AGENDA
Vrijdag 29 november

Sinterklaas

Zaterdag 21 december

Kerstbingo

Vrijdag 27 december

Kaartmarathon

Maandag 30 december

Oliebollen bakken.

Data voor de jeugddisco zijn voor 2014;
Vrijdags; 7 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 16 mei.

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

COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
MAANDAG 20 januari 2014. Bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, of bij
voorkeur via E-mail;
wijkkrant@noalndiek.nl
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NOOT VAN DE REDAKTIE

De zomer is voorbij. Het is nog lang aangenaam vertoeven gebleven dit jaar. In oktober
hebben we nog hele mooie dagen gehad qua weer. Tijdens de Herfstvakantie was het nog
weer om achter thuis in het zonnetje te gaan zitten. De evenementen die georganiseerd
werden zijn volgens mij bijzonder goed bezocht. Mede dankzij het weer en natuurlijk de
evenementencommissie.
Maar nu is het Herfst……
En dat hebben we geweten. Wat een storm en wat een regen is er al gevallen. Dat belooft
niet veel goeds voor de winter. Maar we zullen zien, misschien valt het nog mee.
De laatste wijkkrant van 2013. Met hierin natuurlijk het Kaartmarathon, de KerstBingo en
de heerlijke oliebollen. Tevens nogmaals een oproep voor een nieuwe voorzitter van onze
wijk. Zonder voorzitter natuurlijk geen wijk, lijkt mij. Dus schroom niet als je denkt hiervoor
geschikt te zijn.
Een terugblik op de evenementen en een voorruitblik op de komende activiteiten staan
ook vermeld in deze wijkkrant. Op dit moment zijn er geen wijzigingen in het ledenbestand,
dus het stukje Lief en Leed is deze keer komen te vervallen.
Wist u trouwens dat ook onze wijkvereniging te vinden is op Social Media ?
We hebben een eigen Facebook pagina: www.facebook.com/noalndiek
Leuk om eens deze pagina te bezoeken.
Als je dit dan doet, “like”
onze wijkvereniging dan even. In de nabije toekomst komt
er voor de mensen die nog geen Facebook hebben, maar al wel een smartphone of tablet,
een app. om alle meldingen/oproepen etc. die geplaatst worden op Facebook te kunnen
zien.
Hiervoor moeten we alleen nog maar enkele “Likes” te hebben.
De redactie wil via deze weg alle commissies bedanken voor het aanleveren van de copy,
de wijkkrantbezorgsters bedanken voor het bezorgen van de wijkkranten, onze
adverteerders voor het plaatsen van hun advertentie en iedereen bedanken die onze wijk
een warm hart toedraagt.
Via deze weg wensen wij u allen een hele fijne Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.
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VAN ONZE VOORZITTER
Beste leden,
Alweer de laatste wijkkrant van 2013!! Het weer is de afgelopen periode dan ook “eindelijk”
herfstig geworden, de winkels al weer vol met Sinterklaasartikelen en in het centrum van
Nijverdal is de sfeerverlichting al weer opgehangen.. ja, ’t is nu echt gebeurt met ’t mooie
weer.
Over Nijverdal gesproken, aangezien de schaatsbaan achter de supermarkt verleden tijd
is, zijn er een aantal “ondernemers” die het centrum van Nijverdal om gaan toveren met
een heuse schaatsbaan. Nu maar hopen dat het weer mee gaat zitten, zodat er mooi
geschaatst kan worden.
We kunnen terugkijken op een aantal geslaagde evenementen, waarbij ik de Burendag
niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Dit was weer super georganiseerd en voor een
volgende keer wordt er gekeken of er wat aanpassingen/verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd.
Het kaarten op de maandag is ook weer een gezellig t[r]oeven; mocht je eens tijd en zin
hebben, loop eens binnen op de maandagavond.
Tja, en dan staat Sinterklaas al weer bijna voor de deur. Wie weet wat de Sint dit jaar in
petto heeft 
En natuurlijk is de tweede pubquiz ook al een feit; helaas weet ik op het moment van
schrijven nog niet wat de uitslag is.
Dan volgt natuurlijk ook nog de kerstbingo, en niet te vergeten de kaartmarathon.
Om het jaar in stijl af te sluiten, worden er natuurlijk ook weer oliebollen gebakken. Top
dames, dat jullie dit weer voor de wijk willen doen. Als het goed is, tref je in deze wijkkrant
de oliebollenbriefjes aan. Gelieve deze in te vullen en klaar te leggen als deze worden
opgehaald.
Met betrekking tot een eventuele feestelijke dag/avond in verband met het bestaan van het
wijkgebouw is niet veel animo voor getoond. Wij zijn nu in beraad of wij dit begin volgend
jaar nog moeten vieren, maar dan in combinatie met het jubileum van de wijkvereniging
zelf. Houd de wijkkrant in de gaten. Mocht je zin & tijd hebben, neem contact op met 1 van
de bestuursleden wanneer je een goed idee hiervoor hebt en wil meehelpen met de
organisatie.
Rest mij niets, dan alle goeds te wensen.
Ik zou zo zeggen, tot volgend jaar, of tot een van de evenementen in ons wijkgebouw.
Met vriendelijke groet,

