AGENDA
Jeugddisco;
vrijdag, 11 april en 16 mei.
Kaarten;
maandagvond, jokeren, klaverjassen en kruisjassen; 14 april
klaverjassen; 21 april.
Voor data nieuwe seizoen zie elders in deze wijkkrant.
Eieren zoeken/gooien maandag 2e paasdag 21 april
Feestweek;
24 april
25 aprilvossenjacht
28apriltunnelrace
30 aprilpuzzeltocht
2 mei
3 mei

24 april t/m 3 mei
straten en Diekhuus versieren

kinderbingo met prijsuitreiking van de feestweek.
playbackshow.

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

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 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 2e wijkkrant van dit jaar waarin een groot gedeelte van de wijkkrant gewijd is aan de
feestweek.
Zoals u hieronder kunt lezen, wordt het weer een drukke, maar gezellige week vol
activiteiten. Als het weer dan ook even meewerkt verwacht ik heel veel mensen op de
geplande activiteiten.
En als dan alle huizen in onze wijk ook nog eens de vlaggetjes buiten hangen, wordt het
zeker een week om niet te vergeten.
Afgelopen maand hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehad, waar als
gastsprekers Yvonne Posthuma (Stichting de Welle) en Debbie Toebes (wijkagent)
aanwezig waren. Tijdens deze vergadering zijn er allerlei relevante zaken aan de orde
gekomen, zoals het verdwijnen van de biljarttafel, de verhoging van de dranken etc.
Meer weten? Kom dan volgend jaar ook eens………….
Tevens hebben we een nieuwe rubriek in onze wijkkrant. Een “ik geef de pen door….”
rubriek waarin leden van de wijk iets vertellen over zichzelf, hun sport en of ze wat voor de
wijk kunnen betekenen. Wij hopen dat we met deze rubriek enkele jaren vooruit kunnen en
vertrouwen erop dat degene die aan de beurt is ook zijn stukje inlevert.
Veel leesplezier.
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VAN ONZE VOORZITTER
Hierbij al weer de tweede wijkkrant van 2014.
Voor degene die de ledenvergadering van 27 maart bijgewoond hebben – de opkomst was
redelijk te noemen – is er een blik achter de schermen gegund waar de vrijwilligers in het
algemeen en het bestuur inclusief de commissies in het bijzonder het jaar 2013 mee bezig
zijn geweest.
Op deze avond zijn er verschillende onderwerpen de revue gepasseerd, waaronder ik er
wel graag een paar wil aanstippen:
- Genodigden: Yvonne Posthuma van Stichting de Welle heeft toelichting gegeven wat
Stichting de Welle kan betekenen voor wijkverenigingen; uitbreiding van dagactiviteiten
etc.
Tevens is Debby Toebes aanwezig; zij is wijkagente van Nijverdal-Zuid. Ook Debby heeft
haar taken toegelicht, gericht op de wijk ’n Oaln Diek.
- Biljart: waar is deze? Biljartfabriek Van het Oosten is komen kijken of het biljart nog te
repareren viel. De kosten hiervan zijn echter zo hoog, dat dit niet haalbaar is bij een
jaaromzet van ongeveer 2 tot 3 euro!!!
- Activiteiten: Alle activiteiten zijn behoorlijk bezocht; wel is er sprake van enige terugloop
van alle evenementen qua opbrengst.
- Beheer: Het beheer heeft het afgelopen jaar een aantal werkzaamheden verricht. Voor
het komende jaar staan er wat grotere projecten op stapel, waarvoor er financiële hulp is
aangevraagd bij de diverse fondsen. Tevens heeft Björn Scholten ondersteuning gekregen
van Marcel Eikenaar, waarbij Marcel de taak van ’t onderhoud & beheer op zich neemt.
Top!
- Financiën / Inkoop: mede doordat de inkoopprijzen de laatste jaren omhoog zijn gegaan,
acht het bestuur het noodzakelijk om met een aangepaste prijsstelling voor drankjes te
moeten gaan werken.
Tijdens de ledenvergadering heeft Orionne Slettenhaar haar functie als secretaris
neergelegd. Orionne, dank voor je tomeloze inzet de afgelopen jaren! Als vervanger voor
Orionne is Tanja Lorkeers ons team komen versterken. Tanja, welkom bij het bestuur en
succes met de invulling.
Vorig jaar heeft ondergetekende eveneens aangegeven te willen stoppen met het
voorzitterschap van de wijkvereniging, maar het is ons niet gelukt om hier invulling aan te
geven. Een wijkvereniging zonder voorzitter is nou niet echt de wijze waarop ik een stap
terug wil doen. Vandaar dat ik vooralsnog invulling geef aan deze taak. Dus, heb je toch
interesse om voorzitter te worden, laat het weten aub!!
Tevens is er op de ledenvergadering aangegeven – en zoals in de vorige wijkkrant
vermeld – dat wij “iets” als aandenken willen realiseren met betrekking tot de bouw van het
wijkgebouw en het 40 jarige (!) bestaan van de wijkvereniging. Hiervoor ontvangen wij
graag reacties van leden die zijn of haar steentje wil bijdragen. Dus hierbij een oproep aan
alle leden, om eens met elkaar om tafel te gaan. Er spelen genoeg ideeën – denk aan een
soort van fotoboek-, maar de realisatie willen wij graag samen met u doen.

