Voor alle leden van ’n Oaln Diek,

Wilt u weten waar het bestuur zich in 2013 mee bezig heeft
gehouden of wilt u weten hoe we er financieel voor staan of
misschien heeft u zelf mededelingen.
Kom dan naar de

Ledenvergadering op 27 maart 2014.

Hoelaat: 20:00 uur
Waar

: ‘t Diekhuus

Wij hopen op u komst.

Vriendelijke groeten,
Het Bestuur Wijkvereniging ’n OalnDiek
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Notulen ledenvergadering Wijkvereniging ’n OalnDiek 21 maart 2013
Aanwezig: 33 leden
1. Opening
Rob Pijffers heet iedereen welkom en is blij met deze grote opkomst en opent de
vergadering met 1 minuut stilte.
2. Mededelingen
Het bestuur vindt het belangrijk wat er zoal leeft en speelt in de wijk. Deze
ledenvergadering is natuurlijk ook voor u van belang. Wat heeft ’t bestuur gedaan
c.q. waar zijn de onderliggende commissies het afgelopen jaar mee bezig geweest.
Al met al is het financieel gezien toch weer een goed jaar geweest, ondanks wat
investeringen die er gedaan zijn.
Vorig jaar tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur aangegeven dat Martin
van Leussen en Rob bezig zijn geweest met onder andere de gemeente om het
grasveldje naast het wijkgebouw op te laten knappen. Helaas is dit tot op de dag
van vandaag nog niet gerealiseerd. Yvonne Poshuma van stichting “De Welle” is
ook opgeschakeld, maar heeft vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleidt.
Neemt niet weg dat dit nog steeds op de agenda staat!
Zoals aangegeven was 2012 in financieel opzicht weer een goed jaar voor de
wijkvereniging. We hebben in 2012 weer kunnen genieten van de toneelvereniging
als ook een succesvol verlopen burendag. Dit zijn toch zeker weer positieve
activiteiten. Natuurlijk moet het kaarten en bijbehorende kaartmarathon niet
onderschat worden. En de buurters zorgen op de zaterdagen ook voor de nodige
omzet. Of wat dacht u van de oliebollenactie. Er was wel ietwat minder aan
oliebollen verkocht, maar deze dag was toch zeker weer erg geslaagd te noemen.
Hoe is ’t met Dirkje?? Dan van Dirkje kleine stap naar Frits Bentsink. Wie heeft het
Twenst Volksblad gelezen medio januari? Voor degene die niet op de hoogte is/was
of onze wijkkrant niet geheel gelezen heeft, Frits Bentsink heeft een fotocollage op
DVD gezet, bestaande uit ruim 2.500 foto’s van Nijverdal/Hellendoorn van de
afgelopen 70 jaar. De opbrengst van de verkoop van deze DVD’s heeft dhr.
Bentsink in januari persoonlijk bij ’t Diekhuus overhandigd. Wij zijn hier erg blij mee
en gaan dit geld besteden aan de inrichting – bloemetjes, vitrages e.d.- van ons
wijkgebouw. [de opbrengst bedroeg EURO 612,00!!]
Qua grote uitgaven zijn er koelkasten aangeschaft en een vrieskist; wanneer we
kijken naar de stroomkosten van de “oude” apparatuur – en het niet juist koelen van
de grote vriezer – kunnen wij concluderen dat dit – ondanks de kosten – een juiste
beslissing is geweest. Kort door de bocht gerekend, zijn deze kosten binnen drie
jaar terug verdiend!
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3. Notulen 15 maart 2012
Notulen zijn bij deze goedgekeurd.

4. Jaarverslag – overleg/vergaderingen
In 2012 zijn er 6 reguliere bestuursoverleggen geweest.
Er zijn 5 overleggen geweest met de afzonderlijke commissies, te weten Disco,
Evenementen, Schoonmaak, Redactie, Buurters.
Bij het eerste gemeente-overleg zijn wij niet aanwezig geweest in verband met de
datum en bij het wijkenoverleg hebben wij afgelopen jaar helaas ook verstek
moeten laten gaan.

