AGENDA;
Kaarten ;

Maandagavond, 31 okt., 14 en 28 nov., 12 dec.
9 en 23 jan, 6 febr., 5 en 19 maart, 2 april en 16 april.

Jeugddisco;

Vrijdag 17 februari, 13 april en 25 mei.

Knutselmiddag;

Dinsdag, 28 februari.

Kinderbingo;

Donderdag 1 maart.

Paasbingo;

Donderdag 5 april

Eieren zoeken en gooien;

Maandag 9 april.

Wijk versieren;

Donderdag 26 april.

Vossenjacht;

Vrijdag 27 april.

Rommelmarkt en playbackshow; Zaterdag 28 april.
Koninginnedag en spelletjes;

Maandag30 april.

Tunnelrace;

Dinsdag 1 mei.

Puzzeltocht;

Woensdag 2 mei.

Spelletjesavond;

Donderdag 3 mei.

Kinderbingo en prijsuitreiking;

Vrijdag 4 mei.

Fietspuzzeltocht;

Donderdag 17 mei.

***************************************************************************
COPY,KOPIE, COPY,KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE,
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor maandag 19 maart.
2012, bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, of bij voorkeur via E-mail;
wijkkrant@oalndiek.nl.
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NOOT VAN DE REDAKTIE.
Tjonge, tjonge….. als u deze wijkkrant doorleest zult u merken dat wij nog steeds een zeer
actieve wijkvereniging hebben. Van oliebollenbakken tot een Paas Bingo. Van eiergooien
tot een kaartmarathon. Ik vind dit wel een groot compliment waard naar al die mensen die
dit voor u mogelijk maken.
Namens de redactie wens ik u een zeer voorspoedig 2012 en hoop dat er zich meer
mensen aanmelden als lid van onze wijkvereniging. Als het niet is voor de gezelligheid, is
het wel prijstechnisch interessant om lid te worden. Scheelt je bij de betaalde activiteiten
toch zo 50 Eurocent.
In deze wijkkrant een overvolle agenda, Wist u datjes, verslagen van de diverse
activiteiten en nog veel meer…….
Veel leesplezier.

**********************************************************
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 voor 2012 zijn; 9 februari, 8 maart, 12 april,10 mei, 7 juni en 12 juli.
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VAN ONZE VOORZITTER.
Beste buurtbewoners,
Hierbij de eerste wijkkrant van 2012 en – ook al is het allang drie koningen geweest –
alsnog via deze weg een gezond en gelukkig 2012 gewenst namens het bestuur. 2011 ligt
al weer een maandje achter ons en wat is er zoal nog gebeurt tussen de vorige wijkkrant
en deze:
-

-

Sinterklaas
o Weer een geweldig succes, ondanks dat clown Henkie af en toe de tekst
kwijt was ;-)
Kerstbingo
o Ook hier weer een goede opkomst en een gezellige avond;
Kaartmarathon
o Met zo’n 40 deelnemers kunnen wij rustig weer over een succes spreken;
Oliebollen bakken
o De dames waren er al weer vroeg bij, om zo’n drieduizend oliebollen te
bakken! Klasse!

