AGENDA;
Buurten;

elke zaterdagmiddag

Kaartavonden;
februari, 7 en 21 maart,

2011; 10 en 24 januari, 7 en 21
4 en 18 april

Disco ;

2011; 11 februari, 4 maart-CARNAVAL,15 april,
20 mei: ANDERSOMDISCO., en
24 juni: COCKTAILPARTY.

Jaarvergadering

donderdag 17 maart 2011.

Eieren zoeken en gooien;

maandag 25 april (tweede paasdag)

Vlaggetjes ophangen;

donderdag 28 april

Vossenjacht;

vrijdag 29 april

Koninginnedag;

zaterdag 30 april (zie programma elders in deze wijkkrant)

Tunnelrace;

maandag 2 mei

Puzzeltocht

dinsdag 3 mei

Waterpret

vrijdag 6 mei

Kinderbingo

woensdag 11 mei, tevens afsluiting en prijsuitreiking van
de feestweek.

Hemelvaart fietspuzzeltocht; donderdag 2 juni.

***********************************************************************************************
COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor maandag 28 maart
2011,bij Freddy Woudstra, P.C.Boutensstraat 36 of bij voorkeur via e-mail;
Wijkkrant@noalndiek.nl
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NOOT VAN DE REDAKTIE
Deze keer een lekkere volle wijkkrant. Dit komt onder andere door het jaarverslag van de
vorige ledenvergadering. Maar ook het aanleveren van de copy voor de wijkkrant gaat
zeer goed deze keer.
2010 ligt al een maand achter ons en iedereen is al bijna vergeten hoe 2010 er ook al
weer uitziet. Het was een jaar met hoogte en diepte punten voor iedereen.
In deze wijkkrant verslagen van de diverse activiteiten en een blik in de toekomst wat onze
evenementencommissie allemaal wil gaan organiseren. Die mensen doen er werkelijk
alles aan om u en uw kinderen te vermaken en te betrekken bij onze wijk.
Helaas gaat dit jaar de toneeluitvoering niet door. Interne problemen zijn hiervan de
oorzaak. We hopen natuurlijk met z’n allen dat we de aankomende jaren wel kunnen
genieten van het acteren van onze wijkbewoners.
2011 is uitgeroepen als het jaar van de vrijwilligers. De vrijwilligers in Nederland worden
dan op allerlei manieren in het zonnetje gezet. In deze wijkkrant alvast een voorproefje.
Wil je iemand in het zonnetje zetten lees dan verderop in deze wijkkrant.
Ook de vissers onder ons zijn weer druk bezig met het organiseren van viswedstrijden.
Mocht u interesse hebben om mee te doen kunt u zich altijd bij een van hen melden.
Verder veel leesplezier.

De Redaktie.
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VAN DE VOORZITTER

Beste buurtbewoners,
Allereerst de beste wensen en een gezond 2011 toegewenst!
Ik hoop dat de oliebollen weer gesmaakt hebben, bij ons thuis is alles opgekomen!
Dames van de oliebollen, wederom hartelijk dank voor jullie inzet! [maar de volgende keer
niet zo veel smeren met die olie en beslag
]
Dan zijn er nog enkele evenementen geweest, waaronder de kaartmarathon en de
kerstbingo. Op beide evenementen zijn zeer positieve reacties gekomen! Zowel de
kaartmarathon als de kerstbingo zijn goed bezocht en waren zeer gezellig!
En toen was ’t alweer 2011…. Hoezo gaat ’t hard…
De afspraak met de gemeente is gemaakt om het grasveld naast het Diekhuus toch wat
egaler te krijgen. Helaas was de eerste vraagstelling van onze zijde vrij snel afgekeurd
door de gemeente; wij moesten het zelf maar vlak zien te krijgen. Wat hen betreft lag ’t
veldje er netjes bij… tja, ga er maar eens over lopen… dan houd je geen enkel heel!
Gelukkig hebben wij dit opnieuw aan kunnen kaarten en wordt de “uitslag” heroverwogen
door de gemeente… wordt vervolgd.
Wat valt er verder nog te melden…
De Evenementencommissie is weer druk doende om er een plezierig “evenementenjaar”
van te maken; natuurlijk kan dit niet zonder u! Hebt u ideeën of suggesties, geef het aan
één van de vrijwilligers van de evenementencommissie door. Natuurlijk dienen er wel
aanmeldingen te komen op de evenementen; deze worden tenslotte ook voor u gehouden!
Qua uitbreidingen/veranderingen/verbeteringen speelt er momenteel een aanvraag
betreffende de “discoavonden”; de apparatuur hiervan is niet meer goed en je kan
natuurlijk niet verwachten dat je zonder fatsoenlijke apparatuur, de medewerkers ook maar
iets kan verwijten over hun inzet c.q. het slagen van de discoavond – ook al zijn de
jeugdige bezoekers niet zo kieskeurig wat muziek betreft!
Ter afronding wil ik u nog even attenderen op de ledenvergadering; verderop in deze
wijkkrant treft u nadere informatie aan. Bij deze hoop ik van harte dat u de tijd vrij wilt
maken om deze vergadering bij te wonen en u te laten horen.
Graag tot ziens, is het niet bij de ledenvergadering, een van de komende evenementen
Met vriendelijke groet,
Rob
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LIEF EN LEED