5. Financieel overzicht
Alfred geeft een toelichting op het financieel overzicht. Het resultaat van 2012 is
iets minder positief als 2011. Dit heeft te maken met de aanschaf van koelkasten,
munten en een accu voor het AED apparaat. De verschillende activiteiten worden
goed bezocht en hebben een goede opbrengst.
6. Verslag kascommissie
De kas over 2011 is gecontroleerd en akkoord bevonden door Marinus Valk en
Harco Slettenhaar. De kascommissie voor 2012 bestaat uit en Harco Slettenhaar
en Bert Vos met als reserve Jelle Brinkman.
Pauze
In de pauze laten we en film zien van de bouw van het Diekhuus, veel herkenning
en veel verhalen. Intussen laten we 3 verschillende logo’s rondgaan, de leden
kunnen hun voorkeur uitspreken
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7. Verslagen van diverse commissies
Lief en leed (Harmke Schipper)
Harmke doet verslag van het afgelopen jaar.
In 2012 hebben de straatvertegenwoordigsters namens de wijkvereniging onze
steun betuigd of felicitaties overgebracht.
2 zieken bezoeken
1 geboortes
2 huwelijksjubilea
3 ziekenhuisopname
3 condoleance kaarten
2 cadeaubonnen
Jolanda Karkdijk , straatvertegenwoordigster van de rijssensestraat is dit jaar
gestopt. Er zijn een aantal mensen benaderd om dit stokje over te nemen maar
helaas tot op heden is er nog niemand gevonden.
De Jac. Perkstraat en de PC Stamstraat hebben nog steeds geen
straatvertegenwoordiger. Gelukkig zijn er binnen deze straten wel ogen en oren dus
voor een bloemetje wordt gezorgd.
De wijkvereniging telt op dit moment 214 leden. In 2011 waren dit er 238.

Beheer (Bjorn Scholten)
Vorig jaar ben ik gevraagd voor de taak inkoop- en beheer van het Diekhuus.
Op voorhand wist ik dat dit een verantwoordelijke taak is binnen de wijkvereniging en dat
het ten koste gaat van enige vrije tijd, maar in mijn achterhoofd wist ik ook dat ik op veel
personen kon terugvallen en daarom heb ik besloten deze vacature te vervullen.
Iedereen die mij de afgelopen tijd geholpen heeft, bedankt.
Verder wil mijn voorganger Martin van Leusen bedanken voor al zijn jaren inzet.
Ik neem mijn petje af voor al zijn energie, tijd en werkzaamheden die Martin de afgelopen
jaren in het Diekhuus heeft gestoken.
Vanaf mijn plek bedank ik jou voor je enorme inzet voor de functie inkoop- en beheer en
hopelijk wil je alsnog als vrijwilliger meehelpen in het onderhouden van het Diekhuus.
Zonder vrijwilligers geen wijkvereniging en zonder wijkvereniging geen Diekhuus
Heb je nog tijd over of kan je voorzien in materieel meldt dit bij mij, ook al is het maar voor
een paar uurtjes per jaar, want vele handen maken nog steeds licht werk.
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Wat is het afgelopen half jaar gebeurd:
Inkoop:
-Nieuwe producten achter de bar ingekocht om uit te proberen.
-3 koelkasten vervangen, voor 2 grotere koelkasten en 1 tafelmodel koelkast.
-1 tafelmodel diepvries gekocht.
-Waterkoker vervangen.
-Frituurpan aangeschaft voor evenementen.
Buitenonderhoud:
Ook dit jaar is het buitenonderhoud uitgevoerd door een ploeg vrijwilligers:
Ze hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd of zijn dit nog van plan.
-Dakgoten schoongemaakt
-Onkruid wieden
-Onkruid spuiten
-Haag knippen en onderhouden
-Tuintjes onderhouden
-Schilderen van het hek
Gerard Tijhof, Jan van Laar, Gerrit Bronsvoort en iedereen die ik vergeten ben, hartelijk
dank
Jullie zorgen voor een verzorgt uiterlijk van het wijkgebouw.

Intern Diekhuus:
-Meterkast deur gerepareerd
-Lampen vervangen
-Kelder schoongemaakt en opgeruimd
-Gaten in de kelder dicht gemaakt, zodat geen ongedierte naar binnen kan
-Deurdranger vervangen
Iedereen die geholpen heeft bedankt voor de inzet.
Verwachte werkzaamheden de komende jaren Diekhuus:
Begane grond
-Renoveren plafond Diekhuus zaal begane grond, eventueel met nieuwe verlichtingsplan.
Eerst offertes opvragen.
-Schilderwerk binnen in het Diekhuus
-Waterleiding naar buiten trekken t.b.v. evenementen (voor feestweek gereed)
-Stroomkabel naar buiten trekken t.b.v. evenementen (voor feestweek gereed)
-Kabels t.b.v. audio apparatuur in de kast nalopen, eventueel een handleiding maken voor
de bediening hiervan.
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Bovenverdieping,
-Blinderen ramen t.b.v. de jeugddisco
-Plateau voor de dj t.b.v. de jeugddisco verbouwen en apparatuur opnieuw aansluiten.
Vraag stelling: zeil in de bovenzaal dient vervangen te worden.
Op dit moment zijn er andere prioriteiten.
H. Slettenhaar wil een boenmachine regelen om de vloer te boenen. Eventueel kapotte
stukken repareren.