Het is niet zo, dat wij als bestuur verder niets meer hebben gedaan;
Zo hebben wij nog een wijkenoverleg gehad, waarbij er tevens een afgevaardigde van de
gemeente was, om te vernemen wat er zoals speelt bij de wijken van Nijverdal /
Hellendoorn.
Tevens hebben wij nieuwe discoapparatuur – mixer en boxen – aangeschaft. Hiervoor
hebben wij een bijdrage van het Oranjefonds mogen ontvangen. Eerdaags wordt de
apparatuur geplaatst en is er weer een fatsoenlijk geluid beschikbaar. O ja, in verband met
de rumoerigheid tijdens bijvoorbeeld het kaarten, blijkt gewoon dat de demping van het
geluid nergens naartoe kon. Hierop is er wat geïnformeerd naar de mogelijkheden om op
een relatief eenvoudige wijze, toch een betere akoestiek te krijgen. De stelregel was wel,
dat dit natuurlijk niet ten koste mocht gaan van de brandveiligheid van het gebouw.
Gelukkig hebben wij net voor de kaartmarathon vier “plafondeilanden” geplaatst, waarbij
de akoestiek een stuk beter is geworden.
Wat staat ons nog te wachten?
In ieder geval is er dit seizoen weer toneel! De groep is druk aan het repeteren en ik
verwacht dat het een geweldige happening wordt… Kaartjes zijn reeds in de verkoop.
Natuurlijk hebben wij straks ook nog de jaarvergadering… Heeft u iets op uw hart? Kom
dan naar deze vergadering en leg het op tafel. Zo kunnen wij er kennis van nemen en
desgewenst op inspringen. Tot zover mijn stukje, mocht u eens nadere informatie omtrent
bepaalde zaken willen hebben, vernemen wij dit graag. Dit kan via de brievenbus bij ’t
Diekhuus, of via e-mail: info@noalndiek.nl .
Hartelijke groet, Rob Pijffers.
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WIST U DAT?
In het kader van nadere informatie-verstrekking, willen wij vanaf 2012 u omtrent een aantal
zaken informeren. Dit gebeurt in de vorm van een “Wist u dat…” .
Heeft u nog informatie wat u graag wilt delen, geef dit door, dan wordt dit opgenomen. De
intentie is, om dit een jaarlijks terugkerend iets te laten worden. Mocht de informatie te
veel worden om eens per jaar te delen, dan komt er gewoon nog een editie van “Wist u
dat…” .
Wist u dat…
… ’n Oaln Diek weer een bijdrage heeft ontvangen van het Oranjefond?
… dit voor nieuwe apparatuur voor de “kinder”-disco is?
… er in 2011 160 gehaktballen doorheen zijn gegaan?
… er in 2011 30 liter zonnebloemolie gebruikt is voor de oliebollen?|
… er bijna 3.000 oliebollen gebakken zijn?
… er in 2011 237 flessen frisdrank gebruikt zijn?
… er in 2011 242 kratten bier zijn genuttigd?
… er in 2011 197 flessen wijn/rosé/martini opgegaan zijn?
… er ongeveer zo’n kleine honderd “baantjes” bij de wijkvereniging zijn?
…er ongeveer 40.000 velletjes A4 per jaar gedrukt worden in het Diekhuus?
… dit door zo’n 65 verschillende vrijwilligers wordt uitgevoerd?
… wij trots mogen zijn op onze wijk en de vrijwilligers!

*************************************************************************************************
LIEF EN LEED
Bij deze wil ik de wijkvereniging heel hartelijk bedanken voor
het bloemstukje dat ik kreeg, na terugkomst uit het ziekenhuis.
Adri v/d Wilk.
**********************************
Bij deze willen wij de wijkvereniging heel hartelijk bedanken voor
de bloemen die wij kregen ter gelegenheid van ons 40 jarig huwelijk.
Cor & Adri v/d Wilk
Laurens & Dinie Jannink
Ab & Freke Feith
Wim & Anneke Dijkstra
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Voor de straatvertegenwoordigers:
Mocht je nog bonnen hebben van het jaar 2011, lever ze dan zo snel mogelijk zodat we het jaar af
kunnen sluiten! Mocht je bonnetjes in willen leveren dan maak je s’ avonds de meeste kans dat ik
thuis ben.
Groetjes Harmke Schipper
C. Huygensstraat 31.
************************************************

Bedankje
Ik wil Eric Voskamp bedanken voor de speelkaarten, bierfiltjes en andere attributen.
M.v.Leussen.

