AGENDA;
Kaarten; maandagavond

Burendag;

05 september
17 oktober
28 november
09 januari 2012
05 maart 2012
16 april 2012

19 september
31 oktober
12 december
23 januari 2012
19 maart 2012

03 oktober
14 november
06 februari 2012
02 april 2012

24 september, zie programma elders in deze wijkkrant.

Kaartmarathon; dinsdag 27 december van 14.00 tot 22.00 uur.

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

COPY,KOPIE, COPY,KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE,
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor maandag 5 september
2011, bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, of bij voorkeur via E-mail;
wijkkrant@oalndiek.nl.
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NOOT VAN DE REDAKTIE
Bijna zomervakantie ! Nog 1 wijkkrant maken en dan snel onder de leden verspreiden.
Dan nog even wachten op het vertrek naar binnen- of buitenland.
Wij van de redactie wensen u een hele fijne vakantie toe en dat we elkaar na de vakantie
weer spreken.
Ook deze volle wijkkrant staat vol met nieuwtjes, oproepen, verslagen etc. Te veel
eigenlijk om op te noemen. Misschien is het een idee om de wijkkrant mee te nemen op
vakantie. Heeft u alle tijd om onze wijkkrant eens volledig door te lezen.
Direct na de vakantie begint al een van de eerste activiteiten voor onze wijk, de burendag
2011 wordt gehouden op zaterdag 24 september. Met een heuse BAZAAR; dus kom na
uw vakantie eens lekker kijken op deze bazaar. Hapje, drankje, spelletje, gezellig
bijkletsen over de vakantie etc.
Ook 175jaar Nijverdal heeft onze wijk benaderd om mee te denken/helpen om dit feest tot
een grandioos feest te maken. Verderop in deze wijkkrant meer informatie hierover.
Namens de redactie
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VAN DE VOORZITTER
Hallo Buurtbewoners,
Alweer de laatste wijkkrant voor de vakantie! Hoezo gaat de tijd weer veel te hard???
Heeft u de vakantie al geboekt? Tja… toch altijd weer een prettig vooruitzicht om er even
tussen uit te gaan… of ‟t nu op de camping in Lemelerveld is, of met een vliegtuig naar
een tropische bestemming… [zelfs thuis kan je je prima vermaken, toch?]
Even terugkijkend naar de afgelopen periode:
-

Pasen: Het eieren zoeken en gooien was weer een groot feest, al is het volgens mij
niet gelukt om het record van vorig jaar te verbreken. Nadere informatie treft u vast
verder aan in de wijkkrant;

-

Feestweek: Ook hierbij speelde het “weer” prettig mee; er waren leuke festiviteiten
waarbij je je gelukkig geen drukte hoefde te maken over tegenvallende
weersomstandigheden. Dat heb je natuurlijk niet voor ‟t zeggen, maar ‟t is wel
prettig als dat mee zit. Een paar hoogtepunten wil ik er nog graag uitlichten, zoals
zeker het PleeBack-feest! Dat was weer een geweldige avond met verrassende
acts… De jeugdige talentjes hebben wij ook voorbij zien komen… dat beloofd nog
wat voor de toekomst ;-)

-

Fietspuzzeltocht met hemelvaart: Er was weer een geweldige tocht uitgezet, heerlijk
fietsweer, en ja.. een kleinigheidje houd je altijd…

Ik neem aan dat u verder op in deze wijkkrant een nog wat uitgebreider “verslag” aantreft.
Is er vorig jaar al eens besproken dat er achter het buurtgebouw toch een wat
fatsoenlijkere bestrating diende te komen, zijn er onlangs een aantal vrijwilligers geweest
die samen de bestrating hebben gelegd achter het buurtgebouw… grote klasse!
Aangezien de schoolvakanties binnenkort beginnen, komt er ook een vakantie voor het
wijkgebouw. Voor zover ik ‟t weet, is het laatste buurten op zaterdag 16 juli. De
eerstvolgende zaterdag dat er weer buurten is, wordt vast bekend gemaakt in deze editie.
Indicatie: 10 september???
Langs deze weg nog een paar zaken die ik gezegd wil hebben:
-

De vrijwilligers die zich in hebben gezet de afgelopen periode hartelijk dank voor
jullie daar voor. Zonder jullie zijn er geen activiteiten, c.q. verbeteringen mogelijk!

-

Het Diekhuus staat er weer netjes bij, laten wij dat ook zo houden.

