AGENDA
Kaarten;

oneven weken; alleen klaverjassen
. even weken; kruisjassen, jokeren en klaverjassen.

Jeugd disco;

vrijdagavond; 19 april, 24 mei en 14 juni,
van 19.00 tot 21.00 uur.

Donderdag 25 april

wijk versieren en vlaggetjes ophangen

Vrijdag 26 april

vossenjacht

Zaterdag 27 april

playbackshow

Dinsdag 30 april

ballonnen oplaten en spelletjes

Woensdag 1 mei

tunnelrace

Donderdag 2 mei

fotopuzzeltocht.

Vrijdag 3 mei

bingo

Donderdag 9 mei

fietspuzzeltocht.

**************************************************************************
COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor:
Maandag 17 juni.
Bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, of bij voorkeur via E-mail;
Wijkkrant@noalndiek.nl
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NOOT VAN DE REDAKTIE.
In verband met de feestweek heeft de evementencommissie ons gevraagd de wijkkrant 1
week naar voren te schuiven. Natuurlijk doen wij als redactie daar niet moeilijk over.
Zoals u waarschijnlijk straks wel zult lezen hebben we vorige maand weer de jaarlijkse
ledenvergadering gehad. Wat als eerste opviel, was de grote opkomst…… Net alsof men
wist dat er iets groots zou gaan gebeuren.
Tijdens de pauze van de jaarvergadering werd er een film vertoond van de bouw van ’t
Diekhuus. Tevens werden er voorbeeld getoond van diverse logo’s voor de wijkvereniging.
De leden die aanwezig waren mochten kiezen uit 4 verschillende logo’s en hebben bijna
unaniem gekozen voor onderstaand logo.

Dit logo zal vanaf deze maand in alle media uitingen staan. Dan wel in kleur, dan wel in
zwart-wit. Of het nu gaat om de website, wijkkrant of flyers, overal ziet u straks dit logo.
De redactie heeft met Bureau TAZ om tafel gezeten om ook de voorkant van deze
wijkkrant iets moderner te maken. Natuurlijk komt op de voorkant ook het logo te staan. De
lay-out van de voorpagina wordt geheel verzorgd door Bureau TAZ.
Wat er verder nog in deze wijkkrant staat, zult u gauw genoeg zien………. Het is een
heerlijk volle wijkkrant deze keer.

De Redactie
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VAN ONZE VOORZITTER.
De ledenvergadering is weer geweest en de opkomst overtrof onze verwachting. Geweldig
om zo’n opkomst te hebben. Op deze avond heeft het voltallig bestuur een overzicht
gegeven over het afgelopen jaar. Tevens heeft de redactie van de wijkkrant nog zijn
“jaarverslag” verteld. Al met al kunnen we zeggen dat 2012 weer een financieel geslaagd
jaar is geworden.
Zoals tevens tijdens de ledenvergadering gezegd, ontbrak in “mijn” stukje van de eerste
wijkkrant de gift van Frits Bentsink. Wie van u heeft het Twents Volksblad gelezen medio
januari? Voor degene die niet op de hoogte is/was of onze wijkkrant niet geheel gelezen
heeft, Frits Bentsink heeft een fotocollage op DVD gezet, bestaande uit ruim 2.500 foto’s
van Nijverdal/Hellendoorn van de afgelopen 70 jaar. De opbrengst van de verkoop van
deze Dvd’s [maar liefst EURO 612,00!] heeft dhr. Bentsink in januari persoonlijk bij ’t
Diekhuus overhandigd. Wij zijn hier erg blij mee en gaan dit geld besteden aan de
inrichting – bloemetjes op de tafels, vitrages e.d.- van ons wijkgebouw. Super bedankt
Frits!
Een ander punt wat op de agenda bij de ledenvergadering stond, was het kiezen van een
logo voor onze wijkvereniging. Natasja Klink van Bureau Taz heeft enkele ontwerpen
gemaakt, waaruit de aanwezigen deze avond hun keuze konden maken. Het is een kleurig
logo, wat ook de driehoek laat zien. Als het goed is treft u in deze wijkkrant het logo aan,
waarvoor wijkvereniging ’n Oaln Diek heeft gekozen.
Op het moment van schrijven zijn de paasdagen net geweest. Het leek er even op dat we
“witte” paasdagen kregen. Al was het wel koud, uit de wind en in de zon heeft de tweede
paasdag toch een goed verloop gehad met eieren zoeken en gooien. Al met al weer een
geslaagde dag en weer goed georganiseerd.
Wat staat er nog op stapel?
- feestweek – en wat voor 1! Zelfs een heuse troonswisseling, dus dat moet wel een groot
feest worden.
- Evenementencommissie heeft in april ook nog een leuke “pubquiz”! zorg dat u er bij bent!
Let a.u.b. ook op de “evenementenkalender”, zodat u niets hoeft te missen.
Tot binnenkort bij 1 van onze activiteiten!
Met vriendelijke groet,
Rob Pijffers
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LIEF EN LEED
Gestopt als lid:
Fam. Castenmiller
Bergleidingweg 48