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

Pagina 5

KAARTMARATHON 2011
Zo kijk je er naar uit, en zo is het alweer voorbij. De jaarlijkse kaartmarathon, het is al
helemaal traditie geworden. Vanaf 13.30 uur kwamen ze allemaal binnenlopen, de dames
en de heren, en om 14.00 uur konden we beginnen aan 8 uren kaarten! Het Diekhuus was
er zelfs voor aangepast, vanwege “klachten”, reacties van vorig jaar, dat het geluid te
heftig was (50- 60 personen), heeft het bestuur besloten daar wat aan te gaan doen. Er
zijn platen aangebracht aan het plafond om het geluid te dempen, en…….het heeft
geholpen. Zelf denk ik dat er niemand meer veel last heeft gehad, en na afloop zonder
hoofdpijn naar huis kon. Als er toch mensen waren met hoofdpijn had dat vast een
anderen oorzaak……! Het barpersoneel stond weer voor iedereen klaar, en voorzag ons
van koffie, drankjes en zoals elk jaar, tegen de avond, weer broodjes met de “beruchte”
gehaktbal. Heerlijk. We kaarten deze keer met 52 personen en iedereen kon kaarten zoals
hij of zij dat graag wou, bijvoorbeeld, jokeren klaverjassen, kruisjassen of
koppelkruisjassen. Het was erg gezellig, de hele dag en avond. Zo nu en dan kwamen er
familie, buren of kennissen kijken. Er werd ook weer een verloting gehouden met mooie
(lekkere) vleesprijzen. We hadden net als andere jaren weer verschillende sponsoren,
nogmaals allemaal Hartelijk Dank, daarvoor! Het barpersoneel die in groepen elkaar
aflosten, hadden de handen vol aan ons. Geweldig fijn dat zoveel mensen willen
meehelpen. Veel Dank daarvoor! allemaal, inclusief de tellers natuurlijk. Rest mij nog te
zeggen, dat we hopen, dat u (bij gezondheid) er allemaal volgende keer weer bij bent.
Iedere kaarter of kaartster Bedankt dat je meedeed! En op naar de volgende keer.
Groetend
Jan van Laar.
DE UITSLAGEN VAN DE KAARTMARATHON.
Jokeren; 1. M. Hazebroek,(1285 pnt), 2. J. v. Leussen(1545 pnt ), 3. R. Evers (1550 pnt )
Klaverjassen; 1. J. v.d. Riet (17940 pnt) 2. GJ Valk (17926 pnt) 3. M. Ravenshorst (17843
pnt)
Kruisjassen; 1. H. Bruggeman ( 13460 pnt) 2. A.v. Weert (12926 pnt) 3. H. Praas (12877
pnt).
Kruisjassenkoppel; 1. A. Pastink/ H. Mollink (14126 pnt) 2. M. Kleinjan /H. Kleinjan (13533
pnt) 3. A. Kottier / W. Kottier (13478 pnt).
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OLIEBOLLENVERKOOP 2011
De laatste week van december is een drukke week in het Diekhuus. Direct na de
kerstdagen, de kaartmarathon en een paar dagen later de oliebollenverkoop. Donderdag
29 december werd `s middags begonnen met de voorbereiding voor het oliebollen bakken,
afzuigkap ophangen, vloer afplakken en tafels afplakken, stroomkast plaatsen, pannen
met olie klaarzetten. Emmers schoonmaken, krenten en rozijnen in het water om te wellen,
steunen langs de verwarming zodat de emmers met beslag stevig staan. De tafels en
stoelen aan de kant zodat de looppaden naar de verwarming vrij waren, zodat Gerda goed
met de volle emmers heen en weer kon lopen. `s avonds de verwarming hoog gezet,
zodat het goed warm in het Diekhuus werd. Hier ben je in totaal toch 3 uur mee bezig.
Voordat dit gebeurde was alles al ingekocht, de zonnebloemolie van de SLIGRO uit
Almelo, en de krenten, rozijnen en de oliebollenmix bij de supermarkten in Nijverdal. Dertig
december ging`s morgens om 6 uur het licht aan in het Diekhuus en begonnen de dames
met beslag maken en de oliepannen in te schakelen om de olie warm te laten worden.
Nog even een broodje en een kop koffie en het bakken kon beginnen. Het was weer een
drukke dag, tegen 10 uur kwamen de eersten de oliebollen ophalen. Sommigen kwamen
terug of ze nog meer oliebollen konden kopen, want ze waren weer overheerlijk!! Tegen
half 8 `s avonds waren de laatste oliebollen gebakken, ook dit jaar weer 2800 stuks.
Hierna gingen de dames naar restaurant De Oliebol aan de Willem Kloosstraat, waar hun
weer een heerlijke maaltijd wachtte. Eerst een licht gebonden kippensoep, dan een
filetschnitzel met champignons, paprika en uien, hierna gebakken aardappels met schil en
rauwkost met bleekselderij en ananas en nootjes. Als nagerecht pudding of ijs. Het heeft
de dames weer goed gesmaakt. Na nog een kop koffie te hebben gedronken gingen de
dames moe maar voldaan naar huis. Ik zeg het elk jaar weer, het is een hele opgave om
de hele dag in die baklucht te staan. Daarom; Jennie, Gerda, Dirkje, Dinie,Jo en Hannie
BEDANKT voor jullie inzet.
Voor de voorbereiding moest ook het nodig werk gebeuren, zoals u gelezen heeft,
hiervoor wil ik Diederik en Harco bedanken voor de hulp die ze mij hebben geboden.
Nadat de dames uit het Diekhuus waren vertrokken moest alles in de keuken opgeruimd
worden, en de oliepannen leeg en schoongemaakt worden en alles in de zaal worden
gezet. Hier waren we ook weer een kleine 3 uur mee bezig. Hiervoor wil ik ook Rob en
Harco bedanken voor de hulp die ze mij hebben geboden. Maar je doet het met zijn allen
voor de wijk, ook deze Aktie heeft de kas weer goed gespekt.
Nogmaals iedereen die mij hiermee heeft geholpen, heel erg BEDANKT!!! Als wijk mag je
trots zijn op je vrijwilligers. Iedereen alsnog een voorspoedig en gezond 2012 toegewenst!