Via deze weg, mede namens het bestuur, een goede vakantie gewenst, in alle opzichten!
Hartelijke groet, Rob
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LIEF EN LEED.
Bedankt als lid;
- Fam. Besten P.C. Stamstraat 92
- Fam. Lohuis P.C. Stamstraat 114
- Fam. Scholten. P.C. Boutensstraat 19.
**************************************************************

BEDANKJES
Hetty Wuite, Jac. Perkstraat 17, is gestopt als straatvertegenwoordigster. Er is voor haar
nog geen vervanger gevonden. Mocht je iemand weten of zelf interesse hebben, neem
dan contact op met Harmke Schipper. Hetty, BEDANKT voor je inzet voor de wijk.
**************************************************

Langs deze weg willen wij de bewoners van wijk `n Oaln Diek bedanken voor de
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van Gerrit. Zoveel kaarten, warme
woorden, de troost en steun, heeft ons allen goed gedaan.
Hartelijke dank daarvoor, Hanneke Wijnen, kinderen en kleinkinderen.
*****************************************
Wij willen iedereen van de kaartclub bedanken voor de mooie plant die wij hebben
gekregen aan het eind van het kaartseizoen. We hopen volgend jaar weer achter de bar te
staan.
Ook willen wij de heren en een dame bedanken van de kleine kaartclub bedanken voor de
slagersbon. Komend seizoen weer?
We willen ook de darters bedanken voor de mooie plantenschaal die we hebben gekregen
aan het einde van het seizoen. We zijn er heel blij mee.
Groeten van Gerda Herder en Jannie Geerling.
**************************************
Voor de straatvertegenwoordigers; mocht je bonnetjes willen inleveren, dan maak je
`s avonds de meeste kans dat ik thuis ben.
Harmke Schipper.
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Inloopbijeenkomst
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente
organiseert voor mensen die zelf of in hun
omgeving te maken hebben (gehad) met
een ziekte waarvoor geen herstel meer mogelijk
is maandelijks inloopbijeenkomsten.
Op maandag 5 september aanstaande is het thema
“ Wat is palliatieve sedatie”
Het is belangrijk om het al in een vroeg stadium van het ziek zijn te hebben over wat er aan het
einde van het leven kan gebeuren; wat u wilt rondom behandeling, verzorging, begeleiding en het
overlijden. Uw arts zorgt ervoor dat u zo min mogelijk last heeft van pijn, benauwdheid,
verwardheid of misselijkheid. Maar soms lukt dat niet met de gewone medicatie. Dan helpt alleen
nog palliatieve sedatie. Wat is palliatieve sedatie? Wat gebeurt er precies? Wie beslist daarover?
Wat is de rol van uw huisarts?
Tijdens deze bijeenkomst zal Bernarda Heslinga, huisarts te Hellendoorn en consulent van het
consultatieteam palliatieve zorg, met ons in gesprek gaan.
Tijdens deze avond staat de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal
Plaats:
Het Noabershoes in Almelo, ingang Holtjesstraat.
Het café is open vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur.
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos en geheel vrijblijvend.
Meer informatie?
U kunt daarvoor contact opnemen met Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator,
telefoon: 0546 - 69 32 26 of via secretariaat van MediThuis: 0546 - 69 30 30
e-mail: g.kievitsbosch@zgt.nl
Gea Roosenbrand, verpleegkundige hospice TriviumMeulenbeltZorg,
telefoon: 0546 – 87 43 47 e-mail: f.roosenbrand@home.nl
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente is een samenwerkingsverband van de Regionale
Huisartsen Vereniging, Stichting ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente,
TriviumMeulenbeltZorg, Reggeland Zorgvoorzieners, Stichting Terminale Thuiszorg Almelo en
omstreken en ZGT, locatie Almelo.
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VAN HET BEHEER
Werkzaamheden Diekhuus.
De bestrating achter „t Diekhuus ligt er eindelijk in, nadat eerder door iemand was
toegezegd dat hij de straat er in zou leggen als het achter het gebouw was opgeruimd.
Nadat er was opgeruimd en er werd gezegd dat hij de straat er in kon leggen, kwam de
reactie “ik kan helemaal niet straten”. Maar gelukkig waren een stel buurters bereid dit
karwei te klaren. De bestrating ligt er nu mooi in, ook is er een stukje buiten het hek
bestraat, waar ze zaterdags kunnen zitten als het mooi weer is. Ik vind het grote klasse dat
deze personen zich hebben gemeld om dit karwei te klaren. Daarom; Marcel Eikenaar,
Chris Zandbergen, Björn Scholten en Jelle Brinkman bedankt voor jullie inzet.
Ook kwam er een bericht van de gemeente dat er achter het Diekhuus een rotzooi was en
dat er was geprobeerd brand te stichten, hier was een klacht over binnengekomen. Nadat
ik er polshoogte van had genomen, kon ik niets ontdekken en rotzooi kon ik ook niet
vinden, behalve dat er stenen en tegels, een kruiwagen en hele platen afgedekt met een
dekkleed lagen, dit was voordat de straat er in lag. Maar achteraf bleek dat het de andere
hoek achterin was, waar bladeren lagen en waar was geprobeerd vuurtje te fikken. Ook
bleek dat sommigen hier hun tuinafval dumpten. Daarom een vriendelijk verzoek om uw
tuinafval in de groene container te gooien.
Na overleg is besloten om na de feestweek de rotzooi op te ruimen. Samen met Jan van
Laar, en Gerrit Bronsvoort is dit gebeurd en is de rotzooi opgeruimd. Bedankt hiervoor.
Ook het onkruid onder het hek langs de weg is behandeld en met een brander
nabehandeld en hopelijk blijft het onkruid nu langer weg. Ook langs het hek zijn de randen
afgestoken, zodat de gemeente hier goed langs kan maaien, ook is het gras onder de
coniferen gemaaid. We willen nog bij de gemeente informeren of dit veld helemaal door
hun wordt onderhouden of dat de wijkvereniging de kanten zelf moet onderhouden. Ook
hier vind ik het grote klasse dat men zich aanmeld om dit werk voor de wijk te doen.
Daarom Jan van Laar, Gerrit Bronsvoort en Joop van Leussen nog eens bedankt voor
jullie inzet.
Het is toch geweldig dat we deze mensen in de wijk hebben, die het werk zien wat er
gebeuren moet, zodat ik niet altijd hoef te vragen.
Nogmaals bedankt!!!
M. van Leussen.
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DIVERSE OPROEPJES
Tijdens werkzaamheden bij „t Diekhuus is een baco en waterpomptang blijven liggen.
Heeft iemand deze gevonden, dan graag terug bezorgen bij M. van Leussen, W. Kloosstr
17. Alvast bedankt.
*****************************

