Agenda
Kaarten

Even weken ; alleen klaverjassen
Oneven weken; kruisjassen, jokeren en klaverjassen.

Dinsdag 23 oktober

Halloween versieringen maken

Donderdag 25 oktober

Kinderbingo

Donderdag 31 oktober;

Halloween optocht door de wijk.

***********************************
COPY,KOPIE, COPY,KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE,
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
maandag 10 september 2012, bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36,
of bij voorkeur via E-mail; wijkkrant@noalndiek.nl.
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NOOT VAN DE REDAKTIE
Dit keer een lekker gevulde wijkkrant, iedereen wil nog even iets kwijt voor de
zomervakantie.
Er zijn voor na de zomervakantie enkele leuke activiteiten gepland. Lekker spannende
Halloween tocht etc.
Zoals u misschien al in de diverse kranten heeft kunnen lezen, gaat de Prins
Berhardschool na ruim 40 jaar vertrekken uit onze wijk. Ze gaan fuseren samen met de
Prinses Irene school en zullen tijdelijk hun onderkomen vinden aan de schoolstraat.
Wat er met de leegstaande school staat te gebeuren is op moment van schrijven bij ons
niet bekend, maar men spreekt van een partij die gebruik willen maken van de klaslokalen.
Dus geen leegstand, vandalisme en verpaupering.
Wij wensen u een fijne vakantie en hopen u na de vakantie weer te mogen verwelkomen.

De redactie.

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 laatste keer voor de zomervakantie is
12 juli.

Of er volgend jaar ook nog de oud papier container staat is niet bekend, dit omdat de Pr.
Bernhardschool vanaf september niet meer gehuisvesd is aan de P.C. Boutensstraat.
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VAN DE VOORZITTER
Beste buurtbewoners,
Tjonge jonge.. de zon heeft nog maar amper geschenen, maar we lopen toch al tegen de
zomervakantie aan.
Een kleine terugblik over de afgelopen drie maanden:
Toneel eind maart: Het toneelgezelschap heeft een mooi stuk opgevoerd, waarbij er
genoeg te lachen viel. Gedurende vier avonden was ons wijkgebouw omgetoverd tot een
heus theater! Super gedaan weer.
De Paasbingo en natuurlijk met Pasen het eiergooien en zoeken. ’t Was bij het eierzoeken
en gooien wel jammer, dat ’t weer niet geheel mee heeft gewerkt. Toch kunnen wij ook
hier weer terugkijken op een geslaagde dag.
En dan was er nog de feestweek! Het begon weer met een geslaagde vossenjacht; het
vervolg van de feestweek qua hoogtepunt was toch wel de Koninginnedag zelf! Het was
fantastisch weer en de evenementencommissie had haar best gedaan.
’s Middags het krat stapelen en de waterglijbaan waren een regelrecht succes! De
afsluitavond met de playbackshow… Laat ik ’t erop houden, dat ’t feestelijk werd
afgesloten, ha ha ha.
Zoals in de vorige wijkkrant vermeld, ben ik op 2 juni voor de stichting Join4Energy – zie
tevens www.bike2thecloud.nl of www.join4energy.nl, de Mont Ventoux opgefietst. Ik kan
rustig zeggen, dat ik die morgen wel wat afgezien heb! Pfff… een weg waarvan je ’t einde
niet ziet, en na elk bochtje volgt een nieuwe bocht! Ook als je op een gegeven moment het
weerstation op de top ziet, is ’t toch nog zo’n 5 tot 6 kilometer met zo’n 6% stijging
[oplopend tot 10%]… en ja, zo’n weerstation staat ECHT op de top!! Al met al hebben wij
met ons team ruim EURO 23.000,00 opgehaald voor de stichting. De opbrengst van de
beklimming kwam totaal op ruim EURO 320.000,00. Al met al een onvergetelijke ervaring!
Alle mensen die de flessen bier – Cumulus – gekocht hebben en de donaties die ik heb
mogen ontvangen, wil ik langs deze weg hartelijk danken voor hun steun.
En het EK…. Tjonge jonge… nu sta ik al niet bekend als zijnde de grootste voetbalfan,
maar wat die Nederlandse voetballers op het EK laten zien… daar wordt je ook niet echt
vrolijker van… Op het moment dat ik dit schrijf, staat Nederland achter met tegen
Portugal… dat wordt weer twee jaar wachten, alvorens Nederland weer wat voetbal kan
laten zien.
Verderop in onze wijkkrant treft u een kennismakingsstukje aan van onze “nieuwe”
aanwinst, Björn Scholten. Björn gaat zich inzetten voor de wijkvereniging betreffende de
Inkoop- & Beheerzaken. Langs deze weg wens ik Björn en succesvolle tijd toe.
Naar aanleiding van de succesvolle Burendag 2011 komt er dit jaar weer een vervolg. Ik
verwacht dat hierover verder in de wijkkrant nog nadere informatie over wordt gegeven.
Als ’t weer net als vorig jaar meezit, wordt er dit jaar ook weer groots uitgepakt!
Rest mij, om een ieder van u een prettige tijd te wensen en wanneer u nog op vakantie
gaat, geniet ervan en dan “spreek” ik u weer na de vakantie!
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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Lief en leed!
Gestopt als lid:
Fam. Kleinjan
PC Stamstraat 76