Fam. Koster
Rijssensestraat 359

Fam. van Munster
C. Huygensstraat 48

Fam. Valk
C. Huygensstraat 70

Nieuwe leden:
Fam. Samsen
C. Huygensstraat 53

Fam. Kleinjan
PC Boutenstraat 34

Wij willen de wijkvereniging bedanken voor de leuke attentie die we mochten ontvangen
na de geboorte van onze zoon en broertje Stan.
Fam. Brokelman
C. Huygensstraat 31
************************************************************************
Hartelijk dank voor de leuke en mooie bloemengroet die ik mocht ontvangen bij thuiskomst
uit het ziekenhuis.
Bert van Vulpen
P.C. Boutensstraat 11
************************************************************************
Mirjam Brinkman stopt als straatvertegenwoordiger van de PC Boutenstraat. Wij bedanken
haar hiervoor!
************************************************************************
Tijdens de ledenvergadering hebben we een aantal mensen bereid gevonden om
straatvertegenwoordiger te worden.
Chantal v/d Maat P.C. Boutensstraat
Gert v/d Heiden
P.C. Stamstraat
Wendy Scholten
Rijssensestraat
Voor de Jac. Perkstraat is er nog steeds niemand gevonden. Mocht u iemand weten geef
dit dan door aan mij.
Namens Lief en leed
Harmke Schipper (C. Huygensstraat 31)
*******************************************************************************
Bij deze wil ik graag de wijkvereniging bedanken voor het bloemetje dat ik mocht
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.
Dirkje Eikenaar.
*************************************************************************
Graag wil ik de wijkvereniging bedanken voor het bloembakje dat mijn vrouw kreeg na
haar opname in Eelerhof in Hellendoorn.
Fam. J Fokkert
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KAARTMARATHON 27-12-2012