De speelkaarten in het Diekhuus zijn aan vervanging toe. Wie o wie, helpt de kaarters aan
nieuwe speelkaarten? Graag melden bij M. van Leussen.
*******************************
Het bestuur is op zoek naar wijkbewoners die in het bezit zijn van een verklaring Sociale
Hygiëne. Bij het bestuur zijn er 2 mensen bekend die in bezit zijn van deze verklaring.
Deze mensen hebben we nodig voor onze drank- en horecavergunning. Graag zouden we
willen weten of er meer mensen in onze wijk in bezit zijn van deze verklaring.
Graag melden bij
Orionne Slettenhaar
E: bestuur@noalndiek.nl
********************************

Handicap.nl
maak(t) beter leven mogelijk
Mijn naam is Els Brinks en ik organiseer voor de Gemeente Hellendoorn de Ango collecte.
Wij hebben een probleem met collectanten.
De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie organiseert jaarlijks een collecte,
onder de naam handicap.nl. Nu zijn wij op zoek naar collectanten in uw wijk. De collecte is
jaarlijks in juni en we hebben op dit moment zo'n 4 collectanten nodig in 'n Oaln Diek. De
opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor individuen of organisaties die via de
reguliere weg geen ondersteuning of hulpmiddelen kunnen ontvangen.
De Ango wil een beroep op u doen.
In 2012 is de collecte van 10 t/m 16 juni.
Wilt u helpen neem dan contact op met
Els Brinks
Zonnebloemstraat 14
Nijverdal
tel: 0548-615228 of 06-23728805
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Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar collectanten voor het Nationaal Fonds Kinderhulp in de wijken De Blokken en
„n Oaln Diek.
De helft van de opbrengst gaat naar de Reggeberg in Hellendoorn en de andere helft gaat naar de
landelijke organisatie.
De collecte vindt ieder jaar plaats in de 2e of 3e week van april en het neemt ongeveer 3 a 4 uur
van uw tijd in beslag.
Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u bellen naar Marieke van der Linde,
tel: 06-13095849.
Met vriendelijke groet,
Marieke van der Linde

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

Noteer alvast in uw agenda!