Evenementen (Jan NijenTwilhaar)
Overzicht van de evenementen









Pasen eieren zoeken en gooien
Hemelvaart fietspuzzeltocht
Feestweek spelletjes en puzzeltocht
Koninginnedag spelletjes en ballonnen oplaten
Succesvolle playbackshow
Kindermiddagen met bingo en knutselen
Sinterklaas
Kerst bingo

Als iemand nog leuke ideeën heeft houden wij ons aanbevolen, verder wil ik iedereen
bedanken die ons geholpen heeft.

Redactie (Freddy Woudstra)
Het afgelopen jaar zijn er weer 5 wijkkranten verschenen in een oplage van 270
exemplaren.
Dit aantal is gelijk gebleven aan de voorgaande jaren.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een enkele adverteerder, maar hiervoor
zijn ook al nieuwe adverteerders bijgekomen. Mede door de inzet van Martin van Leussen
hebben we er weer enkele adverteerders bij gekregen.
De bezoekersaantallen van onze internetpagina www.noalndiek.nl stijgen nog steeds.
Ik ben nog steeds bezig met de ontwikkeling van de site, een internetsite is namelijk nooit
af.
Mocht u foto’s of een stukje op de site geplaatst willen hebben kunt u altijd met ons
contact opnemen. Ook ideeën voor veranderingen aan de wijkkrant of website zijn van
harte welkom.
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Het inleveren van kopie via het email-adres: wijkkrant@noalndiek.nl gaat goed, maar er
kan natuurlijk veel meer bij. We hopen dat iedereen ook het volgende seizoen hun kopie
op tijd zullen inleveren via dit mailadres.
Verder wil de redaktie 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 redaktie,
Freddy Woudstra.

AED (Freddy Woudstra)
Afgelopen jaar hebben 23 cursisten de herhalingscursus AED gevolgd.
Deze werd gehouden in ’t Diekhuus onder leiding van Gerard Biemans.
Gerard heeft de taak van de Ambulancedienst overgenomen.
Financieel was Gerard de goedkoopste.
Het aantal gediplomeerde reanimatie en AED bedieners is gelijk gebleven met vorig jaar.
Alle 23 cursisten zijn glansrijk geslaagd en hebben van de Ambulancedienst een nieuw
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.AED-alert.nl
Dit is een Nederlands initiatief om via sms berichten, de op de site
www.lekenhulpverlening.nl aangemelde cursisten, in te schakelen bij een reanimatie. De
gegevens van alle leden van deze site staan tevens geregistreerd bij www.aed-alert.nl.
Hier kunnen de leden ook met hun eigen gegevens inloggen.
In de meeste gevallen zijn cursisten cq. wijkbewoners sneller bij een reanimatie dan de
ambulancedienst. De cursisten weten op dat moment wat ze moeten doen om de
overlevingskans bij het slachtoffer te vergroten.
Afgelopen jaar is onze AED , gelukkig, niet zo vaak ingezet. Wel hebben we de AED een
paar dagen binnen moeten zetten in verband met de strenge vorst.

Namens de werkgroep AED
Freddy Woudstra.
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8. Mutaties
 Jan stopt met evenementen. Hij wordt bedankt voor alle jaren. Chris
Zandbergen zal hem gaan vervangen.
 Dirkje stopt met evenementen, ze blijft nog wel de coördinatie van de
schoonmaak doen. Ze wordt bedankt voor alle jaren.
 Dinie stopt met evenementen, ze wordt bedankt voor alle jaren.
 Rob geeft aan af te treden bij de volgende ledenvergadering, er zal een
oproep voor een nieuwe voorzitter in de wijkkrant komen.
9. Rondvraag
 Is het mogelijk om ook de wijkkrant per mail te versturen. Als mensen hier
belangstelling voor hebben kunnen ze hun e-mail adres doorgeven als de
contributie wordt opgehaald. Evenementen zou ook gebruik kunnen maken
van deze e-mail adressen. De papieren wijkkrant wordt niet afgeschaft.
 In november 2013 bestaat het Diekhuus 25 jaar. We willen een reünie
organiseren. Er komt een oproep in de wijkkrant met de vraag wie dit op
zich wil nemen.
 In de pauze zijn er zojuist straatvertegenwoordigers geregeld. Wendy
Scholten gaat de Lange Jan doen, Gert vd Heide de PC Stamstraat en
Chantal vd Maat de PC Boutenstraat.
 Kan er volgende keer gebruik worden gemaakt van een microfoon tijdens
de ledenvergadering. Het is niet voor iedereen goed te verstaan.
 Is het mogelijk om een betonnen tafeltennistafel voor het wijkgebouw te
krijgen. Het bestuur gaat informeren, maar de gemeente is erg zuinig
hiermee.
 Aankomende woensdag is er een overleg in het Diekhuus over het
Bernhardveldje. De school is er nu af en wat nu ?
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AGENDA

Jeugddisco;

vrijdag; 14 februari, 14 maart, 11 april en 16 mei.