Fam. Hofstede ( verhuisd )
PC Stamstraat 110

Fam. Heuver
Bergleidingweg 19a

Fam. Rouweler
Rijssensestraat 393

Fam. Renkema
Bergleidingweg 16b

Fam. Wind
PC Boutenstraat 23

Fam. Stukker
PC Boutenstraat 30

Fam. Wolthek
C. Huygensstraat 75

Fam. Juurling ( verhuisd )
C. Huygensstraat 83

Fam. v Leusen
Bizetstraat 34

Fam. ten Brinke
Veldsweg 4

Fam. Fransen
Smidsweg 106

Fam. Reyerink
Wilheminastraat
Bedankt voor het vertrouwen in de wijk de afgelopen jaren!

Nieuwe leden:
Fam. Jellema v/d Veen
Rijssensestraat 373

Fam. Karsten
C. Huygensstraat 40

Fam. Klink
PC Stamstraat 37

Fam. Charisius
C. Huygensstraat 38

Fam. ter Steege
C. Huygensstraat 89

Fam. Kruithof
C. Huygensstraat 69

Fam. Kollen
PC Boutenstraat 4

Fam. Holtmaat
Bergleidingweg 30

Fam. Piek
Genestetstraat 6

Fam.Hazebroek
Bergleidingweg 23

Fam. van Zon
Bergleidingweg 43

Allen van harte welkom bij onze wijkvereniging!!
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Wanneer krijgt u als lid een bloemetje of een attentie?
Nieuw in de wijk
Geboorte
Huwelijksjubilea (vanaf 25 jaar)
Ziekenhuisopname ( vanaf 3 dagen )
Langdurig ziek
Bijzondere verjaardagen (vanaf 75 jaar en dan om de 5 jaar)
Dit natuurlijk als de straatvertegenwoordigsters of het bestuur dit weten!
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 wel
gezorgd.
Het zou wel fijn zijn als deze straten een eigen straatvertegenwoordiger zouden krijgen.
Weet u iemand of heeft u zelf belangstellen neem dan contact op met Harmke Schipper
( C. Huygensstraat 31 )

Aan de straatvertegenwoordigers:
Zouden jullie mij misschien een email adres van jullie kunnen mailen op
harmkeschipper@live.nl.
Dan kan ik jullie de nieuwste ledenlijst toe mailen zodat de wijkkrant bij de juiste mensen
wordt bezorgd.
Ook kan ik dan in de toekomst wijzigingen mailen dan hoeft dit niet via de wijkkrant.
Namens Lief en Leed:
Harmke Schipper

