AGENDA
Kaarten;

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

Jeugd disco;

vrijdagavond; 14 juni, van 19.00 tot 21.00 uur.

Burendag

21 september

Verrassingsmiddag

23 oktober 13:30 uur

KinderBingo

25 oktober 13:30 uur

Halloween avond

30 oktober 18:30 uur

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

COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
MAANDAG 23 september 2013
bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, of bij voorkeur via e-mail;
wijkkrant@noalndiek.nl
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NOOT VAN DE REDAKTIE

Tja, wat moet je nu schrijven zo vlak voor de vakantie. Behalve iedereen een hele fijne
vakantie toewensen. Bij deze……..
Toen ik gistermorgen langs ons Diekhuus liep, waren er al 2 stoere mannen druk doende
om het hek rondom ’t Diekhuus te schilderen. Het hek kan na deze schilderbeurt weer
enkele jaren mee. Mannen, SUPER !!!!
Zoals u misschien wel gemerkt hebt, heeft uw oude vertrouwde wijkkrant een ander
uiterlijk gekregen. Na jarenlange trouwe dienst heeft de blauwe voorpagina van de
wijkkrant met zwarte letters plaats gemaakt voor een full-color voorpagina. Wij als redactie
zijn hier bijzonder blij mee en ik hoop u ook….
Onze dank gaat uit naar Natasja Klink van Bureau Taz. Zij heeft de lay-out van de
wijkkrant verzorgd. Natasja bedankt.

In deze wijkkrant zoals gewoonlijk de vaste rubrieken: van de voorzitter, lief en leed,
evenementen, knutselpagina EN een oproep namens de kinderen van de wijk.

Veel leesplezier.
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VAN ONZE VOORZITTER.
Beste leden,

Alweer de laatste wijkkrant voor de grote vakantie.
Met dat ik dit schrijf, horen wij op het nieuws dat er deze week een “hitte-golf” komt, met
extreme hitte in het oosten van Nederland! Nou, dat maken we dan weer mee!

In de afgelopen periode hebben wij de volgende activiteiten nog gehad:
-

-

Pubquiz… ongeacht de uitslag [] kan ik van deze zijde bevestigen dat ’t een
geslaagde avond was, al was de spreekmeester af en toe wat lastig te horen;
De feestweek was weer een feestelijk gebeuren, natuurlijk ook de laatste
Koninginnedag gevierd. Gelukkig zat het weer mee en had de activiteitencommissie
weer haar best gedaan; al met al weer prima verlopen;
Voor het kaarten heeft de laatste avond voor de vakantie enkele weken geleden
plaats gevonden. Al met al weer een geslaagde avond, waarbij het
kaartenthousiasme en de gezelligheid voorop staat. Kaartcommissie: Bedankt voor
jullie inzet en nu genieten van de zomerstop.

Het laatste buurten is ingepland en treft u waarschijnlijk verderop in de wijkkrant aan.
Op dit moment zijn we nog “druk” met de opmaak van het voorblad van de wijkkrant. ’t Is
even afwachten of wij dit gaan halen voor de zomervakantie, maar dat heeft u kunnen
zien!
Rest mij niets, dan jullie een prettige vakantie te wensen, of je nu “rund-hause” blijft, of
naar Verweggistan gaat, geniet ervan en tot ziens bij ’t Diekhuus!

Met vriendelijke groet,
Rob Pijffers
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LIEF EN LEED
Geen lid meer:
Fam. Karsten ( verhuisd)
C. Huygensstraat 40
Fam. Berendijk - Kamp
PC Boutensstraat 16
Fam. Baan
PC Stamstraat 78
Fam. Huesken (verhuisd)
PC Boutensstraat 18
Nieuwe leden:
Fam. Reitsema
PC Boutensstraat 18
Fam. Zagema
PC Boutensstraat 3
Fam. Pultrum
PC Boutensstraat 14
*******************