M .v. Leussen.
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VAN DE EVENEMENTEN.
Allereerst willen wij jullie allemaal een fijn 2012 wensen en dat het maar een leuk jaar
mag worden met veel activiteiten, wij hebben er weer zin in. Jullie ook?
Onze commissie is uitgebreid met 2 nieuwe enthousiaste mensen n.l. Chris en Hetty
Zandbergen. Van harte welkom en we hopen op een fijne samenwerking.
We hebben een goed jaar achter ons liggen welke uiteraard druk bezocht is door jullie en
we hadden mooi weer bij verschillende activiteiten zoals bij de feestweek. De
playbackshow werd druk bezocht, evenals ons laatste activiteit, de kerstbingo. Er kwamen
opgelopen jaar meer mensen naar onze bingo toe als andere jaren. We vonden dit zeer
fijn en hopen dat jullie aankomend jaar ook komen en op onze nieuwe bingo n.l. de
PAASBINGO (verderop vertel ik iets meer daarover).
We gaan weer een druk jaar tegemoet met vele activiteiten zoals de kinderbingo, de
feestweek met weer nieuwe activiteiten en we willen ook eens een keer wat nieuws
proberen kijken hoe dat in de smaak valt bij de kinderen. We willen iets meer organiseren
voor de kinderen en evt. iets voor de wat oudere kinderen onder ons. Dus als er iets is wat
jullie leuk lijkt om te doen geef dit dan even door aan een van ons.
Laten we maar bij de eerste activiteit beginnen dit is dit keer een knutselmiddag voor de
kinderen op dinsdag 28 februari om 13.30 uur. Dus neem zoveel mogelijk vriendjes of
vriendinnetjes mee, zodat dit een geslaagde middag wordt en dat we dat kunnen herhalen.
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen…… de kosten hiervoor zijn voor leden 1
euro en voor niet leden 1.50 euro…...En dan hebben we donderdagmiddag 1 maart de
kinderbingo. Om 13.30 uur beginnen we en de kosten zijn voor leden 1,50 euro en voor
niet leden 2 euro. Ook hier geldt neem zoveel mogelijk vriendjes/vriendinnetjes mee.
En we willen het toch alvast vermelden i.v.m. de uitgave van de volgende wijkkrant. Wij als
evenementencommissie willen iets nieuws proberen met Pasen en wel PAASBINGO op
donderdagavond 5 april (vrijdags is het n.l. Goede Vrijdag). Wij hopen dat er net zo veel
mensen komen als met kerst. We hebben dan weer leuke prijzen in petto wat natuurlijk
iets te maken heeft met Pasen. Wij werken wel met opgave (voor 1 maart) zodat we weten
of dit ook leeft bij de mensen en dat ze hier graag aan mee willen doen, dus u mag zich nu
al wel vast opgeven bij Dirkje Eikenaar, P.C. Boutensstraat 17. De kosten voor deze bingo
is voor 7 rondes en 1 hoofdronde 7,50 euro….. En maandag 2e paasdag gaan we zoals
gewoonlijk weer eier-zoeken en eiergooien.We starten om 10 uur bij Diekhuus en gaan
gezamenlijk op de fiets naar de plek van bestemming.
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Met de feestweek starten we natuurlijk met het versieren van de straten en vrijdags de
vossenjacht en zaterdag willen wij proberen om een rommelmarkt te organiseren van 10
uur tot 13.00 uur dus als u toch al van plan was om de zolder op te ruimen………. als u
een plekje wilt hebben kunt u dit doorgeven aan Dirkje Eikenaar. Dit geldt ook voor s’
avonds voor de jaarlijkse PLAYBACKSHOW. Daarvoor kunt u zich ook alvast opgeven.
Voor alle activiteiten geldt VOL=VOL dus geef je snel op. In de volgende wijkkrant
vertellen we meer over de feestweek, want deze week staat weer volop in teken van
verschillende activiteiten.
Groetjes de evenementencommissie.