Kaarten;

maandagvond, zie voor exacte data elders in deze wijkkrant.

Gezellige middag;

dinsdag 25 februari

Kinderbingo;vrijdag 28 februari
Diekhuusquiz;

zaterdag 22 maart

Bloemschikken;

woensdag 9 april

Familie paasbingo;

zaterdag 12 april

Eieren zoeken/gooien; maandag 2e paasdag 21 april
Feestweek;

24 april t/m 3 mei

24 april;

straten en Diekhuus versieren

25 april;

vossenjacht

28april;

tunnelrace

30 april;

puzzeltocht

2 mei;

kinderbingo met prijsuitreiking van de feestweek.

3 mei;

playbackshow.

*******************************************************************************************
COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor:
Maandag 7 april
bij Freddy Woudstra, P.C.Boutensstraat 36, of bij voorkeur via E-mail;
Wijkkrant@noalndiek.nl
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NOOT VAN DE REDAKTIE
Zoals elk jaar met de 1e wijkkrant van het jaar wensen wij als redactie u allen een gezond
en gelukkig 2014 toe.
Afgelopen jaar is volgens mij voor onze wijkvereniging toch wel goed verlopen. Hier en
daar een kleine onenigheid of miscommunicatie, maar voor de rest hebben we als
wijkvereniging niets te klagen.Of ik gelijk heb zullen we allemaal horen tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 27 Maart as.
2014 is het jaar dat onze wijkvereniging 40 jaar bestaat. Of er een groot feest komt met
een jubileum uitgave van onze wijkkrant is tot op heden niet bekend. Zover ik begrepen
heb heeft niemand zich aangemeld als vrijwilliger(s) om diverse feestelijke activiteiten te
organiseren.
We laten dit jaar toch niet zomaar voorbij gaan??????????????
In deze wijkkrant onder anderen een verslag van de “Even Buurten” Bijeenkomst die
gehouden is tussen wijkbewoners en het CDA. Hierin zijn enkele heikele punten
aangesneden, zoals het Bernhardplein als honden-uitlaatplek, het voetbalveldje naast het
Diekhuus, 30km zone binnen de wijk en nog een paar items.
Goed om te lezen dat er toch wel wat leeft in onze wijk………………………
En wat lees ik verder in deze wijkkrant..
Dat onze voorzitter aangegeven heeft te willen stoppen na de Algemene
Ledenvergadering wisten we, maar nu ook nog onze secretaris…….
Dat is 2 derde van ons dagelijks bestuur !!!
Ik hoop van ganzer harte dat er toch nog wijkbewoners in onze wijk zijn die deze taken
willen overnemen. Mensen, meld je aan.
Toch belangrijk dat men deze keer de wijkkrant gaat lezen, anders mis je toch een
heleboel..
Veel leesplezier.
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VAN ONZE VOORZITTER
Beste leden,
Vanuit deze plek voor een ieder nog een gezond en gelukkig 2014 gewenst namens het
bestuur!
Bij het schrijven van dit stukje [medio januari] lijkt het wel voorjaar, terwijl we nog geen
winter gehad hebben!
Even een korte terugblik:
- Eind november was Sinterklaas in het wijkgebouw, erg gezellige boel en voor ieder kind
ook een praatje van de Sint; hoe weet hij dit toch allemaal?
- Kerstbingo: mooie opkomst en gezellige sfeer;
- Kaartmarathon: deze derde kerstdag was het weer “volle” bak met enthousiaste kaarters.
Organisatie was weer perfect geregeld, evenals de prijzen. Dit jaar gelukkig geen
problemen met de printer gehad, dus de uitslag was redelijk snel bekend;
- Oliebollen: ook dit jaar hebben de dames weer een heleboel oliebollen gebakken voor de
wijkvereniging. De smaak was weer super. Dames nogmaals dank voor jullie inzet.
Als je bovenstaande activiteiten zoal leest, dan begrijp je dat er al met al nog heel wat bij
komt kijken om alles in goede banen te begeleiden. Voor een ieder die op haar/zijn beurt
hierbij betrokken is geweest, BEDANKT!
Wat staat er dit jaar allemaal te gebeuren? Qua planning zijn er komend jaar weer genoeg
uitdagingen, waarbij wij graag een beroep gaan doen op welwillende uit onze wijk om ons
te ondersteunen. Zeker is, dat er de intentie is om vanuit het “Beheer” de binnenzijde van
’t Diekhuus van een opknapbeurt te voorzien. Nadere informatie wordt op de
ledenvergadering gepresenteerd op 27 maart 2014 – zet deze datum alvast in uw agenda!
Tot ziens bij één van de activiteiten in of rond ’t Diekhuus!