Hierbij wil ik de wijkvereniging `n Oaln Diek hartelijk bedanken voor de smakelijke attentie
die ik kreeg, omdat ik zoveel jaren de wijkkrant heb bezorgd.
Herman Hazebroek.
*************************************************
Ik wil jullie graag bedanken voor het cadeau wat ik heb gekregen voor m'n luchtballon!
Het is een stoere auto geworden die ik zelf in elkaar kan zetten.
Stan Pijffers.
*************************************************
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KAART SEIZOEN WAS WEER GESLAAGD
Ook het kaartseizoen 2011-2012 bij onze wijkvereniging kan weer de boeken in gaan als
zeer geslaagd.
Naar schatting deden zo’n ruim dertig deelnemers 15 avonden mee aan het kruisjassen,
jokeren of klaverjassen.
Jammer is het wel dat de jeugd niet warm is te krijgen voor het kaartspel, zodat de
gemiddelde leeftijd van de deelnemers maar steeds hoger wordt en de toekomst van de
kaartwedstrijden er somber gaat uitziet.
Zeker is wel dat de huidige deelnemers het best naar de zin hebben op de twee wekelijkse
maandagse kaartavond, al wordt er her en daar nog wel eens gemopperd als met name
Jan en schrijver van dit artikel bij het kruisjassen met hun stemgeluid de boel op stelten
zetten.
De organisatie had elke avond weer gezorgd dat alles tot in de puntjes verliep, ontvangst
met koffie en hartige hapjes verzorgd door Gerda en Jannie.
De sfeer onder het kaarten is altijd heel goed te noemen, er is een reglement maar dat
wordt eigenlijk nooit geraadpleegd, expres vals spelen maken we niet mee, natuurlijk
wordt er wel eens verzaakt, maar in zo’n geval wordt altijd besloten dat het potje wordt
over gespeeld.
Na elke avond worden de dag winnaars bekend gemaakt waarbij er per tafel een prijs
wordt uitgereikt, acht volle tafels betekend dus acht waardebonnen te besteden bij de
slager (Regelt Jo altijd heel goed!) voor deelname moet een bedrag van drie euro worden
betaald, een klein bedrag daarvan wordt achteruit gelegd voor de seizoenprijzen,
minimaal twaalf keer moest je aanwezig zijn geweest om daarvoor in aanmerking te
komen! Wie alle avonden aanwezig was had het geluk dat zij/hij drie keer zijn slechtste
resultaat zag weggestreept en dat leverde uiteindelijk de volgende rangschikking op:
Bij het klaverjassen (gaat om de meeste punten!)
1e G.Tijhoff 73032,
2e H.Rouwendal 71380,
3e J.Hartgers 70352,
4e, G.J.Valk 70252,
5e H.Karkdijk 69409,
6e j.Legtenberg 68824,
7e R.Vos 68448,
8e T.Wind 67950,
9e J.Smit 66777,
10e J.Kogelman 66679,
11e J.v/d Riet 66643,
12e W.Wijnen 66624.
Bij JOKEREN (gaat om de minste punten!)waren er acht dames die in de prijzen vielen,
1e W.Ebbing 5285,
2e C.Kienhuis 5445,
3e J.van Leussen 5495,
4e A.Bannink 5505,
5e M.Hazebroek 5690,
6e T.Hegeman 5925,
7e R.Hartelman 5970,
8e F.ter Heide 6025
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Het KRUISJASSEN(om de meeste punten!) leverde acht mannen een prijs op,
1e T.Reimert 57935
2e D.Bannink 57570,
3e J.Kleinligtenberg 56008,
4e H.Bruggeman 55570,
5e T.Schwarte 54578,
6e L.Ebbing 53847,
7e J.Endeman 53768,
8e J.van Laar 53768.
Bij het kruisjassen hadden ze veelal 9 of 10 deelnemers, je hebt voor 2 tafels 8 kaarters
nodig, het kwam nog wel eens voor dat daardoor Tonnie Schwarte inviel bij de andere
spelsoorten, in dat geval kreeg hij de gemiddelde punten van het kruisjassen toegewezen,
daarom was hij eigenlijk bij voorbaat al uitgeschakeld voor de bovenste plaatsen, daarin
tegen had het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat als hij alle keren mee had gedaan bij het
kruisjassen hij misschien ook J.van laar van de rode lantaarn had verlost!
De winnaars ontvingen al naar gelang hun plaatsing vleesschotels of vleespakketten!
De dames van de bediening die ook het voorbije kaartseizoen zo goed voor ons hadden
gezorgd ontvingen als dank een boeket bloemen!
En nu maar weer wachten op de start van een nieuw kaartseizoen! We hopen natuurlijk
dat meer kaarters een keer per twee weken op maandagavond gaan meedoen met de
opmerking dat je als klaverjasser zelfs elke maandagavond in t”Diekhuus kan kaarten, die
werken het seizoen af met twee competities te weten een in de oneven week en een in de
even week!
Dick Bannink
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KAARTSEIZOEN 2012-2013
In de oneven weken is er Kruisjassen – Jokeren - Klaverjassen.
Op maandag 10, 24 september, 8, 22 oktober, 5,19 november, 3, 17 december,
14, 28 januari, 11,25 februari, 11,25 maart, 8 en 22 april.
In de even weken is er alleen Klaverjassen;
Op maandag 3,17 september, 1,15,29 oktober, 12,26 november, 10 december,
7, 21 januari, 4,18 februari, 4,18 maart, 1 en 15 april.