Donderdag 27 december 2012 was het weer zover, de derde kerstdag word hij ook wel
genoemd, de kaartmarathon van `n Oaln Diek.
Zoals gewoonlijk werden we weer opgewacht door de bardames, met koffie en koek.
Met een beetje bellen hebben ze het zover gekregen dat we maar een stil-zitter hadden,
dus dat was wel mooi. Diederik had wat opstartproblemen, want hij kon niet bij de
computer maar ook dat werd snel opgelost. Sommige mensen hadden er een beetje
moeite met de lange rookpauzes, maar anderen hadden er toch maar mooi baat bij. Kijk
maar naar Bert Vos, want die haalde toch maar mooi de eerste prijs bij het klaverjassen.
Ondanks alles was het weer een gezellige marathon, het eten was goed, en ook de
verloting liep gesmeerd. Dus willen we Jo, Jan en Gerard bedanken voor de organisatie.
De volgende mensen vielen in de prijzen. Bij klaverjassen was eerste Bert Vos met 19216
punten, tweede Snoeier met 18434 punten en derde Noordman met 18412 punten. Bij het
koppelkruisjassen waren Pastink en Mollink eerste met 13271 punten, Dogger en Visser
waren tweede met 12637 punten en derde waren Snippe en van Laar met 12602 punten.
Bij kruisjassen was Zonnebeld met 12423 punten eerste en tweede werd Bruggeman met
12173 punten en derde was Reimert met 12034 punten.
Tot slot nog de jokeraars, de eerste prijs ging naar Vorking met 1105 punten, tweede was
van Leusen met 1435 punten en de derde prijs ging naar Ebbing met 1445 punten.
De poedels gingen naar van Wezel Scheffer, van Laar Timmermans en Bleckman
Het bestuur wil iedereen bedanken die er aan mee heeft gewerkt om er weer een
prachtige dag van te maken, wat wel op viel dat van Laar de dames onder de 70 kuste bij
de prijsuitreiking en boven de 70 niet! Jan volgend jaar geen onderscheid maken he?
(geintje)
Als slot willen we de sponsoren Fietsshop De Valk, Scharphof Campers en Tempert
bouwbedrijf hartelijk bedanken.
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Zoals bekend is gemaakt op de ledenvergadering van 21 maart jongstleden legt Rob
Pijffers zijn functie als voorzitter per maart 2014 neer.
Hierdoor zijn we dus op zoek naar een nieuwe voorzitter die per maart 2014 deze functie
op zich wil nemen.
Als er zich maar een kandidaat meldt wordt deze automatisch de nieuwe voorzitter. Bij
meerdere kandidaten mogen de leden van de wijkvereniging hun stem uitbrengen tijdens
een extra ledenvergadering.
Ons streven is om voor 1 januari 2014 te weten wie de nieuwe voorzitter wordt, zodat hij
of zij dan al mee kan draaien tijdens de bestuursvergaderingen.
Ieder die dit wat lijkt kan zich schriftelijk voor 1 december 2013 melden bij Orionne
Slettenhaar, Willem Kloosstraat 15. Wil je eerst nog wat informatie over wat deze functie
inhoud neem dan even contact op met Rob.
Vriendelijke groeten,
Het Bestuur
************************************************************

GEZOCHT

SCHOONMAKERS/SCHOONMAAKSTERS

Wij zijn een groep enthousiaste dames die het Diekhuus schoonhouden. Helaas wordt
onze groep steeds kleiner en daarom zoeken we een paar mannen of vrouwen erbij. Zoals
het rooster nu is ben je 1 keer in de maand aan de beurt, maar hoe groter de groep hoe
minder vaak je aan de beurt bent natuurlijk. Lijkt je het wat om ook te helpen of wil je meer
informatie neem dan contact op met Orionne Slettenhaar 0548-621308 of
slettenhaar@home.nl
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Hallo Wijkbewoners,
30 april is het weer Koninginnedag en wel een hele speciale

Daarom doen wij een oproep
aan U om zoveel mogelijk vlaggetjes op te
hangen, of welke versiering dan ook. We begrijpen ook dat niet iedereen een ladder heeft
of fysiek in staat is om vlaggetjes op te hangen. Daarom zijn er 24 April mensen aanwezig
in het Diekhuus om u te helpen van 18.30 tot 20.00 uur. Dus kom even langs of bel : 0548612761. Deze mensen komen dan 25 April langs om Uw vlaggetjes op te hangen.