Nieuw lid:
Martijn Bouwhuis en Marieke Poffers
Fam. Hallink

P.C. Boutensstraat 25.
Da Costastraat 1

************************************************************************************************
Bedankt als lid:
Fam. Veenker

C. Huygensstraat 84

****************************************************************
Annie Bruggeman C. Huygensstraat 42 is gestopt als
straatvertegenwoordigster,Rianne Vos C. Huygensstraat
72 heeft haar taak overgenomen. Annie bedankt voor je
inzet voor de wijk.
Rianne fijn dat je haar taak over wil nemen.

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

13 Dec.2010 is Bastiaan geboren de gelukkige ouders zijn
Erik en Sandra van .Losser W. Kloosstraat 5.
Bastiaan is het broertje van Lisanne(in herinnering) en Emma.
*************************************************************************************************

Heeft u iets te melden geef het dan door aan Ali Bronsvoort.
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TONEEL NIEUWS
HELAAS MOETEN WIJ U MEDEDELEN DAT DE TONEELGROEP
DIT JAAR NIET OP DE PLANKEN ZAL STAAN.

WEGENS OMSTANDIGHEDEN BINNEN DE GROEP IS ER
BESLOTEN OM NIET SAMEN VERDER TE GAAN IN HET
SEIZOEN 2010/2011

WE GAAN ER ALLES AAN DOEN OM IN HET SEIZOEN
2011/2012 WEER EEN DAVEREND STUK VOOR U TE SPELEN.

TEVENS ZIJN WIJ ALTIJD OP ZOEK NAAR NIEUWE SPELERS,
U KUNT U AANMELDEN BIJ HARCO SLETTENHAAR, WILLEM
KLOOSSTRAAT 15 OF ANNELIES VAN DORTH WILLEM
KLOOSSTRAAT 19.

GROETEN DE TONEELGROEP
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EEN VRIJWILLIGERSCOMPLIMENTJE
Misschien iets leuks om aan de eigen vrijwilligers te sturen.
Stuur een compliment aan iemand die zich vrijwillig inzet. Misschien krijgt diegene
bezoek van een bekende Nederlander!
Zie onderstaande link in het.kader.van. het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk.
http://www.vrijwilligerswerk.nl/?content=/140/Verstuur_een_compliment