Met vriendelijke groet,

Rob Pijffers
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OPROEP
Zoals bekend is gemaakt op de ledenvergadering van 21 maart jongstleden legt Rob
Pijffers zijn functie als voorzitter per maart 2014 neer.
Hierdoor zijn we dus op zoek naar een nieuwe voorzitter die per maart 2014 deze functie
op zich wil nemen.
Dit kan op 2 manieren:
Een lid van de wijkvereniging kan zich aanmelden, hij/zij moet dan 10 handtekeningen
van andere leden van de wijkvereniging verzamelen. Het bestuur kan ook iemand
voordragen.
Als er zich maar een kandidaat meldt (met 10 handtekeningen) wordt deze automatisch de
nieuwe voorzitter. Bij meerdere kandidaten mogen de leden van de wijkvereniging hun
stem uitbrengen tijdens een extra ledenvergadering.

OPROEP 2
Orionne Slettenhaar heeft besloten om haar functie als secretaris per 27 maart 2014 neer
te leggen. We zoeken daarom zo spoedig mogelijk iemand die de functie van haar over wil
nemen.
Die kan op 2 manieren;Een lid van de wijkvereniging kan zich aanmelden, hij/zij moet dan
10 handtekeningen van andere leden van de wijkvereniging verzamelen. Het bestuur kan
ook iemand voordragen.
Als er zich maar een kandidaat meldt (met 10 handtekeningen) wordt deze automatisch de
nieuwe voorzitter. Bij meerdere kandidaten mogen de leden van de wijkvereniging hun
stem uitbrengen tijdens een extra ledenvergadering.
Deze functie houd het volgende in;






Notulen schrijven van bestuursvergadering, overleggen en ledenvergadering
Zorg dragen voor uitnodigingen
Brievenbus legen
Contact onderhouden met de Gemeente en Stiching de Welle
Fondsen aanschrijven.

Ieder die dit wat lijkt kan zich schriftelijk melden bij Orionne Slettenhaar, Willem
Kloosstraat 15.
************************************************************************************
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KAARTAVONDEN 2013/2014
Noteer deze data alvast in uw agenda!!
In de even weken is er op maandagavond ;
Jokeren, Klaverjassen en Kruisjassen;
2014; 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3,17 en 31 maart, en 14 april.
In de oneven weken is er op maandagavond alleen Kruisjassen;
2014; 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april.
**************************************************************

LIEF EN LEED
*Er is een condoleancekaart gestuurd naar de fam. Schwarte na het overlijden van
Antonius Schwarte in november j.l
* Henriette Pieffers is per heden geen wijkkrantbezorgster meer van de Rijssensestraat.
Wij bedanken haar voor haar inzet. Wendy Scholten neemt dit van haar over, zij is ook de
straatvertegenwoordiger van deze straat.
Nieuwe leden:
Fam. Nijkamp
C. Huygensstraat 15
Geen lid meer:
Fam. Stremmelaar
C.Huygensstraat 5
Fam. Gotte
C. Huygensstraat 43
Fam. Weierink
PC Stamstraat 65
Fam. Holtman
Bergleidingweg 30
Fam. Fokkert
Potgieterstraat 62
Geen lid meer via kaarten:
Hartelman – overleden
Van weerd
Evers

Pagina 13

In november is TonnieSchwarte overleden. Tonnie was jarenlang lid van de kaartclub. Hij
was altijd 1 van de eersten aanwezig en steeds in voor een grap. En hij was altijd erg
behulpzaam. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.
Een wijkbewoner.
Op 16 november is Willy Stappenbeld overleden. Willy was 9 jarenlang
straatvertegenwoordigster van de PC Boutensstraat. Ook heeft ze jarenlang meegeholpen
met de schoonmaak van het Diekhuus. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Een wijkbewoner.
Namens de lief en leed:
Harmke Schipper