20 APRIL
Diekhuusquiz
Wat is de Diekhuusquiz:
De Diekhuusquiz is een afgeleide van de Pubquiz. Er worden door een quizmaster diverse
vragen gesteld over allerlei onderwerpen, van geschiedenis tot aardrijkskunde tot wetenschap
etc. Het is dus geen muziekquiz !!
Een team bestaat uit maximaal 3 personen, waarvan 1 de teamcaptain is.
Inschrijving via Jelle Brinkman jelle.mirjam@ziggo.nl of tel. 0548-615943 voor 18 april !!!
Kosten 1 euro per deelnemer, mensen die komen kijken kunnen gewoon gratis naar binnen.
Het Diekhuus gaat om 19.30 uur open en we starten om 20.00 uur
KOMT ALLEN DIT WORDT EEN HILLARISCHE AVOND
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VAN DE EVENEMENTEN
Hallo Buurtbewoners,
We beginnen dit nieuw seizoen met een aantal nieuw komers binnen ons evenementen en
wel Suzen v/d Zeijde en Gerco en Ilona Harbers, welkom in ons team. Met de
ledenvergadering hebben 4 commissieleden afscheid genomen bij deze willen we ze
alsnog hartelijk bedanken voor hun inzet binnen de evenementen.
Dan zijn we begonnen met de Paasbingo, deze werd goed bezocht. Volgend jaar doen we
dit wel weer. Toen kwam Pasen, dus gingen we weer eier-zoeken en eiergooien. Het
record van vorig jaar werd dit jaar niet verbroken, hopen dat het volgend jaar wel gaat
lukken.
En dan gaan we nu vooruit kijken:
We beginnen met een nieuw evenement, jullie zullen het hier en daar wel gehoord hebben
dan hebben we een DIEKHUUSQUIZ. Deze avond komen dan een aantal vragen aan bod
en die moeten dan in teamverband van maximaal 3 personen beantwoorden worden, we
hopen dat er veel teams aan meedoen je kunt je altijd nog opgeven bij
Fam Brinkman PC Boutensstraat 15 tel: 615943.
En dan gaan we woensdag 24 april Diekhuus versieren voor de feestweek. Donderdags
gaan we de wijk versieren. Misschien zijn er wel mensen die wel vlaggetjes hebben, maar
deze niet zelf kunnen ophangen. Deze mensen kunnen woensdag 24 april altijd naar ‘t
Diekhuus komen of even telefonisch contact opnemen met Diekhuus (Tel: 612761). We
zijn deze avond van 18.30 – 20.00 uur aanwezig en dan regelen wij dat er bij u de
vlaggetjes komen te hangen. Wij als evenementen zou het leuk vinden als er zo veel
mogelijk mensen hier gehoor aan geven.
Vrijdags 26 april beginnen we de feestweek met de Vossenjacht. We verzamelen ons om
18.30 uur bij Diekhuus. In groepjes van 4 personen gaan we dan door de wijk op zoek
naar de vossen.
Zaterdags hebben we dan ons jaarlijks playbackshow. De zaal is om 19.30 uur open en
we beginnen om 20.00 uur. De entree is € 1. Voor deze avond zijn we nog op zoek naar
nieuwe acts. Dus voelt u zich geroepen opgeven kunt u bij
Fam Brinkman PC Boutensstraat 15 tel: 615943.
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En dan komt Koningendag. Deze dag zal een speciale dag worden, omdat Koningin
Beatrix dan aftreed. Dit is live op de tv te zien, dus hebben we daar op ingespeeld. In ‘t
Diekhuus kunt u dit ook zien, terwijl uw kinderen of kleinkinderen na het ballon oplaten
mooi meedoen aan de spelletjes op het veld. Onder het genot van een drankje kunt u dan
mooi tv kijken. We hopen dat het mooi weer wordt, want s’middags hebben we weer
krattenstapelen. En voor de kinderen is er weer een springkussen en een buikglijbaan
(dus neem droge kleren mee). Dit alles is ook uiteraard onder het genot van een hapje en
een drankje; bij mooi weer gebeurt dit ook allemaal buiten. S’morgens beginnen we dus
om 10.00 uur met de ballonnen. Als je geen lid bent van de wijk, betaal je € 1 entree en
mag je deze dag overal aan meedoen.

Woensdag 1 mei hebben we een tunnelrace. Deze avond begint om 18.30 uur en ook hier
geldt niet leden betalen € 1.
Donderdag 2 mei hebben we weer een fotopuzzeltocht door de wijk. Om 18.30 uur
verzamelen bij ’t Diekhuus. Jullie lopen dan in groepjes van ongeveer 4 personen door de
wijk opzoek naar de goede foto, het wordt makkelijker gemaakt dan vorig jaar dus komt
allen en neem je vriendjes of vriendinnetjes mee. Hier geldt ook weer; niet leden betalen €
1 euro.
Vrijdag 3 mei beginnen we s’middags om 13.30 uur met een kinderbingo. Leden betalen
€ 1,50 en niet leden € 2. Na de bingo hebben we dan de prijsuitreiking van de feestweek.
En dan hebben we alweer ons laatste activiteit voor de zomervakantie en wel de
fietspuzzeltocht op Hemelvaartsdag (9 mei). U kunt tussen 9.00 – 10.00 uur vertrekken
vanaf ‘t Diekhuus.