VAN DE EVENEMENTEN
Het laatste stukje van de evenementen voor de zomervakantie, met daarin het eierzoeken
en eiergooien, de feestweek en de fietspuzzeltocht.
We beginnen met het eierzoeken en eiergooien op 2e paasdag. Ondanks dat er een foute
aanvangstijd in de vorige wijkkrant stond, kwamen er toch nog een genoeg mensen om
samen met ons richting het bos te fietsen voor het eierzoeken en eiergooien. We hadden
weer drie vakken gemaakt voor het eierzoeken.
De kinderen gingen, nadat Jan uitleg had gegeven, gretig op zoek naar de verstopte
eieren. De jongste kinderen hadden de eieren zo, terwijl de ouderen (dit waren er maar
twee) toch moeite hadden om ze vinden. Nadat de eieren allemaal waren gevonden
gingen we eiergooien. Er waren maar weinig eieren die heel over kwamen, maar toch
gingen er twee kinderen: Stan en Tim met 18 meter en een volwassene en kind: Chris en
Tess met 17.50 meter er met een prijs vandoor. Bij de volwassenen waren Chris en
Gerben die het verst gooiden. Dit was 36 meter, misschien dat ze volgend jaar verder
gooien want dit was niet hun persoonlijk record.
En toen was het 26 april. Tijd om ‘t Diekhuus te versieren voor de feestweek. De ingang
werd weer opgepimt met een houten frame waar PLEEBEK HUUS opstond. In
verschillende straten werden de vlaggetjes ook weer uit de kast gehaald en opgehangen.
Dit zag er allemaal weer heel vrolijk uit.
Vrijdags 27 april openden we de feestweek zoals gewoonlijk met een vossenjacht.
Gelukkig hadden we mooi weer, zodat de kinderen mooi door de wijk konden lopen om op
zoek te gaan naar de vossen. Enkele vossen waren moeilijk te vinden, omdat ze het zelfde
gekleed waren en toch waren het twee verschillende vossen. Nadat de kinderen de
vossen hadden gevonden kwamen ze weer terug bij ‘t Diekhuus om daar een aantal
vragen te beantwoorden. De winnaars zal ik verderop vermelden.
Zaterdag 28 april hadden we ‘s morgens een rommelmarkt gepland maar vanwege te
weinig opgave ging dit niet door.
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‘S avonds hadden we een playbackshow met 8 kinder acts en 8 volwassenen acts.
Het was een drukke maar zeer geslaagde avond. De winnaars deze avond waren:
Bij de kinderen:

Bij de volwassenen:

1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

Franca Slettenhaar
Tess Zandbergen
Sam, Lotte en Esther
KIZZ ( Chris, Bert, Bjorn en Rene)
AC-DC (Chantal, Sandra, Celina, Wendy en Suze)
Tiffany (Harco)

