AGENDA
Datum

Activiteit

08 juni

Jongens middag

17 juni 2016

Jeugd Disco

16 juli 2016

Barbecue

20 juli

Water spectakel

COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
Maandag 26 september

2016

Bij Freddy Woudstra, PC Boutensstraat 36
of bij voorkeur via E-mail:
wijkkrant@noalndiek.nl
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Van de (nieuwe) voorzitter:
Beste leden,
Ik wil beginnen met mij zelf voor te stellen als nieuwe voorzitter.
Ik ben Jelle Brinkman, 45 jaar, getrouwd met Mirjam en heb drie kinderen:
Jorieke, Desiree en Bertho.
Wij wonen sinds 2004 in deze mooie wijk. Ik heb eerst in de evenementen
commissie gezeten, verder ben ik werkzaam bij Ten Cate en werk in drie
ploegen, en heb een grote passie en dat is voetbal en sport.
Voor degene die de ledenvergadering van 31 maart bijgewoond hebben (de op
komst was erg karig), hartelijk dank voor uw komst.
Op deze ALV werden Rob Pijffers en Chris Zandbergen bedankt als voormalige
bestuursleden.
Rob, ik wil je namens de leden nogmaals bedanken voor de afgelopen jaren die
jij als voorzitter hebt voorgezeten, en ik hoop je nog vaak te zien bij de
verschillende evenementen van de wijk. Het gaat je goed met je verdere
hobby’s.
Chris, jij ook bedankt als voorzitter van de evenementen; ik denk dat dit een
helse job is, waarbij veel mensen niet in de gaten hebben dat de evenementen
veel werk en tijd kost. Hetty, veel succes als nieuwe voorzitter evenementen
en ook welkom in het bestuur.
Op 19 april hebben we de eerste wijkschouw gehad. Hier kwamen
verschillende opmerkingen naar boven. Iedereen bedankt die de moeite
hebben genomen om mee te lopen met deze rondgang en inbreng tijdens de
rondgang. In de volgende wijkkrant willen wij hier op terug komen, omdat er
nog verschillende onderwerpen lopen.
Dit is de laatste wijkkrant voor de “grote” vakantie. Rest mij niets, dan jullie
een prettige vakantie te wensen, of je ver weg gaat of “rundhousen” blijft.
Geniet er van en tot ziens bij ’t Diekhuus!
Met vriendelijke groet,
Jelle Brinkman.
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Van de Redactie
Hallo wijkbewoners en andere lezers van onze wijkkrant. De laatste voor de
zomervakantie en boordevol verslagen, nieuwtjes en te komen activiteiten.
We hebben met deze rubriek maar even plaats gemaakt voor onze nieuwe
voorzitter, Jelle Brinkman. Wij als redactie wensen Jelle heel veel jaren
succesvol leiderschap toe.
Zoals het u waarschijnlijk bij de vorige wijkkrant al is opgevallen, wij hebben
weer een eigen jeugdcommissie. Zij zitten boordevol leuke activiteiten,
speciaal voor de kleine – en opgroeiende jeugd. Gaaf!
Het bestuur heeft gevraagd om in de wijkkrant direct na de Algemene
Ledenvergadering (ALV) de notulen te publiceren. Natuurlijk kunnen wij geen
nee zeggen, dus hieronder het verslag.
Mocht u, na het lezen van de notulen, nog vragen of opmerkingen hebben,
kunt u contact opnemen met 1 van onze bestuursleden.
Tevens hebben we geruchten gehoord dat 50% van de nieuw te bouwen
huizen aan de PC Boutensstraat/PC Stamstraat verkocht zijn, dus nemen we
aan dat ze binnenkort beginnen te bouwen. Jammer voor de jeugd, zij zullen
de crossbaan en het betegelde voetbalveld gaan missen.
Verder gaan we niets meer vertellen, de rest leest u hieronder.
De Redactie.
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LIEF EN LEED
BEDANKJE:
Door een bacterie kon mijn (kunst)knie aangetast worden, omdat te
voorkomen moest ik half februari een operatie ondergaan, daardoor werd ik 16
dagen uitstekend verzorgd in het Hengelose ziekenhuis, na revalidatie thuis en
bij de fysio ben ik gelukkig weer voldoende hersteld.
Ik heb het bijzonder op prijs gesteld dat onze wijkvereniging mij een
beterschap kaart stuurde en een attentie liet bezorgen! Daarvoor mijn
hartelijke dank!
Ook dank aan al die buren en wijkgenoten die mij verrasten met een
ziekenhuis bezoek, een attentie bezorgden, een beterschap kaart stuurden of
steeds belangstellend vroegen hoe het herstel verliep.
Jullie allen, ook namens mijn vrouw Annie, die zich goed gesteund voelde heel
hartelijk bedankt.
Dick Bannink C.Huygensstraat 50
*****************************************************
Hierbij wil ik de wijkvereniging bedanken voor het bloemetje.
Leuk hoor.
Groet Jansje Endeman
*****************************************************
Hartelijk dank voor de belangstelling en de bloemen die ik kreeg tijdens mijn
ziekte.
Het gaat nu weer wat beter.
B. Meliesie, Jac. Perkstraat 26
*****************************************************
Bij deze willen wij de wijk bedanken voor de mooie attentie die we mochten
ontvangen na mijn heupoperatie en revalidatie in Kronnezommer.
Fam. Visser
Jac. Perkstraat 16
*****************************************************