Karaoke !!
Datum:

zaterdag 24 september

Aanvang:

20.30 uur

Kosten:

€1, = per persoon

Kom allemaal naar deze gezellige avond!!
“Het burendagteam”
**********************

Dan worden er buurtbewoners gezocht die de kar willen trekken in het meedenken en ontwikkelen
van straatversieringen in september 2011 voor de feestelijkheden rondom 175 jaar Nijverdal
Hebt u belangstelling, meldt u zich dan bij een van de bestuursleden.
*************************
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VAN ONZE EVENEMENTEN
Hier een stukje van de evenementen, we hebben een drukke tijd achter de rug.
Het begon met het eieren zoeken en eieren gooien. Het weer zat deze dag ook mooi mee,
het zoeken hadden we verdeeld in 3 groepen en alle eieren zijn weer terug gevonden en
ook het gooien ging heel mooi. De uitslag was als volgt:
Eieren zoeken:

0 t/m 4 jaar 1e Tigo Berendijk
2e Loic Ekkelkamp

07 eieren

3e Rik Vos

06 eieren

5 t/m 8 jaar 1e Janique Hakkert

12 eieren

2e Franka Slettenhaar

11 eieren

3e Bertho Brinkman

9 eieren

9 t/m 12 jaar 1e Stan Hakkert

Eierengooien

12 eieren

16 eieren

2e Tim Hakkert

12 eieren

3e Milan Slettenhaar

11 eieren

kind – kind

Tess Zandbergen- Desiree Brinkman 17.20m

Kind – volw

Gerben Hakkert – Stan Hakkert

21.80m

Volw – volw

Chris Zandbergen – Gerben Hakkert

40.80 m

We hopen dat jullie ook hebben genoten en dat jullie volgend jaar weer mee doen en dat
we het record van de volwassenen kunnen breken.

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

Na een paar dagen van rust voor ons begonnen we donderdags met het versieren van ‟t
Diekhuus, die dit jaar was omgedoopt tot pleebekhuus (bedankt mannen) en de straten
waren ook hier en daar mooi versierd met vlaggetjes.
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Vrijdags hadden we dan de Vossenjacht. De vossen waren dit jaar ook weer mooi
verkleed, wij willen jullie dan ook hiervoor hartelijk bedanken en dat we volgend jaar weer
een beroep op jullie kunnen doen.
De winnaars dit jaar waren; 0 t/m 5 jaar:

Nicky Grobben – Iza Lorkeers
Merel Beldman – Vera Stokman

6 t/m 8 jaar;

Mathijs Veldkamp – Jasmijn Veldkamp

9 t/m 12 jaar:

Desiree Brinkman – Sarell Valk
Kimberley Kooi – Naomi Ten Brinke

Zij hebben inmiddels hun prijzen ontvangen.
********************************************
En toen was het 30 april de dag van de Playbackshow. Maar we begonnen s‟ morgens
met het oplaten van de ballonnen.
We hebben maar 4 kaartjes terug gekregen en de winnaars waren:
Demi Lucassen met 165,7 km
Kimberley Kooi met 164,6 km
Lyonne Eshuis met 162,4 km
Dylan Kesselaar met 142,7 km.
De ballonnen zijn allemaal in de buurt van Velsen terug gevonden.
Na het oplaten van de ballonnen hebben we spelletjes gedaan op het veld. Na het
opbouwen van het podium s‟ middags begonnen we om 19.00 met het ontvangen van het
publiek die dit jaar in grote getale het PLEEBEKHUUS konden vinden. Het was ook weer
een geslaagde avond. We willen hierbij de jury alsnog van harte bedanken, want zonder
jullie hadden we natuurlijk geen winnaar en ook willen de spreker deze avond Martien van
Leussen nog bedanken voor het aan elkaar praten van deze avond. Ook dit jaar hadden
we weer een wisselbeker en die is gewonnen bij de jeugd door: Sam van der Maat en
door de volwassenen: Bert Vos en Rene van der Maat en deze twee mannen hebben
besloten om met deze act, wat een groot succes was bij ons, ook mee te doen bij cafe ‟t
Hek in Wierden en wel op 27 augustus. Dus wie deze act nog een keer wil zien kom dan
die avond hun aanmoedigen.
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Maar natuurlijk waren er nog meer winnaars.
Bij de jeugd was dit:
2e prijs Jorieke Brinkman – Kaylee Zandbergen en Mirte Mars
3e prijs Tess Zandbergen.
Bij de volwassenen waren dit:
2e prijs Jolanda Mars en Hetty Zandbergen
3e prijs Chantal vd Maat en Wendy Scholten.
Voor ons was dit een geslaagde avond we hopen voor jullie ook en dat jullie volgend weer
meedoen er kunnen altijd nog meer acts bij.
********************************************
Maandag 2 mei hadden we de tunnelrace. We hadden mooi weer, dus konden we het dit
jaar weer eens een keer op het veld doen. Al waren de tunnels niet helemaal goed
opgebouwd, maar toch hadden de kinderen er veel lol in en er werden weer vele records
verbroken. De winnaars hierbij waren:
0 t/m 4 jaar