*************************************************************************************************
VAN HET BEHEER
Namens het beheer wil ik iedereen bedanken die het afgelopen jaar gevraagd of
ongevraagd mij hebben geholpen in en rondom het Diekhuus.
Ik hoop als het nodig is, weer een beroep op jullie te kunnen doen en dat de bestrating ook
zo spoedig mogelijk komt, achter het Diekhuus zoals afgesproken
Ik wens jullie allen veel voorspoed en gezondheid in 2011
Martin van Leussen.
*************************************************************************************************
OUD PAPIER
De ouderraad van de Prins Bernhardschool verzamelt oud papier. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de school. Bijvoorbeeld voor aanschaf van dure leermiddelen of
bijzondere gebeurtenissen op school wordt de oudpapierpot aangesproken. Het oud
papier wordt elke tweede donderdag van de maand van 18.30 uur tot 19.00 uur
ingezameld bij het fietsenhok op het schoolplein. Iedere maand staat daar dan een
container. Bij voorbaat onze hartelijke dank!!!
De data zijn voor 2011; 14 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni en 14 juli.
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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 levensbedreigende ziekte
maandelijks inloopbijeenkomsten.
Op maandag 7 februari aanstaande is het thema
“Zorgen doe je niet alleen”
Wat kan het Steunpunt Informele Zorg voor u betekenen?
Het Steunpunt Informele Zorg is actief op het gebied van mantelzorgondersteuning en vrijwillige
thuishulp. Bij het Steunpunt staat niet alleen de zorgvrager centraal, maar ook de mantelzorger.
Het Steunpunt wil graag hulp bieden in die situaties, waarin mensen best wat extra steun kunnen
gebruiken. Als er thuis iemand langdurig ziek is, kan dit voor de gezinsleden veel impact hebben.
Ria Schlepers, consulent Steunpunt Informele Zorg Almelo, komt tijdens deze bijeenkomst
vertellen wat het Steunpunt voor u kan betekenen
Na afloop is er de mogelijkheid om hierover door te praten.
De bijeenkomst vindt plaats in 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 DE EVENEMENTEN

Hallo allemaal,
Hier is weer een stukje van de evenementen, we hopen dat jullie allemaal fijne feestdagen
hebben gehad en weer goede moed hebben om ook dit jaar weer mee te doen met de
evenementen die we voor jullie hebben georganiseerd en dat we met z’n allen jong en oud
weer mee doen.
We beginnen met onze eerst activiteit op 2e paasdag (25 april) en wel met het jaarlijks
terugkerend eieren zoeken en eierengooien .
We verzamelen ons om 10.00 uur op de fiets waarna we gezamenlijk naar het bos fietsen,
daar aangekomen beginnen we met het eieren zoeken we hebben dit jaar 3 vakken en wel
vak 1 0 t/m 4 jaar, vak 2 5 t/m 8 jaar en vak 3 9 t/m 12 jaar. Daarna gaan we
eierengooien wie van jullie breekt het record van vorig jaar.
Jong en oud mag hier aan meedoen.
**************************************************************************************************
DE FEESTWEEK
En dan beginnen we met onze feestweek……..
Donderdag 28 april halen we allemaal onze vlaggetjes van zolder en gaan we onze
huizen en straten weer mooi versieren.
Vrijdag 29 april hebben vossenjacht komt allen om 18.30 uur naar Diekhuus om je in te
laten schrijven vorm graag groepjes van ongeveer 4 personen.
Zaterdag 30 april laten we met z’n allen de ballonen op dit doen we om 10.00 uur kom
van te voren je ballon ophalen en doe je kaartje eraan en wie weet gaat jou ballon het
verst en win je wel een prijsje. Daarna gaan we met z’n allen spelletjes doen en er is ook
een springkussen aanwezig.
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`S avonds is er weer wegens groot succes van de afgelopen jaren een
PLAYBACKSHOW
Wie gaat er dit jaar met de wisselbeker naar huis, jong en oud mogen hier aan meedoen
dus schroom je niet en geef je op bij Dirkje Eikenaar P.C. Boutensstraat 17 tel: 618716.
Doe dit graag voor 16 april 2010 want vol = vol en willen jullie dan voor 22 april graag
doorgeven wat voor een act je/jullie gaan doen dan kunnen wij de deelnemerslijsten vast
gaan maken en dit doorgeven aan de jury en de dj dan kunnen ze zich vast voorbereiden
op je/jullie acts.
We hopen op een grote opkomst en neem de fans ook mee, de zaal is open om 19.00 uur
en we beginnen om 19.30 uur de entree bedraagt €1,-

Maandag 2 mei hebben we een tunnelrace we hopen op mooi weer zodat we dit weer een
keer buiten kunnen doen en anders gaan we gewoon weer naar binnen, we beginnen om
18.30 uur.
Dinsdag 3 mei hebben we een puzzeltocht we beginnen om 18.30 uur.
Vrijdag 6 mei hebben we waterpret ook dit weer bij mooi weer buiten anders doen we het
gewoon binnen we beginnen om 18.30 uur
Voor alle kinderactiviteiten in de feestweek geldt dat het voor leden gratis is en voor niet
leden kost dit €1,- per activiteit.
Woensdag 11 mei is er dan ter afsluiting van de feestweek de kinderbingo met mooie
prijzen we beginnen om 13.30 uur de kosten hiervoor zijn leden €1,50 en niet leden €2,00
na de bingo hebben we de prijsuitreiking van de feestweek neem allemaal je vriendjes en
vriendinnetjes mee naar alle kinderactiviteiten.