Editie juni 2016

Pagina 4

Hartelijk bedankt voor het pakketje van de Zuivelhoeve.
Dank voor het vertrouwen de afgelopen jaren. Suc6 en
tot ziens in of om ’t Diekhuus
Grt. Rob

*****************************************************
Geen lid meer:
Fam. Kollen
Pc Boutensstraat 4
Fam. Kooi
Pc Boutensstraat 13
Nieuw lid via kaarten:
H. Praas
Bergleidingweg 62
Nieuw lid buiten de wijk:
Fam. Tijhof
Genestetstraat 12
Namens de lief en leed
Harmke Schipper
Constantijn Huygensstraat 31
****************************************************
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Notulen ledenvergadering 31 maart 2016
Aanwezig: Marcel, Hetty, Alfred, Jelle, Harmke
Afwezig: Bjorn, Tanja
Aanwezige leden:
Gerko en Ilona harbers, Jannie Geerling, Ria Hop,
Dirkje Eikenaar, Gerda Herder, Henny Oost, Gerrie Bolink, Diny Tijhof, Bert
Vos, Chris Zandbergen, Nikki van der Wal en Mirjam Brinkman.
Opening:
Hetty opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We beginnen
gelijk met de ingevulde vacature van het voorzitterschap. Niemand heeft
gereageerd op de aankondiging in de wijkkrant, en vanuit de aanwezigen zijn
er ook geen tegenstanders dus bij dezen is Jelle Brinkman onze nieuwe
voorzitter. Omdat hij het fijn vind om veel te praten mag hij nu deze
ledenvergadering gaan voorzitten.
Welkom Jelle!
Notulen vorige ledenvergadering:
Geen op of aanmerkingen dus zijn bij deze goed gekeurd.
Beheer – Marcel:
We zijn flink bezig om de boel weer glad te krijgen, er is al flink opgeruimd. De
verbouwing heeft op zich laten wachten. Subsidies worden mooier voorgedaan
dan het is en het is erg veel werk om alles aan te vragen. Besloten dat we er
dit jaar mee beginnen.
Op dinsdag 19 april om 19:00 is er een wijkenschouw door de wijk. Hierin
gaan we met de wijkbewoners, politiek, politie, woningstichting wandelen door
de wijk om te kijken of we tegen dingen aanlopen en wat er dan eventueel
anders zou kunnen. Hiervoor komt er binnenkort een flyer door de bus met de
overige informatie.
Lief en leed – Harmke
Ook in 2015 hebben de straatvertegenwoordigers namens de wijkvereniging
onze steun betuigd of felicitaties overgebracht.
2 geboortes
3 ziekenhuisopnames
1 condoleancekaarten gestuurd
2 nieuwe bewoners
Ook voor aankomend jaar staan de straatvertegenwoordigers weer voor u
klaar om een attentie te brengen wanneer dit nodig mocht zijn en mits de
straatvertegenwoordigers dit weten of ter ore komen!
Dit jaar zijn er geen jubilarissen, in ieder geval niet bij ons bekend.
Iedereen weer bedankt voor jullie inzet dit jaar!
De wijkvereniging telt op dit moment 208 leden, vorig jaar waren dit er 204.
Editie juni 2016