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

KAARTMARATHON 2013
Nadat de dames s’ morgens om 10.00 uur al begonnen waren met het smeren van de
broodjes en het klaar zetten van de tafels, mocht Jan van Laar om 14.00 uur de
Kaartmarathon starten met een welkomswoord aan alle deelnemers. Hierin bedankte hij
alvast alle medewerkers die er die dag liepen om ons te voorzien van een natje en een
droogje.
Het was weer een mooie en gezellige boel, alleen jammer dat er maar 12 Klaverjassers
waren. Er zijn jaren geweest dat er veel meer klaverjassers waren, maar er is jammer
genoeg weinig jonge aanwas. Des al niet te min hebben we er samen een mooie en
sportieve dag van gemaakt en voor zover ik weet is er geen verkeerd woord gevallen [ zo
hoort het ook ].
Na een spannende strijd heeft H. Rouwendal de grootste vleesschotel gewonnen voor G.
Snoeier en Y Feenstra. Ik heb beloofd niet op te schrijven wie de verse worst (poedel)
heeft gewonnen. Voor de prijsuitreiking was er nog een verloting. SPONSOREN bedankt
hiervoor.!
De gehele dag werd prima geleid door Jan van Laar.
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Verdere uitslagen waren:
Jokeren:
1e mevr. Ter Heide
2e mevr. Ebbink
3e mevr. Coert
de poedel was voor mevr. Seinen met de twaalfde plaats.
Bij het Kruisjassen heeft de heer Klein Lichtenberg gewonnen voor de heer Rada en de
heer Leusing. Hier was de poedel met een 16e plaats voor de heer Timmermans.
Bij het koppel-kruisjassen was de 1e prijs voor de heren Dogger en Visser, 2e prijs voor
de heren Scheffer /van Laar en de 3e prijs voorKottier/Kottier. De poedel was voor de
herenKleinjan/Kleinjan . Wat mij wel opviel was dat de Kruisjassers dit jaar opvallend
rustig waren.
Bij deze wil ik namens alle kaarters IEDEREEN (dan vergeet Ik ook niemand) bedanken
die van deze marathon kaartwedstrijd weer een mooie en gezellige dag hebben gemaakt.
En tot slot Martin bedankt dat je achter mij het licht hebt uitgedaan.
Een Klaverjasser.
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Verslag van de Even Buurten bijeenkomst in de wijk ’n OalnDiek
Gastheer: Jan Scholten, fractievoorzitter CDA
Aanwezig: 14 wijkbewoners, 6 CDA fractieleden en ondersteuning.
Onderwerpen die vooraf gemeld zijn: :
* Bernhardveld
* Voetbalveld Diekhuus
* Nieuwbouw Bergleidingweg
* 30km zone in de wijk en snelheid Bergleidingweg
Overige onderwerpen: behandeld bij begin van het Even Buurten:
Vanuit de buurt wordt melding gedaan dat het trottoir langs de Bergleidingweg, richting
Rijssensestraat erg slecht is. Ook PC Boutensstraat, wordt genoemd, waarbij ook gemeld wordt
dat de veegmachine wel in de wijk komt, maar de PC Boutensstraat niet meeneemt. Hierdoor wil
bij regenval het water ook niet weg.
Aan de Bergleidingweg is het afgelopen jaar de riolering vervangen ter hoogte van de woningen 117. Toen is ook de stoep opnieuw aangelegd en deze ligt er weer netjes bij. Echter verderop
worden de stoeptegels omhoog gedrukt door de wortels van de beukenbomen, waardoor er al
enkele persoonlijke ongevallen zijn voorgevallen. Graag zouden de aanwezigen hier ook zien dat
de stoep opnieuw gelegd wordt.
In P.C. Stamstraat wordt blad geveegd en schoongemaakt en op het veld wordt het blad door
Soweco achtergelaten, aldus spreker.
Na informatie bij de wethouder, is de volgende reactie gekomen:
Soweco werkt samen met team Afval op de bladcampagne. Hierbij worden grasvelden en
bestratingen schoongeblazen/geveegd.
Soweco heeft de opdracht om op de gazons dichte bladmassa’s op te ruimen en zal hier ook
nogmaals op gewezen worden.
Op de C. Huygensstraat wordt erg hard gereden. Men spreekt elkaar hierover wel aan, maar
spreekt ook de zorg hierover uit.
Gemeente is minder aanwezig voor het opruimen/onderhoud in de wijk.
Reactie na navraag:
1) Wij zullen de melding over de onderhoudssituatie gaan beoordelen en, indien noodzakelijk, op
de lijst zetten voor 2014. Vanaf maart hebben we weer een straatmakersploeg beschikbaar om dit
soort problemen op te lossen.
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Ten aanzien van het vegen : Het is door de aan weerszijden geparkeerde auto's soms moeilijk om
mechanisch te vegen. De veegauto kan er dan simpelweg gewoon niet bij en daardoor kan er wat
blijven liggen. Maar de PC Boutensstraat zit wel degelijk in de veegroute. Normaliter komen we
één keer in de 6 tot 8 weken door de straat. Als het water niet weg wil omdat er veel blad in de
goot ligt, kunnen bewoners dit ook zelf oplossen door even met de bezem de 'weg' vrij te maken
naar de kolk.
2. De wijk zou ingericht moeten worden als 30 km-gebied, er is echter nog geen geld voor
beschikbaar. Wanneer er daar te hard wordt gereden, dan zijn dat met name de buurtbewoners
zelf en kunnen wij als gemeente daar niet veel aan doen. Ten aanzien van de
boomwortelproblematiek en het straatwerk geldt dezelfde opmerking als onder punt 1).
Inmiddels heeft de CDA fractie een brief gestuurd naar het college met de vraag om ook de
wijk ‘n OalnDiek in te richten als 30km gebied, hier moet geld voor te vinden zijn!