SINTERKLAASFEEST DIEKHUUS 2011.

Donderdagmiddag 24 november was het een spannende middag in Diekhuus. Zou de
goedheiligman en zijn pieten nog wel komen… in afwachting op de Sint kwam eerst Clown
Henkie langs om de kinderen te vermaken. De clown had weer spannende dingen bij zich
zoals een kaarsje wat maar niet uitging; je kon blazen wat je wou, maar hij ging maar niet
uit, dat vonden de kinderen wel leuk. Nadat clown Henkie klaar was kwam toch eindelijk
de Sint. De liedjes werden in volle borst gezongen, maar er moesten ook nog een aantal
bij de Sint op het podium komen. Al vonden sommigen dit niet echt leuk of er moest een
moeder of grote zus mee. Maar toen iedereen was geweest zochten de Pieten de
cadeautjes. Ze konden ze eerst niet vinden……en ja hoor ze waren toch wel
meegekomen…..iedereen kreeg zijn of haar cadeautje en nog een zakje snoep….s’
avonds gingen ze allemaal tevreden naar huis.
Hieronder volgt nog een foto impressie

andere foto’s komen op de site te staan
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EK VOETBAL

2012

Dit jaar is weer de EK voetbal.
En aangezien er twee jaar geleden voor de laatste wedstrijd werd gevraagd
of we dit in Diekhuus konden kijken, ging dit helaas niet door daarom willen
we direct de eerste twee wedstrijden in Diekhuus gaan kijken of de derde
wedstrijd kan, hangt af of de omwonenden hier mee instemmen.

De eerste twee wedstrijden dus wel en deze worden gehouden op:
Zaterdag 9 juni 18.00 uur Nederland-Denemarken
Woensdag 13 juni 20.45 uur Nederland-Duitsland

We hopen op een goede opkomst, zodat we de volgende wedstrijden (als
Nederland verder komt natuurlijk) ook in Diekhuus kunnen kijken.
Dit is wel zo gezellig met een hele ploeg, in een de volgende wijkkrant
vertellen we hier meer over, omdat we nu nog weten of hier belangstelling
voor is.

De evenementen
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TONEELVERENIGING

’N OALN DIEK

PRESENTEERT:

‘EIGEN SCHULD IS
GOUD WAARD’

Vrijdag 23 maart 2012
Zaterdag 24 maart 2012
En
Vrijdag 30 maart 2012
Zaterdag 31 maart 2012

Aanvang: 20:00
Zaal open: 19:30

Kaarten voor leden: € 4,Kaarten voor niet-leden: € 5,-

Kaarten zijn vanaf 2 januari te koop bij:

Harco Slettenhaar
Willem Kloosstraat 15
Tel: 0548-621308
Kaarten zijn dagelijks af te halen na 18:00
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