Pagina 6

Financieën – Alfred
Alfred verteld hoe we ervoor staan en wat de uitgaves zijn geweest in het
afgelopen jaar. Er is kascontrole geweest over de jaren 2014 en 2015. Deze
zagen er goed uit. Kascontrole voor 2016 – Rob en Bert, Gerko is reserve.
Probeer op de kasbonnen duidelijk te schrijven. Dit ivm de leesbaarheid.
Evenmenten – Hetty
Hetty verteld welke evenementen ze het afgelopen jaar hebben georganiseerd
en wat ze het komende jaar willen gaan doen.
Ook is er besloten om de jeugdactiviteiten los te koppelen van de
evenementen. We kunnen natuurlijk wel op elkaar terugvallen mocht dit nodig
zijn. In de wijkkrant staat omschreven welke activiteiten er dit jaar voor jong
en oud worden georganiseerd.
Er wordt ook binnen de wijk geinventariseerd of er behoefte is voor een
seniorenmiddag. Er hebben zich hiervoor al een aantal mensen opgegeven. Er
wordt hiervoor een datum afgesproken en dan gaan ze brainstormen hoe ze de
seniorenmiddag een invulling kunnen geven. Dit wordt vervolgd!
Inkoop – Bjorn
Graag de datum op iets zetten wanneer je iets open maakt! Dit ivm de
houdbaarheid!
Wijkkrant – Freddy
Het afgelopen jaar zijn er weer 5 wijkkranten verschenen in een oplage van
250 exemplaren.
Dit aantal is gelijk gebleven aan de voorgaande jaren.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een enkele adverteerders.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe adverteerders. Als er iemand is die
voor onze wijkkrant nieuwe adverteerders wil zoeken, houden wij ons
aanbevolen.
Afgelopen februari 2016 heeft onze printer het begeven. Na bijna 10 jaar
trouwe dienst en iets meer dan 150.000 afdrukken stopte hij ermee tijdens het
printen van de laatste wijkkrant.
Het was onrendabel om de printer te laten maken, dus we zijn op zoek naar
een goede vervanger voor de printer.
De bezoekersaantallen op www.noalndiek.nl stijgen nog steeds.
We proberen deze website altijd zo up to date mogelijk te houden, maar dat
kunnen we niet zonder u. Heeft u als commissie, of als persoon iets te melden,
bel of mail ons dan.
Ook worden er foto’s van evenementen gemaakt. Deze kunt u ook terugvinden
op onze site. 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.
Ook de Facebookpagina en de ’n Oaln Diek app worden goed bezocht. Vooral
de meldingen via de app vindt ik persoonlijk toch wel fijn.
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Verder wil de redactie alle wijkkrantbezorgers heel hartelijk bedanken voor hun
grandioze inzet en wij hopen dat we ook dit seizoen op jullie mogen rekenen.
En natuurlijk niet te vergeten de mensen die ons het afgelopen jaar hebben
geholpen op welke wijze dan ook, heel hartelijk dank daarvoor.
Als laatste willen wij al onze adverteerders bedanken voor hun vertrouwen in
onze wijkkrant en hopen dat zij ons nog jaren zullen steunen.
Namens de redactie,
Freddy Woudstra.
Rondvraag:
Bert Vos:
Compliment voor de wijkkrant de afgelopen keer. Hij was goed gevuld en dat
leest lekker.
Kan het ledengeld niet geint worden via een eenmalige machtiging?
Alfred geeft aan dat dit niet zomaar kan en dat er hier ook veel nadelen aan
zitten. Besloten wordt om dit niet te doen. Per 2017 houden we de
ledenvergadering in Januari en in die maand wordt dan ook het ledengeld geint
door de straatvertegenwoordigers.
Ook geeft Bert aan dat hij de bloembakken voor het Diekhuus er niet uit vind
zien. Mogen deze niet weg? In het overleg wat daarop volgt is er besloten om
ze niet weg te doen maar om te kijken of hier misschien andere mogelijkheden
voor zijn. ( misschien verrijdbare bloembakken zodat je ze kan verschuiven als
er activiteiten zijn) Hier komen we op terug.
Chris Zandbergen:
Hoe zit het met het gasverbruik nu er een huurder boven zit. Hier wordt nog
naar gekeken. Alfred zoekt dit verder uit. Misschien is het wel een idee om een
installateur in te schakelen om dan te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Zorgaccent heeft namelijk ook budget hiervoor.
Dirkje Eikenaar:
De gordijnen en vitrage moet een keer vervangen worden. Dit valt bijna uit
elkaar. Als we bezig gaan met de verbouwing dan nemen we dit ook mee.
Gerrie Bolink:
Tot hoe laat is het buurten officieel? Van 17:30-20:30 Er lopen vaak kinderen
in de tuin. Dit hoort niet en de ouders worden hierop aangesproken.
Gerda Herder:
Wie zet de container aan de weg? Dit nemen we mee tijdens de volgende
bestuursvergadering. Gerard Tijhof doet de papiercontainer.
Jelle bedankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt iedereen namens het
bestuur uit om nog een drankje te drinken.
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Van de jeugdcommissie:
Een waterspektakel (onder voorbehoud van mooi weer). Dit hebben we
gepland op woensdag 20 juli van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Hoe kun je je nou opgeven? Vraag papa of mama of ze
even een mailtje sturen naar
jeugd@noalndiek.nl
Houd onze Facebook-pagina voor verdere
informatie in de gaten!!!
Tot gauw!!
De jeugdcommissie.