Bij deze willen we onze jurylid Corry Dokters bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren,
hij stopt er namelijk mee.
Maandag 30 april was het Koninginnedag. Gelukkig hadden we de weergoden deze dag
goed mee, want we hadden een vol programma. We begonnen met het oplaten van de
ballonnen, deze ballonnen gingen bleek later richting het noorden. De verste ballon werd
143 km verder op gevonden. De winnaars van deze wedstrijd hebben inmiddels hun prijs
in ontvangst mogen nemen. ‘s morgens konden de kinderen ook nog spelletjes spelen en
er was een springkussen, ‘s middags hadden we kratten stapelen op het programma.
Dit was voor ons de eerste keer en volgens ons beviel dit goed. Er was genoeg deelname
en sommige gingen ook heel hoog. Wij willen de vrijwilligers die hier aan mee hebben
geholpen om dit tot een goed einde te brengen heel hartelijk danken en Marcel Eikenaar
niet te vergeten die deze middag zijn kraan tot beschikking heeft gesteld. Ook was er een
reuze buikschuifbaan. De kinderen en later de volwassen maakte hier gretig gebruik van.
Voor de inwendige mens werd ook goed gezorgd. De patat was in een mum van tijd op en
moest iemand van ons weer op pad om nieuwe voorraad te halen, zodat iedereen een
patatje kon kopen. Voor ons was dit een geslaagde dag, hopelijk vonden jullie dat ook en
kunnen we het volgend jaar weer doen.
Dinsdag 1 mei hadden we de tunnelrace. Ook deze avond zat het weer met ons mee, dus
konden we het gewoon buiten doen. De kinderen hebben genoten en het publiek was ook
goed aanwezig. Leuk dat de meesten van jullie kwamen om de kinderen aan te moedigen.
De winnaars van de gehele feestweek maak ik aan het einde van dit stukje bekend.
Woensdag 2 mei hadden we een puzzeltocht waarbij de kinderen door de wijk moesten
lopen om foto’s op te zoeken. Dit bleek nogal moeilijk te zijn; volgende keer zullen we hier
rekening mee houden. Ze hebben toch een klein uurtje gelopen.
Donderdag 3 mei hadden we de spelletjesavond. Wij als commissieleden zaten nog in
twijfel of we dit wel buiten konden doen. Het was immers wel droog maar het was wel
koud en omdat we altijd op het laatst gaan sponzen gooien zaten we nog wel in twijfel,
maar goed, we hadden de knoop doorgehakt en toch besloten om dit door te laten gaan,
want de kinderen vinden dit altijd een groot succes en immers het gaat om de kinderen.
Nadat we daar mee klaar waren kregen de kinderen een ijsje en was de avond weer
voorbij en konden ze richting huis gaan om lekker warm te gaan douchen.
Vrijdagsmiddags 4 mei hadden wij als afsluiting de kinderbingo en de prijsuitreiking deze
middag werd goed bezocht Dirkje en Dinie hadden soms moeite om boven de menigte uit
te komen om de cijfertjes op te zeggen, maar de kinderen vonden het heel leuk en
sommigen gingen er met een prijs naar huis.
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En dan zal ik hieronder de prijswinnaars bekend maken van de feestweek
VOSSENJACHT 0 T/M 5 JAAR:
BRITT HALLINK, SEAN BERENDIJK, TIGO
BERENDIJK,
ASLEY WIELDRAAIER
6 T/M 8 JAAR:
ISA LORKEERS, MICHELLE PIEK, ZOE SCHIPPERS, NIELS
KNOL,
IRIS BRINKMAN
9 T/M 12 JAAR: MAX SCHIPPERS, TIM HAKKERT, ROBIN V.D. HEIDEN
TUNNELRACE:

FOTO PUZZEL
TOCHT:
TIGO

0 T/M 5 JAAR:
6 T/M 8 JAAR :
9 T/M 12 JAAR :

RICK VOS
BERTHO BRINKMAN
TIM HAKKERT

0 T/M 5 JAAR:

ASLEY WIELDRAAIER, SEAN BERENDIJK,

6 T/M 8 JAAR:
9 T/M 12 JAAR:

BERENDIJK
RICK VOS, MERLE VALK, BERTHO BRINKMAN,
MAUD SCHOLTEN
BRAM SCHRAA, KIMBERLEY KOOI, DESIREE
BRINKMAN

Zo dit was de feestweek; wij als commissie hebben genoten vooral de opkomsten waren
goed. We hopen dat we volgend jaar weer zo’n opkomst hebben en we hopen op mooi
weer zoals dit jaar.
Bij deze willen we als nog alle vrijwilligers die om wat voor reden dan ook hebben
geholpen heel hartelijk bedanken en hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie
kunnen doen.
BEDANKT!!!!