30km zone in de wijk en snelheid Bergleidingweg
De Bergleidingweg kan geen 30km weg worden, omdat dit een doorgaande weg is en de lijndienst
bus er gebruik van maakt. Er worden suggesties gedaan, voor andere aanpassingen dan
drempels.
De busroute zou kunnen worden verlegd, deze hoeft niet door de wijk, kan gewoon over de
Rijssensestraat. Als de bussen door de straat rijden, trillen de muren van de woningen.
De bestrating van de Bergleidingweg is niet geschikt voor bussen en vrachtauto’s. Moeten dikkere
klinkers zijn, zegt een aanwezige.
Op de hoek P.C. Stamstraat en de C. Huygensstraat, staat een boom, welke een gevaarlijke
situatie oplevert, bij het uitrijden van de wijk. Geen uitzicht op de drempel.
Reactie:
Tav buslijn door de wijk:
De gemeente hecht er waarde aan een goed en dekkend openbaar vervoer netwerk te hebben.
Het aandoen van de woonwijken door een bus hoort daar absoluut bij. (wanneer we deze lijn nu
hier opheffen, krijg je hem nooit terug). De zuidkant van Nijverdal is al relatief slecht bereikbaar
met openbaar vervoer, zodat we deze verbinding absoluut in stand willen houden.

Wat betreft de staat van de weg; Bergleidingweg zal inderdaad geen 30 km/u weg worden, maar
50 blijven. Omliggende straten stonden op de planning om aan te wijzen als 30 km/u gebied. In het
gemeentelijk beleid is opgenomen dat wanneer de riolering vervangen gaat worden, dat er een
nieuwe inrichting komt. Vanuit verkeer heeft een inrichting zoals Nijkerkendijk de voorkeur, dus
asfalt met rode fietsstroken. Daarmee is ook het trillings/geluidsprobleem door vrachtverkeer/bus
opgelost.
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Uitzicht hoek PC Stamstraat/ Const. Huygensstraat; voldoende zicht voor een veilige afwikkeling
van verkeer, levert geen echt veiligheidsprobleem op.
Wie er wijkagent is, is niet bekend. Deze is nooit in de wijk.
Actie: wie is wijkagent in ’n OalnDiek en contact leggen met het wijkbestuur.
De wijkagent is Debbie Toebes, zij neemt contact op met het wijkbestuur.
Plaatselijk Belangen hebben jaarlijks overleg met de gemeente over onderhoud, en dit wordt dan
lopende het jaar opgepakt. Dit is ook iets voor de wijkverenigingen, vindt het CDA.
Eigenlijk is de wijk in totaliteit wel tevreden. Men heeft alleen problemen met de veiligheid en
achterstallig onderhoud en is bang dat dit op den duur verpaupering tot gevolg heeft.
Bernhardveld
Het terrein van de Bernhardschool is een honden-uitlaatplek geworden met alle gevolgen ervan.
Stankoverlast e.d.
De bewoners willen daar graag een speelplek, waarover enkele gesprekken met de gemeente zijn
gevoerd. De gemeente zou voor tegels zorgen en voor het egaliseren van de ondergrond, voor
een pleintje van 20 bij 30 mtr. Egaliseren is gebeurd, maar tegels komen pas volgend jaar, kan dit
versneld worden?. Er zijn wel vrijwilligers beschikbaar om zelf het plein aan te leggen.
De communicatie gaat slecht, toezeggingen worden niet nagekomen, er wordt niet of nauwelijks
gemaaid. Het schoolplein wordt gemist. Men vindt het jammer dat er niet meegewerkt wordt als er
initiatieven worden aangedragen.
Het is bekend dat het een tijdelijke oplossing is. Tzt is de locatie aangemerkt voor woningbouw.
Reactie:
We hebben als gemeente de toezegging gedaan dat het voormalig schoolterrein tijdelijk ingericht
mag worden als plein. Er is duidelijk gecommuniceerd dat er geen speelplek komt.
Bij de tijdelijke inrichting als plein is afgesproken dat de gemeente "oude" maar goede tegels ter
beschikking zal stellen. Deze tegels moeten uit het werk " Bontewegeo" komen. Helaas is dit werk
nog niet gegund/uitbesteed.
De vertraging en uitleg is doorgegeven aan de vaste contactpersoon van de initiatiefnemers. Het is
een initiatief van buurtbewoners en hun contactpersoon. De verdere communicatie is niet aan de
gemeente maar aan de initiatiefnemers! Tot op heden is er vanuit de wijkvereniging nog niet
gereageerd op een conceptovereenkomst.
Als aanvulling nog de mededeling dat wij op verzoek van de wijkvereniging wel zeker actie hebben
ondernomen om het grasveld op te waarderen. Team Sport hebben wij erbij gehad om het geheel
te bezanden en te slepen, zodat het trapveldje weer bespeelbaar was.
In overleg met De Welle zijn deze afspraken in het veld gemaakt en nadien uitgevoerd.
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Nieuwbouw Bergleidingweg
Het plan dat door de ontwikkelaar is ingediend en besproken is met omwonenden, gaat niet door.
Hij zal komen met een alternatief plan, wat dat wordt is nog niet bekend.
Omwonenden kunnen zich niet vinden in het oude plan, met name vanwege een groot aantal
garageboxen met uitrit op de PC Boutensstraat.