Jeugddisco
weer gedanst worden tijdens de jeugddisco

Er kan
17 juni 2016

Kom lekker dansen met jullie vriendjes en vriendinnetjes...
Er kan gedanst worden van 19:00 uur tot 21:00 uur!
Groetjes,
Team disco
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Van de Evenementencommissie
Hier het laatste stukje voor de vakantie. Tijd voor een terugblik van de
afgelopen tijd.
In februari hadden we weer een DiekHuusQuiz. Deze is weer goed bezocht.
De maand erop was de Paasbingo, ook deze werd goed bezocht. 40 mensen
zaten gezellig in ’t Diekhuus mee te spelen. De prijzen vielen ook deze keer in
goede aarde. Op naar de volgende zou ik zeggen.
Toen was het Pasen. Het weer zag er voor de tweede paasdag niet heel mooi
uit, maar de weergoden waren ons ‘s morgens goed gezind. Dus gingen we op
pad naar het bos om daar eieren te zoeken. Er deden 15 kinderen die
meededen. Na het eierzoeken gingen we eierengooien. Er werden weer
behoorlijk lange afstanden gegooid.
En dan de Koningsdag; deze dag hebben we 30 april gevierd. Er was een mega
springkussen, een klein springkussen voor onze kleine mensen en een
paardenrace. De opkomst viel wel wat tegen.
‘s Avonds hadden we voor de eerste keer een MuziekBingo. Deze viel in goede
aarde bij iedereen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. U hoort nog wanneer.
Als laatste hadden we een darttoernooi. Bij deze twee avonden was de
opkomst goed te noemen. Menigeen kwam even kijken en de darters
aanmoedigen. Al met al was het een geslaagd toernooi.
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Van de Jeugdcommissie
Hallo Jongens en Meisjes,
Wat was het een ontzettend gezellige tunnel race! We hadden prachtig weer,
en veel enthousiaste kinderen.
Hier en daar waren de opdrachten wat moeilijk, maar jullie hebben het
allemaal heel goed gedaan!
Op zaterdag 9 april hadden we een speciale meidenmiddag! We begonnen met
een heuse High-Tea. Ranja hadden we ook, maar de meeste meisjes dronken
lekker een kopje thee. Er werden allemaal lekkere hapjes geserveerd.
We hebben pindarotsjes gemaakt en gebakken, leuke doosjes geknutseld en
buiten gespeeld.
Er was iemand die alle nagels mooi gelakt heeft van alle meisjes en eventueel
kon je geschminkt worden. Wij, als begeleiders, dachten dat alle meisjes
mooie prinsessen wilden worden, maar er waren meisjes die gewoon een
stoere pandabeer wilden zijn. Ook dat was natuurlijk mogelijk!
Wij vonden het een reuze gezellige middag en als jullie leuke ideeën hebben
voor een volgende meidenmiddag, vertel het aan ons!
Op 8 juni a.s. organiseren wij een jongensmiddag. Wat we gaan doen blijft
nog even een verrassing, maar trek in ieder geval oude kleding aan!
Van 14.30-16.30 uur. Kosten zijn €. 2,- per persoon
Geef je gauw op via dit mailadres: jeugd@noalndiek.nl
Het duurt nog even, maar schrijf alvast in de agenda:
Waterspektakel op woensdag 20 juli van 14.00-16.00 uur!!
Dit gaat alleen door bij mooi, warm weer.
Dan kom je natuurlijk in je zwembroek of bikini en neem je een handdoek
mee.
Wij houden jullie op onze Facebook pagina op de hoogte of het waterspektakel
doorgaat.
En vergeet de laatste kinderdisco avond niet!
17 juni van 19.00 tot 21.00 uur.
Entree: € 1,Tot gauw!!!
Groetjes de Jeugdcommissie.
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Ik geef de pen door…