En dan nog even alvast dit:
Donderdag 2 juni hebben we onze jaarlijkse Hemelvaart gezin fietspuzzeltocht we zijn al
druk bezig om een leuke tocht voor jullie uit te zetten dus kom allemaal.
Jullie kunnen starten tussen 9.00 uur en 10.00 uur.
Namens de evenementencommissie hopen dat we weer gezellige en leuke activiteiten
voor jullie hebben bedacht en dat we bij alle activiteiten een grote opkomst kunnen
verwachten ook kinderen van buiten de wijk zijn welkom maar denk er dan aan dat aan
bepaalde activiteiten kosten aan verbonden zijn.
TOT ZIENS ALLEMAAL.
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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, telnr. 0548-362217.
We hebben al wel een nieuwe schema gemaakt voor het nieuwe visjaar.
Groeten,
Bert en Arjan

Datums:
23 april
14 mei
4 juni
25 juni
9 juli
3 sep
17 sep
1 okt

WEDSTRIJD PROGRAMMA VISSEN „n Oaln Diek 2011
Locatie:
Soest wetering vrij
PTT
Marle
Stouwe vrij
Lindebeek den ham
Twentekanaal aadorp vrij
Hancate schooltje vrij
Lemelerveld

Vijf wedstrijden tellen mee voor de competitie.
Inschrijfgeld is € 5,00 (bij eerste wedstrijd betalen).
Vertrek ’s morgens 07:00 uur bij Diekhuis.
De wedstrijden duren van 08:00 uur t/m 11:30 uur.
Maximale hengelkeuze is 11.50 meter
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OLIEBOLLEN VERKOOP 2011
Ook dit jaar was er weer op 30 December de oliebollenverkoop. Maar voordat het zover
was, is er al veel werk verzet. Eerst moest alles ingekocht worden, zoals zonnebloemolie,
oliebollenmix, krenten en rozijnen. De avond ervoor moest alles uit de keuken, de
afzuigkap opgehangen,steunen langs de verwarming en alles in de keuken afplakken en
alles klaarzetten. De stroomverdeelkast werd elk jaar geleend van de oud voorzitter Wim
Karkdijk, maar deze is nu aan de wijkvereniging geschonken,onze hartelijke dank hiervoor.
De olie in de pannen gedaan en getest en de krenten en rozijnen in het water gedaan om
te weken, de emmers schoongemaakt zodat de dames de volgende morgen zo konden
beginnen.
`s morgens om 6 uur waren de dames in het Diekhuus om aan de voorbereidende
werkzaamheden te beginnen. Nadat het eerste beslag was klaargemaakt en de emmers
op de verwarming stonden, was er even tijd voor een broodje en een kop koffie. Toen kon
het eerste werk beginnen en gingen de eerste oliebollen in de olie en voor 11 uur kwamen
de eerste klanten hun oliebollen ophalen en zo ging het de hele dag door.
Ook werden er dit jaar weer heel wat oliebollen gebakken, ruim 2700 gingen er dit jaar
weer over de balie. Zoals elk jaar zeg ik het ook nu weer; ik vind het grandioos wat deze
dames doen, want het is een hele opgave.
`s avonds tegen kwart voor zeven kwamen de laatste oliebollen uit de olie en zat het werk
erop. Tegen half 8 kwamen de dames in restaurant “de oliebol”, aan bij huize van Leussen
aan de Willem Kloosstraat, waar de heer des huizes weer een dineetje voor de dames in
elkaar had geknutseld. Op het menu stond als voorgerecht, een pasteitje met
kippenragout, als tussengerecht een kop heldere groentesoep en als hoofdgerecht een
wiener schnitzel met gefrituurde aardappelschijfjes met rauwkost en stoofgroente, en als
nagerecht ijs en monapudding en een kop koffie. Nadat de dames de magen hadden
gevuld en gezellig een wijntje of wat fris hadden gedronken ging men omstreeks tien uur
moe maar voldaan naar huis.
Toen de dames uit het Diekhuus vertrokken waren, stonden de volgende personen alweer