Ook voor de Jac. Perkstraat hebben we een straatvertegenwoordiger gevonden!!
Haar naam is Annet Voskamp.
Nu hebben alle straten weer een straatvertegenwoordiger! Dus, zijn er mensen die
bloemetje verdienen (volgens de hiervoor opgestelde regels) geef het aan hen door!
Dan zorgen zij dat er een attentie wordt gebracht.
***************************
Mevr. Hendrika Pieffers bedankt de wijkvereniging hartelijk voor de attentie die ze kreeg
na haar operatie.
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VAN ONZE EVENEMENTEN
Hallo allemaal,
De feestweek zit er al weer een poosje op, ondanks dat de kinderen twee weken vakantie
hadden was de opkomst toch nog redelijk. We begonnen met de straat en ´t Diekhuus te
versieren, daarna hadden we op vrijdag ons jaarlijkse vossenjacht. De vossen waren weer
mooi verkleed en moeilijk te vinden.
Zaterdags hebben wij als evenementen ´t Diekhuus versierd en omgebouwd voor de
avond. Deze avond stond in teken van de PleeBackHuus.
De winnaars dit jaar waren:
Kinderen:

Janique Hakkert met gympentic, (kinderen voor kinderen)

Volwassenen:

Sandra en Rianne met de Blues Brothers (soulman)

En toen kwam 30 april eraan. De dag dat Willem Alexander koning werd, dus werd de
beamer aangesloten, zodat de mensen dit live konden meemaken. Terwijl de kinderen
mooi aan het spelen waren. Eerst werd om 10.00 uur de ballonnen opgelaten en daarna
konden de kinderen meedoen met de spelletjes of ze konden zich vermaken op het
springkussen. ´s’middags kon je weer meedoen met krattenstapelen. Dit jaar hadden we
geen buikglijbaan, omdat het weer er eerst niet goed uitzag en het ons niet goed leek
omdat het vrij koud was. We hopen dat het volgend jaar wel weer kan komen.
Dit alles kon je doen onder het genot van een hapje en drankje. Volgens ons was deze
dag weer goed geslaagd. De ballonnenkaartjes zijn ook inmiddels binnen gekomen en het
verste kaartje wat we terug kregen was die van Max Schippers. Zijn ballon kwam maar
liefst 236 km ver. De kinderen die een prijs hebben gewonnen hebben inmiddels hun prijs
in ontvangst mogen nemen.
De fotopuzzeltocht viel goed in de smaak, al waren sommige foto’s wel moeilijk te vinden.
De feestweek werd afgesloten met een kinderbingo op de vrijdagmiddag. Deze werd goed
bezocht. Ook werden er deze middag de winnaars van de feestweek bekend gemaakt.
Iedereen heeft inmiddels zijn of haar prijs gekregen.
Toen hadden we nog de fietspuzzeltocht, mede mogelijk gemaakt door Gerard Tijhoff. Bij
deze hartelijk dank daarvoor. Het weer viel achteraf wel mee en de opkomst was ook
redelijk.
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Wat we ook nog even wilden vermelden is, dat we dit jaar voor het eerst een Diekhuusquiz
hadden georganiseerd. De opkomst was zeer groot en volgens ons was iedereen tevreden
en omdat dit een succes was willen we in het najaar nog een keer een Diekhuusquiz
organiseren.
Verder willen we nog even de activiteiten doorgeven in de Herfstvakantie (duurt nog even
maar toch).
22 oktober hebben we s’middags een verrassing voor jullie maar kom maar om 13.30
naar Diekhuus en dan zien jullie het zelf weer, het wordt heel leuk….
25 oktober (let op dit is op een vrijdag) hebben we weer een kinderbingo, aanvang 13.30
uur. De kosten zijn 1,50 euro voor leden en 2 euro voor niet leden.
31 oktober hebben we een Halloweenavond. Je mag deze avond verkleed bij Diekhuus
komen we vertrekken om 18.30 uur.
In de volgende wijkkrant komt hier meerover in te staan.