1e Sean Berendijk
2e Rik Vos

5 t/m 8 jaar

1e Bertho Brinkman
2e Janique Hakkert

9 t/m 12 jaar

1e Desiree Brinkman
2e Robin vd Heiden
******************************************

Dinsdags hadden we puzzeltocht. De kinderen moesten door de wijk lopen en ze moesten
dingen opzoeken die niet in de tuin thuis hoorden. De meesten hadden ze allemaal
gevonden, maar ja…. er kon maar 1 per leeftijdgroep winnen. Ik wil hierbij de mensen die
iets in de tuin hadden neergezet ook nog even hartelijk bedanken hiervoor
De winnaars hierbij waren: 0 t/m 5 jaar:

Sean Berendijk – Tigo Berendijk
Tess Zandbergen – Mirte Mars en
Kaylee Zandbergen.

6 t/m 8 jaar

Dilano Reitsma – Merle Valk – Rik Vos
en Bertho Brinkman

9 t/m 12 jaar

Eline Vos – Janique Hakkert – Sam
Van der Maat en Jorieke Brinkman
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En vrijdags hadden we waterspelletjes op het veld. Gelukkig hadden we mooi weer.
De kinderen konden zich mooi uitleven met water. We hadden ook een spelletje bedacht
met water en meel. Dit was niet zo‟n groot succes. De kinderen vonden het wel leuk, maar
de ouders „s avonds niet. Ze kregen de meel niet al te goed uit de haren, dus ons excuses
daarvoor. Dit spelletje zullen we niet weer doen. Nadat de kinderen allemaal een zakje
snoep hadden gekregen kwam er dan deze avond ook weer een einde.

*********************************
En dan onze laatste activiteit. Dit was de fietspuzzeltocht. We hadden zo‟n twaalf families
die hier aan meededen. Er deden er ook een paar voor de eerste keer mee en nu maar
hopen dat het leuk was om te doen, zodat ze volgend jaar weer meedoen. Dhr. Tijhof had
voor ons weer een mooie route uitgezet ons dank daarvoor.

***************************************
Zo dit was een verslagje van de feestweek. Wij als evenementencommissie willen u een
fijne vakantie toewensen en dat we elkaar na de vakantie weer gezond en wel
tegenkomen op 1 van de activiteiten die we dit jaar nog organiseren, zoals de bingo
middag voor de kinderen in de herfstvakantie en de kerstbingo voor de volwassenen en
wie weet nog wel veel meer dus hou de wijkkrant en eventueel de website goed in de
gaten.

Tot het nieuwe seizoen,
Groeten de evenementencommissie.
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Noteer alvast in uw agenda!!

BURENDAG 2011
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Dit jaar organiseren we een grootse

BAZAAR!!
Spellen voor jong en oud
Knutselen voor de kleuters
Schminken
Lekker eten
En nog veel meer!!!
Tot 24 September!!
“Het burendagteam”
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de burendag. Helpt u ons mee? Geef u op bij
één van de onderstaande burendagteamleden:
Bert Vos; Constantijn Huygensstraat 72
Rene v/d Maat; Constantijn Huygensstraat 74
Orionne Slettenhaar; Willem Kloosstraat 15
Annelies van Dorth; Willem Kloosstraat 19
Lisan Houkema; Willem Kloosstraat 23
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VAN ONZE VISSERS
Beste visliefhebbers
I.v.m. andere verplichtingen, willen we niet meer de verplichting hebben om elke
zaterdag klaar te staan voor de viswedstrijden. We hebben dit wel met heel veel
plezier gedaan en hopen daarom dat er mensen zijn die ons willen vervangen.
We zullen wel een paar wedstrijden aanwezig zijn.
De nummers en de weegschaal ligt bij Arjan Lorkeers. Wil degene die zich opgeeft
als vrijwilliger dat melden bij Arjan Lorkeers, tel: 0548-362217.
We hebben al wel een nieuwe schema gemaakt voor het nieuwe visjaar.
Groeten,
Bert en Arjan

WEDSTRIJD PROGRAMMA VISSEN „n Oaln Diek 2011
Datums:

Locatie:

3 september

Twentekanaal aadorp vrij

17 september

Hancate schooltje vrij

1 oktober

Lemererveld







Vijf wedstrijden tellen mee voor de competitie.
Inschrijfgeld is € 5,00 (bij eerste wedstrijd betalen).
Vertrek ‟s morgens 07:00 uur bij „t Diekhuis.
De wedstrijden duren van 08:00 uur t/m 11:30 uur.
Maximale hengelkeuze is 11.50 meter
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