klaar de olie uit de pannen te halen, en de pannen schoon te maken. Ook de emmers
moesten schoongemaakt worden, wat altijd een klerewerk is. Ook alles waarmee was
afgeplakt moest weer worden opgeruimd en de afzuigkap weer worden verwijderd. De
volgende dag moest alles weer op de plek worden gezet en alle afval worden
weggebracht. Zo zie je dat er vele uren in zitten, maar weer een goede actie is voor de kas
van de wijk en dat het niet voor niets is. Want daar doe je het met zijn allen voor.
En voor de dames die met elkaar dit werk hebben gedaan is het toch grandioos om te
horen dat de oliebollen weer heerlijk waren, dit is toch een motivatie om door te gaan.
Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken om dit weer tot een groot succes te maken. De
inkoop die ik samen met Jo doe, en voor het afplakken en klaarzetten, dat ik samen met
Diederik en Harco heb gedaan, en het schoonmaken van alles, Rob en Alfred en Harco en
de lijsten in orde maken, Ali. En dan nu de hoofdrolspelers van deze dag; Dirkje-DinieGerda- Jennie en Jo.
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Nogmaals iedereen bedankt voor de samenwerking, je ziet nu ook weer; zonder
vrijwilligers ben je als wijk nergens. Ook namens al deze mensen wens ik jullie een
voorspoedig en gezond 2011.
Martin van Leussen.
************************************************************************************************
KAARTMARATHON 2010
Na de kerst was er weer de traditionele Kaartmarathon. Men kon individueel kruisjassenkoppelkruisjassen- klaverjassen en jokeren. 48 deelnemers hadden zich opgegeven. Na
een woord van de voorzitter werd er om 14 uur begonnen met kaarten. Na tussendoor van
enkele hapjes te zijn voorzien, was er tegen half zes een pauze, hierin werden de
deelnemers voorzien van een broodje bal en koffie. In de pauze werden er loten verkocht
voor mooie vleesprijzen.
Na de pauze werd er weer verder gekaart en na weer enkele hapjes en drankjes was er
tegen 22 uur de laatste kaarten geschud. Het was weer een goed georganiseerde
kaartmarathon en goed voor de kas van de wijk.
Iedere deelnemer was vol lof over de organisatie en de goede verzorging. Eerst deed Jan
van Laar de trekking van de verloting, geassisteerd door Mitchell. Toen was het wachten
op de einduitslag van de kaartmarathon. Nadat de punten geteld waren, deed Rob de
prijsuitreiking. Hierna volgen nog de prijswinnaars;
Individueel kruisjassen
1 E.van Weert
2 Z. Klompenmaker
3 H.Bruggeman

koppelkruisjassen
1. M. Kleinjan / H. Kleinjan
2. H.Snippe / J.v.Laar
3. A.Schutte / D.Klein Nijenhuis

Klaverjassen
1 G.J Valk
2 H. Hoonhorst
3 J. Kerkemeyer

jokeren
1. J. v. Leussen
2. A.Bannink
3. W.Ebbing

Alle deelnemers bedankt voor deze mooie middag, en we zien jullie ook graag in 2011
weer terug. Ook deze dag kan niet zonder vrijwilligers en daarom wil ik ze even noemen,
zonder een ander tekort te doen.l
Allereerst de kaartcommissie; Jan van Laar, Gerard Tijhoff en Jo van Leussen.
Voor het gereedmaken van de hapjes;, Jo en Minie, in de keuken,; Dirkje en Dinie achter
de bar; Gerda – Jannie- Hannie- Mitchell- en Martin.
Voor de lotenverkoop; Richelle en Mitchell en de puntentelling; Diederik en de
prijsuitreiking; Rob.
Het was weer een geslaagde dag en de kaartcommissie wenst iedereen alsnog een
voorspoedig en gezond 2011 en hopelijk tot de volgende kaartmarathon!
Martin van Leussen.
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