Verder willen wij iedereen een fijne vakantie toewensen en hopen dat jullie weer gezond
en wel terugkomen en jullie gauw weer zien bij een activiteit.
De evenementencommissie.
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OPROEP

Zoals bekend is gemaakt op de ledenvergadering van 21 maart 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.
Dit kan op 2 manieren:
Een lid van de wijkvereniging kan zich aanmelden, hij/zij moet dan 10 handtekeningen van
andere leden van de wijkvereniging verzamelen.
Het bestuur kan ook iemand voordragen.
Als er zich maar een kandidaat meldt (met 10 handtekeningen) 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 melden bij Orionne Slettenhaar,
Willem Kloosstraat 15. Wil je eerst nog wat informatie over wat deze functie inhoud neemt
dan even contact op met Rob.

Vriendelijke groeten,
Het Bestuur
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OPROEP NAMENS DE KINDEREN UIT DE BUURT
Omdat de Prins Bernhardschool gesloopt is en er nu een groot grasveld is om op te
spelen zouden wij graag willen dat iedereen die zijn of haar hond uitlaat op het
“BERNHARD VELD”
daar per direct mee stopt!

Vinden wij kinderen niet leuk!

Spreek als buurtbewoners elkaar aan op het honden-uitlaat gedrag,
en houd samen het veld poep-vrij.
Er zijn in en om de wijk genoeg speciale honden toiletten
en uitlaat gebieden.

Namens alle buurtkinderen, BEDANKT!!
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Oproep t.b.v. “het Bernhard-veld”

In het najaar van 2013 is het de bedoeling dat er een pleintje komt op het Bernhard-veld,
zodat de kinderen uit de wijk nog enigszins een veilige plek hebben om te (leren)fietsen,
skeeleren, skate borden etc.
De gemeente stelt geelzand, zwarte grond en trottoir tegels beschikbaar, maar geen
mensen die het komen leggen.
Wel komen ze de grond met een shovel uitvlakken

WIJ ZOEKEN BUURT BEWONERS DIE WILLEN HELPEN MET
HET EGALISEREN, KRUIEN MET TEGELS EN BESTRATEN!
Wie wil (op nader te noemen data’s) ons komen helpen, en zo de saamhorigheid in de wijk
vergroten!
U kunt zich aanmelden bij Tanja Lorkeers tel. 362217 of via de mail
tanja-arjan@kpnmail.nl
We hopen op veel medewerking zodat ook uw kinderen, kleinkinderen, buurkinderen etc.
de komende jaren veilig kunnen spelen op het “Berhardveld/plein”

Vriendelijke groeten,

Ilse, Paulien, Gertjan, Cynthia, Chantal, Henk, Wendy en Tanja
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Burendag 2013
ZATERDAG

21 SEPTEMBER
13:00 tot 18:00 uur
AANSLUITEND BUURTEN!!
Noteer deze datum alvast in uw
agenda!

We maken er weer een gezellige dag van!!
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Vakantieboek maken
Wat heb je nodig:




Een plakboek of losse blaadjes.
Veel spullen van de vakantie.
Schaar en kleurpotloden of stiften.

Een vakantieboek is een plakboek of een aantal bladen aan elkaar gebonden. Dat kan met
nietjes of met gaatjes erin en dan een band erdoorheen.
Wat kan je allemaal in zo'n vakantie boek doen. Eigenlijk alles wat met vakantie te maken
heeft. Het is het makkelijkst als je het boek iedere avond op vakantie zelf een stukje verder
maakt.
Plak er bonnetjes in van attracties waar je bent geweest. Het bonnetje van de supermarkt.
Dingen uit de (plaatselijke) krant. Allerlei folders die te krijgen zijn kan je gebruiken. De
omschrijving van de fietstocht die je gemaakt hebt.
En alles waar je geen plaatje van hebt daar teken je zelf wat bij. En natuurlijk schrijf je wat
dingen op wat je die dag gedaan hebt. En wat er gebeurd is. Wat je gezien hebt. En
natuurlijk kan je ook nog plekjes open laten waar je later wat foto's kan opplakken.
Dat kan best een heel leuke herinnering aan de vakantie worden.
Succes!!
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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. 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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OFFICIEEL ORGAAN VAN DE WIJKVERENIGING `N OALN DIEK TE NIJVERDAL
Wijkagent:

Wim Nieuwenhuis,
wim.nieuwenhuis@twente.politie.nl

0900-8844

WIJKGEBOUW `T DIEKHUUS

Email: info@noalndiek.nl

P.C. Boutensstraat 1

0548-612761

BESTUUR;

Email: bestuur@noalndiek.nl

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter Beheerscommissie
Voorzitter Evenementen
Lief en Leed/ Ledenadministratie

: Rob Pijffers
: Orionne Slettenhaar
: Alfred van Dorth
: Bjorn Scholten
: Chris Zandbergen
: Harmke Schipper
Email:

W. Kloosstraat 21
W. Kloosstraat 15
W. Kloosstraat 19
C. Huygensstraat 68
C. Huygensstraat 71
C. Huygensstraat 31
liefenleed@noalndiek.nl

0548-622130
0548-621308
06-13303995
0548-512467
0548-619417
0548-611358

C. Huygensstraat 65
P.C Boutensstraat 17

0548-512467
0548-618716

BEHEERSCOMMISSIE; vz. Bjorn Scholten
Onderhoud
: Bjorn Scholten
Schoonmaak
: Dirkje Eikenaar

EVENEMENTENCOMMISSIE vz.

Email: evenementen@noalndiek.nl
: Gerko Harbers
: Mirjam Brinkman
: Suzen van der Zeijde
: Ilona Harbers
: Jelle Brinkman
: Hetty Zandbergen
: Chris Zandbergen
: Harrie Kruithof

Potgieterstraat 73
P.C. Boutensstraat 15
Bergleidingweg 1
Potgieterstraat 73
P.C Boutensstraat 15
C. Huygensstraat 71
C. Huygensstraat 71
C. Huygensstraat 69

0548-626630
0548-615943
0548-546938
0548-626630
0548-615943
0548-619417
0548-619417
0548-

STRAATVERTEGENWOORDIGSTERS; vz. Harmke Schipper.
Rijssensestraat/prov. Weg
: Wendy Scholten
W. Kloosstraat
: Annelies van Dorth
C. Huygensstraat Oost
: Rianne Vos
C. Huygensstraat West
: Anneke Dijkstra
Potgieterstraat/Bergl. Weg
: To Melenboer
P.C. Boutensstraat
: Chantal van der Maat
P.C. Stamstraat
: Gert van der Heiden
J. Perkstraat
: Annet Voskamp

C. Huygensstraat 68
W. Kloosstraat 19
C. Huygensstraat 72
C. Huygensstraat 35
Bergleidingweg 38
C. Huygensstraat 74
P.C. Stamstraat 45
J. Perkstraat

0548-512467
06-14153719
05480548-611981
05480548-626422
0548-610243

WIJKKRANT DE DRIEHOEK; namens bestuur Rob Pijffers
Redactieadres
: Freddy Woudstra
: Diny Oost
: Gerda Herder
: Elize Valk

Email: wijkkrant@noalndiek.nl
P.C. Boutensstraat 36 0548-614655
P.C. Boutensstraat 32 0548-614136
P.C. Boutensstraat 27 0548-617152
P.C. Boutensstraat 22 0548-623863

WIJKKRANTBEZORGER(ST)ERS:
P.C. Boutensstraat
: Mirjam Brinkman
C. Huygensstraat West
: Anneke Dijkstra
C. Huygensstraat Oost
: Diny Tijhoff
P.C. Stamstraat
: Nardy Benneker
: Hannie Valk.
J. Perkstraat
: Dieske Schuitert
W. Kloosstraat
: Patty Muizebelt
Rijssensestraat
: Henriette Pieffers
Potgieterstraat/ Bergl.weg
: Herman Hazebroek
Adverteerders
: Rob Pijffers

P.C. Boutensstraat 15
C. Huygensstraat 35
C. Huygensstraat 81
P.C. Stamstraat 25
P.C. Stamstraat 59
J. Perkstraat 13
W. Kloosstraat 21
Rijssensestraat 387
Bergleidingweg 23
W. Kloosstraat 21

0548-615943
0548-611981
0548-617408
0548-613220
0548-620453
0548-614841
0548-622130
0548-619398
0548-614018
0548-622130
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