Fietspuzzeltocht:
Dit jaar was ook een groot succes. We hadden een groot aantal deelnemers die zo’n 25
kilometer rondom Nijverdal – Wierden hebben gefietst en met twee posten onderweg was
de route goed te doen. Ondanks dat er een paar gezinnen waren die een klein stukje fout
hebben gefietst, kwamen ze toch allemaal moe maar voldaan weer terug bij ’t Diekhuus,
waar ze onder het genot van een drankje nog even de vragen konden maken en nog even
napraten over de tocht, die ook dit jaar weer goed voor mekaar was gemaakt door Gerard
Tijhoff. Hartelijk bedankt Gerard, en we hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jou
mogen doen.
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Dan willen we even alvast vooruitblikken op het volgende seizoen.
In de herfstvakantie (ja, dat duurt nog even maar vermeld het vast in uw agenda) gaan
we dinsdagmiddag iets maken voor Halloween. Jullie mogen alvast restafval verzamelen
zoals wc rolletjes , lege pringles bussen of als je zelf nog wat weet is ook goed.
Dit is voor een lampion, voor stokjes wordt geregeld. Je kunt je hier voor opgeven voor
12 oktober 2012 bij Dirkje Eikenaar, PC Boutensstraat 17, zodat wij weten op hoeveel
kinderen kunnen rekenen. En als dit klaar is, gaan we met z’n allen op Halloweenavond
(31 okt om 18.30 uur) door de wijk lopen, je mag je deze avond ook verkleden. Dus geef
je allemaal op.
De kosten voor deze middag wordt in het volgende wijkkrant vermeld.
En dan hebben we donderdagsmiddags 25 oktober om 13.30 weer een kinderbingo.
De kosten zijn leden 1,50 euro en niet leden 2 euro.
Nou dit was het wel weer we willen iedereen een hele fijne vakantie wensen en hopen dat
iedereen in goede gezondheid weer terugkeert.
DE EVENEMENTENCOMMISSIE.
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BURENDAG 2012
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
Tijd: 13:00 tot 18:00
Aansluitend buurten tot 20:00
Adres: Wijkgebouw ‘t Diekhuus
P.C. Boutensstraat 1
Nijverdal

-Springkussens
-Schminken
-Diverse spellen
-Lekker eten en drinken

Wij zoeken weer vrijwilligers die ons willen helpen op
deze dag!
Heeft u interesse neem dan contact op via:
alfredenannelies@home.nl
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VAN ONZE TONEELGROEP
Na een rustjaar (sabbatical, waar we hard aan toe waren) zijn we in september weer
begonnen met ons nieuwe stuk voor 2012. Met enkele nieuwe gezichten (een frisse wind)
op weg naar de uitvoering in maart. En zoals vanouds zou ik bijna zeggen zaten de
teksten er in het begin nog niet echt denderend in op een enkeling na. Een voorbeeld
voor ons allen. Elk jaar ongeveer hetzelfde, tot dat ons aller opperhoofd Ali begint te
mopperen en dan krijgt iedereen de geest.
Hoewel een aantal mensen er toch wel een klein beetje een hard hoofd in hadden waren
we er toch wel klaar voor (volgens ons).Op de vrijdagmiddag voor de 1 e uitvoering kwam
de vervelende mededeling dat Annelies door familieomstandigheden het 1 e weekend niet
mee zou spelen.
Paniek, stress en hoe vangen we dit op.
Relax , redding nabij, Thannee van het terras bij de Budde geplukt en ze ging super. Top
natuurtalent. Het 2 e weekend was Annelies er weer.
We hebben 4 avonden met erg veel plezier gespeeld en vonden het geweldig om 4
avonden een super publiek te hebben. We zijn alweer langzaam bezig met het uitzoeken
van een nieuw stuk, dus zien we jullie graag weer in maart 2013 tijdens onze uitvoeringen
in het Diekhuus.
Met een vriendelijke toneelgroet,
DE TONEELGROEP
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KLEURPLAAT
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Herinneringsdoos





Wat heb je nodig:
Schoenendoos
Lijm
Vakantie herinneringen.
Teken en kleur spullen
Als je een fijne vakantie hebt gehad dan kun je daar een herinneringsdoos
van knutselen.
Hiervoor heb je een schoenendoos nodig. Op de zijkanten van de doos plak
je mooi gekleurd papier. Op de achterwand (in de doos) plak je een landkaart
van de omgeving waar je je vakantie hebt doorgebracht. Met een viltstift
markeer je de plek waar je gelogeerd hebt. Dus de plek van de tent, het
huisje, het hotel enz.
Links en rechts kan je ansichtkaarten en/of plaatjes uit een folder plakken.
Allerlei andere dingen van je vakantie, stenen, schelpen, een ketting of
gekocht souvenir, leg je op de bodem.
Je hebt dan altijd een leuke herinnering aan je vakantie.
Veel knutselplezier
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