCASSO
Als het goed is heeft iedereen die heeft aangegeven het lidmaatschap van de
wijk te willen betalen via automatische incasso een machtiging ontvangen.
Deze kunt u sturen naar, of inleveren bij, het wijkgebouw.
Heeft u geen brief ontvangen of wilt u als nog via automatische incasso betalen
stuur dan even een mail naar: ‘bestuur@noalndie.nl’ , dan zorgen wij dat u een
brief ontvangt.
Met vriendelijke groet,
Antoine Hoop
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PERSBERICHT
“Indrukwekkend en confronterend”
“Een bijzondere avond met vele momenten waarbij ik diep geraakt
werd”, "herkenbaar", "indrukwekkend", "confronterend", "de avond
vloog voorbij". Zomaar een paar reacties vanuit het publiek tijdens de
15-jarige Lustrumviering van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente op
1 oktober jl. Het thema van de bijeenkomst was “Zie mij…en mijn
levenseinde”. Nadenken en praten over de eigen wensen is moeilijk,
maar tegelijkertijd waardevol. Op 16 oktober vindt de tweede
jubileumviering plaats in het Helmertheater te Enschede.
Tijdens de lustrumviering op 16 oktober, met het thema “Zie mij… en mijn
levenseinde”, nemen wij u mee aan de hand van de verhalen van 6 lotgenoten
en hun naasten of nabestaanden. Ook komen vrijwilligers en professionals aan
het woord. Deze mensen delen hun persoonlijk verhaal in de hoop en
verwachting dat anderen hierdoor geïnspireerd raken. Het theaterburo “De
Kracht van Beleving” improviseert, met de input van het publiek, een
voorstelling rond de ervaringsverhalen.
Palliatieve zorg – terminale zorg?
Palliatieve zorg heeft als doel om je leven (tijdens de laatste levensfase)
dragelijker en comfortabeler te maken; door lijden te voorkomen of te
verlichten. Deze zorg kan weken, maanden of jaren duren en is niet gericht op
genezing. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase.
Maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat je
hoort dat je niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die
ziek is, maar ook om familie en naasten. In het laatste stuk van je leven kun je
palliatief terminale zorg aanvragen. Een team van zorgverleners probeert
ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en dat je je leven goed kunt
afronden. Kwaliteit van leven en sterven neemt hierdoor toe.
Laat u inspireren door verhalen van ervaringsdeskundigen. Schrijf u nu
in!
Belangstellenden voor 16 oktober kunnen zich aanmelden via de website of
door een mail te sturen naar ‘NPZTwente@hotmail.com’.
Zaal open vanaf 19.00 uur en start programma 19.30 uur.
Voor meer informatie zie www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/lustrum’
Alleen samen
De lustrumvieringen worden mede mogelijk gemaakt door: Vredehof, Menzis,
Fonds Sluyterman van Loo, Studio Nieuwe Weide en Dr. C.J. Vaillantfonds.

Activiteiten:
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PUPQUIZ
ZATERDAG 23 NOVEMBER
De laatste pup quiz van dit jaar. De zaal gaat om 20:00 uur open en we
starten rond 20:30 uur. Je kunt je opgeven als groep of voor de verrassing
gaan en mee loten voor de indeling. Een van de rondes zal zijn “het menselijk
lichaam”.

Kerst stukje
DONDERDAG 12 DECEMBER.
Dit is het kerst stukje dat we gaan maken. Deze keer maakt u ook echt het
hele stuk, er wordt niks al in elkaar gezet aangeleverd.
De zaal gaat om 19:30 uur open en na de koffie/thee gaan we beginnen.
De kosten voor deze avond zijn €15,00 te voldoen bij opgave. U kunt zich
opgeven bij de Willem Kloosstraat 44 of daar een envelop met uw naam en het
bedrag door de bus te doen. Opgeven kan tot en met vrijdag 6 december.
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Kerstbingo
Vrijdag 13 december is het weer tijd voor de kerstbingo.
De zaal gaat om 19:45 uur open en na de Koffie/thee gaan we beginnen.
De kosten zijn voor 9 rondes;€10,00 voor leden en €12,50 voor niet leden.
De avond wordt natuurlijk afgesloten met de BOODSCHAPPEN ronde.

DARTSKOPPELTOERNOOI 29 februari 2020
Zaterdag 29 februari.
Zaal open om 12:00 uur
Start om 13:00 uur
Kosten €10.00 p.k.

Kaartmarathon 2019
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Onze jaarlijkse kaartmarathon wordt op vrijdag 27 december gehouden.
We beginnen deze dag om 10.00 uur en gaan door tot 18.00 uur.
U kunt dan meedoen met klaverjassen, kruisjassen of kruisjassenkoppel.
Om de kosten hoeft u het niet te laten, deze zijn voor kruisjassen en
klaverjassen €15,- en voor kruisjassenkoppel € 20,- per persoon.
Er zijn weer vleesprijzen te winnen zoals u van ons gewend bent.
We hebben net als eerdere jaren weer een stamppot-buffet .
Om de prijzen laag te houden hebben we tijdens het buffet een verloting met
vlees prijzen.
U kunt zich opgeven tijdens de kaartavonden of per telefoon: 06-12944597.
Voor de kaartmarathon graag om ongeveer 9.30 uur aanwezig zijn zodat we
om 10.00 uur kunnen beginnen.
Wij wensen jullie een goede kaartmarathon toe.
Jan en Gerard.
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OPROEP
Wie o wie.. neemt het stokje van ons over?
Lijkt het jou leuk om activiteiten te bedenken en te organiseren voor kinderen
uit onze wijk?
Het gaat om kinderen van 4 t/m 12 jaar (basisschool).
We hebben een prachtig wijkgebouw waar je vele activiteiten kan doen en
daarnaast ook nog eens een mooi grasveld waar je leuke spelletjes kan
organiseren.
De ene keer zal het wat meer tijd kosten dan een andere keer, maar de blije
koppies van de kinderen, daar gaat het om! Het wordt tijd voor nieuwe ideeën!
Heb jij tijd over en denk je: dat is wat voor mij?
Neem dan gauw contact op met iemand van het bestuur!
Groetjes het jeugdbestuur
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OLIEBOLLEN ACTIE

OLIEBOLLEN ACTIE

OLIEBOLLEN ACTIE

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 Maandag 30 december 2018 `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 maandag 30 december van 12.00 uur tot 17:00 uur afhalen in ons
wijkgebouw `t Diekhuus.
U kunt ze online bestellen via ‘www.noalndiek.nl/index.php/oliebollen’.
U kunt ook onderstaand strookje in de brievenbus deponeren bij ’t Diekhuus.

NAAM:

ADRES:

MET €5.00 per 10

AANTAL:

BEDRAG: €

ZONDER €4.50 per 10

AANTAL:

BEDRAG: €

TOTAAL

AANTAL:

BEDRAG: €
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