Rob Pijffers
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VAN ONZE EVENEMENTEN
Hier een schrijven van de evenementen. Inmiddels hebben we al verschillende activiteiten
achter de rug. In de herfstvakantie was er een verrassingsmiddag voor de kinderen.
Gelukkig was er heel veel animo. Super!Met maar liefst 27 kinderen hebben we grote
doeken geschilderd die we kunnen ophangen bij de verschillende evenementen. Vol
enthousiasme gingen de kinderen aan de slag. Niet alleen de doeken kregen een likje
verf, maar stiekem ook handen en soms zelfs wat kleding. Een hele geslaagde middag die
afgesloten werd met Hetty ’s pannenkoeken. Dat was smullen…..lekker met stroop of
poedersuiker.
Ook was er een kinderbingo in de vakantie. Het was niet zo druk als tijdens de
verrassingsmiddag, maar toch hebben nog 20 kinderen vol spanning meegespeeld.
Hopend op die ene prijs. Soms moest er gedobbeld worden, omdat er 4 bingo’s tegelijk
waren. In de pauze was er ranja voor de kinderen en koffie of thee voor de ouders/opa’s
en oma’s. Wederom een gezellige middag.

Op 31 oktober werd onze buurt overspoeld door vampiers, spoken, heksen en andere
griezels. Ze kwamen bij menigeen aan de deur: “Snoep of je leven”. Een enkeling vergiste
zich: “Snoep of overleden”. Vol zakken met snoep gingen onze kleine en grote griezels
weer tevreden naar huis. Met heel veel dank aan al onze buurtgenoten die voor al die
lekkernijen hebben gezorgd. Geweldig!!!
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En wat staat er binnenkort nog op ons programma?

Sinterklaas
Het was passen en meten voor onze Sint, maar hij heeft tijd gevonden om naar
’t Diekhuus te komen. Hij heeft erg veel zin om alle lieve kinderen weer te zien.
Jullie komen toch allemaal?
Wanneer?
Hoe laat?

Op vrijdag 29 november
Om 17:30 uur (zaal open vanaf 17:00 uur)

Voor papa’s en mama’s:
U kunt een cadeautje van ongeveer € 3,50 inleveren vóór 22 november bij Fam. Brinkman,
PC Boutensstraat 15. Schrijft u ook even een klein stukje over uw kind?
Kerstbingo
Ook voor families in de buurt organiseren wij activiteiten. Wilt u een ontspannen avondje
uit en ook nog met leuke prijsjes thuis komen? Kom dan naar onze jaarlijkse kerstbingo.
Gezelligheid gegarandeerd!!!!!
Wanneer?
Hoe laat?
Kosten?