Tot ziens bij de evenementen.
De evenementencommissie
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OUD PAPIER PRINS BERNHARDSCHOOL
Voor de kerstvakantie kon de papiercontainer van de Pr. Bernhardschool iedere maand
geplaatst worden maar vanaf januari 2013 kan dit niet meer i.v.m. de afbraak van de
school.
Alle kinderen van de Pr. Bernhardschool waren na de zomervakantie verhuisd naar de
tijdelijk nieuwe locatie aan de Schoolstraat en gefuseerd met de Pr. Ireneschool. Samen
zijn zij onder de naam `Talentrijk` verder gegaan.
Talentrijk heeft ook een papiercontainer en wel op de parkeerplaats van het Spoortheater.
Wij hopen dat alle `oud`-ouders en buurtgenoten van de Pr. Bernhardschool de moeite
willen nemen het oude papier naar deze container te brengen. De opbrengst komt ten
goede van de school, zoals u weet.
Daarom noemen wij hieronder de data waarop deze papiercontainer op de parkeerplaats
van het Spoortheater zal staan:
Woe. 27 februari 2013
Woe. 24 april 2013
Woe. 26 juni 2013
Van 18.00 tot 20.00u is hierbij ouderhulp aanwezig.
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het brengen van het oude papier in het
verleden. Wij weten dat veel mensen telkens trouw het papier kwamen brengen, door
weer en wind, door regen en sneeuw!
Hopelijk zien wij u bij de container bij het Spoortheater!
Met een vriendelijke groet,
Het team en OR van Talentrijk
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KAARTAVONDEN 2013/2014
Noteer deze data alvast in uw agenda!!
Even weken maandagavond
Jokeren, Klaverjassen en Kruisjassen
2013
02 september
16 september
30 september
14 oktober
28 oktober
11 november
25 november
09 december
23 december
2014
06 januari
20 januari
03 februari
17 februari
03 maart
17 maart
31 maart
14 april

Oneven weken maandagavond
Klaverjassen
2013
09 september
23 september
07 oktober
21 oktober
04 november
18 november
02 december
16 december
30 december
2014
13 januari
27 januari
10 februari
24 februari
10 maart
24 maart
07 april
21 april

Op vrijdag 27 december 2013 is er de jaarlijkse kaartmarathon !!!!
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Reünie
In November bestaat het Diekhuus 25 jaar. Tijdens de ledenvergadering hebben we de
beelden laten zien van de bouw van het Diekhuus. Dit ging gepaard met veel “ weet je
nog ” en “ken je die nog”. Tijdens deze avond hoorde we van meer mensen dat ze nog
beelden en foto’s hebben. Ook in het Diekhuus is er door de jaren heen materiaal
verzameld.
Het lijkt ons daarom een leuk idee om in november een reünie te houden. We zoeken
mensen die deze organisatie op zich willen nemen. Lijkt je dit wat meldt je dan aan bij
Orionne Slettenhaar. Dit kan ook per mail: sletten-haar@home.nl
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VOOR DE JEUGD
Koninginnedaghoedje
Wat heb je nodig:
Papieren bord
Schaar
Papier
Kleurtjes, verf of stiften
Lijm.
Neem het papieren bord en teken er drie lijnen op als op de tekening en knip die lijnen
daarna in. Als het hoedje te klein zou zijn van een bord, kan je natuurlijk ook een ander
stuk karton gebruiken van bijvoorbeeld een doos. De cirkel die de uiteinden maken moet
ongeveer zo groot zijn als je hoofd. De driehoeken die ontstaan zijn vouw je naar boven
toe. Deze 'kroon' kan je nu al in een mooie kleur verven als je dat wilt.
Op papier teken je vier Nederlandse vlaggetjes. En ook vier oranje cirkels. De vlaggetjes
kleur je mooi rood wit blauw. Knip ze daarna uit en plak de vlaggetjes en de cirkels om en
om op de driehoeken van het hoedje.
Zet hem op met Koninginnedag en je lijkt zelf wel een koning of koningin.
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