Hallo wijkgenoten,
Nou, dat hadden we niet verwacht. Krijgen wij de pen door van Paulien en Gert
Jan. Helaas had ik dit niet zelf gezien in onze wijkkrant, maar gelukkig is de
sociale controle hier in deze wijk heel erg goed. Dank je wel Wendy.
Daar gaan we dan…….
Eerst maar even voorstellen .
Mijn naam is Hanneke Prins, sinds April “69 getrouwd met Hans Prins. Het
eerst jaar in ons trouwen woonden wij samen in het “rooie dorp”, Vandaar zijn
we naar “de Blokken” verhuisd.
In november “88 zijn we met 2 puberdochters in “’n Oaln Diek” komen
wonen. Voor het eerst een eigen huis. En nog geen moment spijt gehad. Door
de jaren was het een komen en gaan van verschillende buren, vaak heel
gezellig.
Toen Hans in 2012 65 jaar werd kreeg hij pensioen. We hadden heel veel
plannen gemaakt om samen leuke dingen te doen. Als eerste hoefden we niet
meer elke morgen vroeg op voor een baas.
Al heel snel kwam hij bij toeval terecht op de Jipkesbelt. Daar heeft hij nu
samen met een goede kennis een volkstuintje. Lekker verse groentes en
aardappels. Fijn om buiten te zijn en wat ook heel belangrijk is. Heel veel
gezelligheid.
Daarnaast heeft Hans al vele jaren verschillende soorten kanaries. Zijn lust en
zijn leven. Elk jaar in november is er een tentoonstelling van de club aan de
Veldsweg. Verder zijn er in verschillende locaties verschillende shows. In
januari is een landelijke show.
Sinds de geboorte van onze kleinzoon Joep in 2001 ben ik oppas Oma
geworden in Oldenzaal. In 2004 kwam zijn zusje Sem er ook gezellig bij.
Toen Opa pensioen kreeg, kon hij gezellig mee. Als er tenminste geen jonge
vogeltjes waren, want die krijgen 4x per dag voer om groot en sterk te
worden. Verder vind ik tekenen en schilderen erg leuk. Daar voor ga ik op les.
Samen gaan we elke week naar dansles met heel veel plezier.
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Natuurlijk waren we er ook voor de andere kleinkinderen. Angelique (zus van
Dylan)is inmiddels 22 jaar en red zich inmiddels heel goed zelf. Zij woont in
Den Ham.