Op zaterdag 21 december
Om 20:00 uur
€ 10,00 (8 rondes incl. hoofdronde)
Losse kaartjes voor de hoofdronde € 1,00

U kunt zich hiervoor opgeven bij de fam. Brinkman, PC Boutensstraat 15 of via
evenementen@noalndiek.nl
We hopen u gauw weer te zien op één van onze evenementen.
Met vriendelijke groet,
De evenementencommissie
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OPROEP
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.
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 funktie inhoud neem
dan even contact op met Rob.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur
**********************************************************************************************
KAARTAVONDEN 2013/2014
Noteer deze data alvast in uw agenda!!
In de even weken is er op maandagavond ;
Jokeren, Klaverjassen en Kruisjassen; 2013
2 september, 16 september, 30 september, 14 en 8 oktober, 11 en 25 november,
9 en 23 december.
2014; 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3,17 en 31 maart, en 14 april.
In de oneven weken is er op maandagavond; alleen kruisjassen; 2013
9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2, 16 en 30 december.
2014; 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april.
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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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Werkt samen met

Zoals iedereen wel weet verkoopt Fietsshop De Valk al vele jaren met succes vuurwerk.
Dit jaar zal er dan ook een weer een spectaculaire vuurwerkshow gegeven worden op het
sportpark
’t Lochter (SVVN)
Deze vuurwerkshow zal zijn op 13 December as.
Aanvang: 19:30
Start show: 20:00

Samen met Rene Valk hebben we iets bedacht waarbij we jullie hulp kunnen gebruiken.
Op de dagen dat Fietsshop de Valk zijn deuren geopend heeft voor vuurwerkverkoop,
zullen wij als wijkvereniging daar gaan staan met verkoop van koffie, thee, broodjes
hamburger enz enz. voor een aantrekkelijke prijs. Hoe we alles precies in gaan vullen
weten we nog niet, maar wat we wel weten is dat we mensen nodig zijn die willen helpen
met opbouwen, afbreken, verkopen enz enz
Dus…..lijkt het je leuk om ons te helpen en 2013 af te sluiten met een beetje
vrijwilligerswerk,
MELD JE DAN NU AAN VOOR 1 DECEMBER AAN VIA:

actie@noalndiek.nl
VERGEET NIET OM JE NAAM EN TELEFOONNUMMER DUIDELIJK TE VERMELDEN!
Het gaat om de volgende datums: Zaterdag 28 December, Maandag 30 December en evt.
Dinsdag 31 December.

SAMEN KUNNEN WE ER EEN GROOT SUCCES VAN MAKEN!
Pagina 8

BURENDAG 2013!

Wat was het weer een geweldig mooie dag!
De week vooraf aan de burendag was het niet echt heel mooi weer en waren we
bang dat de burendag toch een beetje in het water zou vallen. In de ochtend was
het dan ook nog redelijk fris en was iedereen druk in de weer met het opbouwen en
met het ophalen van de laatste prijzen bij verschillende sponsoren. Rond het
middaguur kwamen de eerste zonnestralen en was alles klaar om er weer een
mooie middag van te maken.

Het Rad van Fortuin is altijd een topper en er gingen dan ook vele mensen met erg
mooie prijzen naar huis!
De kinderen hebben zich prima vermaakt met alle spellen en met de grote
stormbaan die nog maar net op het veld van ons Diekhuus kon. Door de
volwassenen werd er meegedaan aan het schieten en aan een race over de
stormbaan. Natuurlijk werd er ook genoten van de gezelligheid aan de bar!
Verder heeft iedereen kunnen genieten van koffie, thee, patat, broodjes hamburger
etc. etc. kortom de Burendag 2013 was weer zeer geslaagd!!
We willen alle sponsoren, vrijwilligers, bezoekers en buren bedanken voor deze
geweldige dag!
We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen met nieuwe ideeën voor de invulling van
de Burendag. Dus heeft u een leuk vernieuwend idee voor de Burendag 2014 dan
horen we dat heel graag!
Nogmaals bedankt en tot volgend jaar!