Grasveld Diekhuus
Dit wordt niet onderhouden. Ondergrond is te slecht om te voetballen. Drie jaar geleden is tijdens
de beursvloer al een afspraak gemaakt om te egaliseren, maar dit is nog steeds niet nagekomen.
Ook De Welle krijgt geen medewerking, aldus een spreker.
Opgemerkt wordt dat het een leuke wijk is om te wonen, er wordt veel gedaan, en medewerking uit
de buurt is er wel.
Reactie:
Voor dit punt geldt dat we samen met Yvonne Posthuma (st. de Welle), Orionne Slettenhaar
(namens wijkvereniging ‘nOalnDiek) een jaar of twee terug het grasveld rondom/bij het
wijkgebouw hebben laten "walsen en bezanden". Mochten er problemen zijn, dan kan de
wijkvereniging zich via bv de meldlijn melden.
Afgesproken wordt dat diverse actiepunten worden onderzocht en teruggekoppeld worden naar de
wijkvereniging, verslag wordt opgenomen in de wijkkrant.

********************************************
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Vliegende Vogel
Wat heb je nodig:











2 wc-rolletjes.
Verf.
Kwast.
Lege eierdoos.
Pijpenragers.
Gekleurd papier.
Lijm.
Touw
Schaar
potlood

Verf de 2 wc-rolletjes in een leuke felle
kleur. Eén van de wc-rolletjes snijd of knip
je in 4 stukken. (Vraag eventueel of
iemand je wil helpen). Verspreid over de
onderkant van het wc-rolletje wat nog heel
is 4 pijpenragers die dan dienst gaan doen
als poten. Doe dit via de binnenkant van
het wc-rolletje.
Knip het deel uit de lege eierdoos met 2 kommetjes en 1 puntje. Laat dit stuk wel aan elkaar vast
zitten. Verf in de 2 kommetjes ogen. En op het puntje verf je een gele snavel. De rest verf je in
dezelfde kleur als de wc-rolletjes. Vouw het velletje gekleurd papier dubbel. Teken tegen de
vouwlijn aan een vleugel. Knip deze uit. Als het goed is heb je nu 2 vleugels die aan elkaar vast
zitten. Deze plak bovenop het nog hele wc-rolletje. Uit het overige papier knip je lange slierten. Die
plak je aan de binnenkant aan het uiteinde van het nog hele wc-rolletje vast. Dat is dan een
prachtige staart. Maak op de vouwlijn van de twee vleugels een gaatje dwars door het wc-rolletje
heen (in het midden van het rolletje). Haal hier een touw door. Dit touw laat je er aan de voorkant
van het wc-rolletje weer uitkomen. Je rijgt de vier stukken wc-rolletje eraan en zet deze vast met
een kleine tussenruimte. Dan rijg je de kop eraan. En ten slotte maak je met de twee uiteindes van
het touw een mooi lusje zodat je hem op kan hangen.
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