Haar broertje Tim is nu 13 jaar. (dus ook het broertje van Dylan)
Tim houd erg van logeren, hij komt dan ook vaak bij opa en oma logeren. Na
de vakantie gaat hij naar het SVO in Ommen.
Door omstandigheden kwamen we al jaren geleden in contact met jeugdzorg
en pleegzorg. Toen er na een veel te lange en heel moeizame periode weer
eens tevergeefs gezocht was naar een goede woonplek voor onze kleinzoon
Dylan, hebben wij besloten dat Dylan bij ons mag opgroeien. (Mocht iemand
meer willen weten over pleegzorg, schroom dan niet om ons aan te spreken.
Er is een groot tekort aan geschikte pleeggezinnen).
Sinds oktober 2013 zijn wij officieel pleeggrootouders van onze kleinzoon
Dylan. Daarvoor hebben Hans en ik samen een “ opstap cursus”( die alle
pleegouders volgen) gedaan met goed gevolg. We zijn trots dat wij voor Dylan
mogen zorgen.
Met als gevolg dat we nu s' morgens vroeger naast ons bed staan dan dat we
ooit voor onze eigen kinderen of voor een baas hebben gedaan. Het is voor
een heel goed doel.
Dylan gaat naar ”Reggesteyn Rijssen“. Dylan heeft ook hobby’s. Hij is
basketballer bij de” vally bucketeers”. Hij vind fietscrossen ook heel leuk en
Dylan houd er van om samen met de buurkinderen te bouwen aan de
“crossbaan” op het plein achter ons huis.
Hij heeft ook zijn dieren, 2 kippen en een paar duiven met jongen. Samen met
opa heeft hij de jongen zo tam gemaakt dat ze vaak vrij rond vliegen. De
dieren hebben een eigen hok wat ook een goede verzorging vraagt. Verder
zorgt Dylan ook samen met opa voor het aquarium.
Nu moeten we alleen nog bedenken aan wie wij de pen doorgeven.
Wij geven de pen door aan, Sandra en Jeroen Boerdijk. En wensen jullie veel
succes.
Hartelijk groeten
Hans, Hanneke en Dylan
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Friet op de barbecue?
Als je van gegrilde kip met friet houdt is dit gemakkelijk recept voor op de
barbecue gegrilde aardappelenprecies wat je nodig hebt. Ontdek het
gemakkelijk eigen friet grillen, pal naast die warm rokende kip, die gerookte
kalkoen, die barbecue spareribs, of wat voor soort warm gerookt vlees dan
ook.
De Patatten...
Voor dit barbecue friet recept was je een kilo aardappelen met schil en al
onder de kraan, waarbij je met een harde borstel alle zand en vuil van de schil
schrobt. Met een schone doek of keukenpapier droog deppen.
Het alternatief is dat je de aardappelen schilt, of kant en klaar geschilde
krielaardappelen koopt. (Als je de schil er aan laat geef je wellicht de voorkeur
aan biologisch geteelde aardappelen?)
De allerkleinste (tot 2cm) aardappeltjes kun je heel laten. Snij iets grotere
aardappelen (±4cm) door midden, nog grotere aardappelen in vieren of
zessen. De truc is om een partij aardappel partjes of friet te krijgen met
ongeveer dezelfde dikte.
Doe de frieten, aardappel partjes of krielen in een ruime schaal en schep er
een halve theelepel zout en een of twee eetlepels gele olijfolie doorheen.
Aardappel Kruiden ?
[Aardappelen, geolied en gekruid, klaar om de BBQ op te
gaan!]<http://www.bluesmokebbq.nl/007bbqfries/images/dsc09473bsr1potatoes.JPG>Geen absolute
vereiste, maar voor een extra lekkere smaak schep je vervolgens twee tot vier
eetlepels fijngehakte tuinkruiden door de aardappelen.
Zo krijg je lekkere gekruide friet!
Voor dit barbecue aardappel recept kunnen we de volgende kruiden aanraden,
waarvan we altijd een min of meer willekeurige combinatie vers uit ons
barbecue-tuintje plukken:
*
*
*
*
*
*

Rozemarijn<http://www.bluesmoke-bq.nl/022herbs/barbecue_kruiden.php#ROSEMARY>
(Oh Rozemarijn... Het Heilige Kruid... )
Dragon<http://www.bluesmoke-bbq.nl/022herbs/barbecue_kruiden.php#DRAGON>
Munt
Bieslook
Salie (combineert vooral goed bij vet vlees)
Thijm
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