Groet, het Burendagteam
René, Bert, Orionne, Wendy en Annelies
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BURENDAG WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR;
Het oranjefonds

Brinks

Bakker Bart

Reginox

DA Nijverdal

B&M Bouwbedrijf

Weideman Bloemen & Groen

Jumbo Nijverdal

Haviske Nijverdal

Fietsshop de Valk

Kapsalon Nienke

Kartplaza Actionworld

Tuincentrum Odink

Hameling sports

Snackbar De Luifel

Speel/Leer/ Doen

Primera Nijverdal

Gamma Nijverdal

Cafetaria de sprong

MR Metselwerken

Bruna

Selekthuis Rijssen

Intertoys Nijverdal

EP Nijverdal

Pets Place Nijverdal

Tuincentrum Gerben Calkhoven

Scheer & Foppen

Expert Doornebal

Zin in

MCDonalds

Etos Heerdink

Restaurant IL Gusto

Hof van Nijverdal

Dijkstra Bouwmarkt Wierden
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De Gouden Tijger

Gym to B

Sam Sam

Skinecar for you

Kapsalon De Hoofdzaak

Bennie`s Snacks

Isis Smikkelshop

Delifrance Nijverdal

Ballorig Nijverdal

Balls & Brains

Lunchroom De Harlekijn

Tijd voor

Kinderboerderij de Flierefluiter

Westerhof boekhandel.

Het burendagteam
Bakkerij Voortman

*******************************************************************************************
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OLIEBOLLENACTIE OLIEBOLLENACTIE OLIEBOLLENACTIE

Ieder jaar opnieuw is het voor ons een feest om te zien dat er zoveel mensen
zijn die oliebollen willen bestellen bij ons.
We beginnen Maandag 30 december `s morgens om 6.00 uur weer met goede moed.
Laat het ons weten als we ook dit jaar weer voor jullie mogen bakken.
De oliebollen kosten dit jaar;
10 stuks
10 stuks

met krenten en rozijnen
zonder krenten en rozijnen

voor
voor

€ 5,00
€ 4,50

Extra bestellingen graag voor 13.00 uur op 30 december doorgeven.
Na 13.00 uur nemen we geen extra bestellingen meer aan.
U kunt uw bestelling maandag 30 december van 11.00 uur tot 18.00 uur afhalen
in ons wijkgebouw `t Diekhuus.
Het ingevulde strookje wordt in de week 50 bij u opgehaald.
Mochten ze u zijn vergeten of was u niet thuis, dan kunt u het strookje inleveren bij
Jo van Leussen, W. Kloosstraat 17

Het Oliebollenteam

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Aantal

Per 10 stuks

Met / Zonder

Totaalprijs

Per zak van 10 stuks

Zonder krenten en rozijnen € 4,50

€

Per zak van 10 stuks

Met krenten en rozijnen € 5,00

€
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Kaartmarathon
Onze jaarlijkse kaartmarathon wordt op donderdag 27 december
2013 gehouden van 14:00 uur tot 22:00 uur.

U kunt gezellig komen klaverjassen, jokeren, kruisjassen en kruisjassen per
koppel.

Er zijn weer mooie prijzen te winnen, zoals u van ons gewend bent. Tevens
hebben we in de pauze weer een grote verloting met mooie vleesprijzen.

Het eerste kopje koffie of thee wordt u aangeboden door de wijkvereniging en
tussen door wordt u voorzien van lekkere hapjes.

De prijs is € 10,00 per persoon (behalve koppel kruisjassen)
Opgave voor 20 december 2012 bij
G. Tijhoff, C. Huygensstraat 81
T: 0548-617408
M: g-tijhoff@hotmail.com

Graag voor de kaartmarathon om 13:30 uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd
kunnen beginnen.

Tot ziens bij de kaartmarathon.

De kaartcommissie 'n Oaln Diek.
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