Editie 2014-2

Pagina 3

P.s., denkt u aan de feestweek van 24 april tot en met 3 mei?
Tot ziens bij één van de activiteiten in of rond ’t Diekhuus!
Met vriendelijke groet,
Rob Pijffers

LIEF EN LEED
Bedankt als lid:
Jan Nijen Twilhaar

Nieuw lid via kaarten:
F Hogers,

Limburg van Stirumstraat 1

*******************************************************************************************
Ik wil de wijkvereniging bedanken voor de attentie die ik heb mogen ontvangen na mijn
ziekenhuisopname.
Adri v/d Wilk, Constantijn Huygensstraat 39

*******************************************************************************************
Ook dit jaar komen wij weer het geld voor de ledenkaarten bij u ophalen. Binnenkort
komen de dames en heer weer bij u aan de deur. Zorgt u ervoor dat u het geld voor de
ledenkaart in huis hebt? Mochten de straatvertegenwoordigers u na een aantal keren niet
thuis treffen dan krijgt u een brief in de bus waarop staat waar u dan u ledenkaart op kunt
halen.
Alvast bedankt namens de straatvertegenwoordigers.
Namens de lief en leed
Harmke Schipper
Constantijn Huygensstraat 31
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OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

OPROEP

Vrijwilligerswerk is dat er ook voor U :
Voor dagactiviteiten in Hellendoorn en Nijverdal zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
We willen onze cliënten een zinvolle dagbesteding geven en hebben daarbij Uw hulp
nodig.
Vindt U het leuk om met een groep ouderen dingen te ondernemen dan zijn wij naar U op
zoek.
Wat doen wij zoal: spelletjes, wandelen, koken,bakken,puzzelen,praten, etc.
Wij vragen hulp voor dagdelen in overleg.
Voor meer informatie kunt U bellen met Ria Fikken: 0548-688046 of Elly van de Merwe:
0548-368686

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

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Beste wijkbewoners,
Wij van de redactie zijn op zoek naar iemand die ons team wil komen versterken met
ingang van het nieuwe seizoen.
Uw taak zal zijn om de aangeleverde copy te verwerken tot een wijkkrant.
Daarnaast wordt er van u gevraagd om mee te helpen met het in elkaar zetten van de
wijkkrant.
Wij vergaderen 5x per jaar op een maandagavond. De week erna gaan we dan als
redactie de wijkkrant in elkaar zetten.
Voor meer informatie kan je terecht bij;
Freddy Woudstra, P.C Boutensstraat 36 tel: 614655.
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OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Wij zijn op zoek naar redacteur die samen met Freddy Woudstra onze
website wil vullen met teksten.
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld verslagen van activiteiten te maken en
andere teksten uit te werken of te verbeteren.
Enige kennis van de Nederlandse taal in spraak en geschrift is wel nodig,
want teksten voor een website maken is toch anders dan teksten voor
bijvoorbeeld de wijkkrant.

Voor meer informatie kan je terecht bij;
Freddy Woudstra, P.C Boutensstraat 36 tel: 614655.

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Wij zijn op zoek die voor onze website naar een hobby fotograag die foto’s
wil maken van bijvoorbeeld de activiteiten, mooie plekjes in onze wijk,
portretfoto’s van bijvoorbeeld de commissies, bestuur etc.
Na het verfraaien van deze foto’s kunnen ze eventueel bij een verslag van
een activiteit geplaatst worden of in het nog te komen foto album op de
website

Voor meer informatie kan je terecht bij;
Freddy Woudstra, P.C Boutensstraat 36 tel: 614655
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EVEN VOORSTELLEN
U hebt aangegeven dat u nieuwsgierig bent wie nu uw nieuwe wijkagent is.
Daarom wil ik mij graag middels de wijkkrant/website aan u voorstellen.
Mijn naam is Debby Toebes, ik ben 41 jaar oud, getrouwd en moeder van
een 13 jarige zoon. Op de woensdag en vrijdag heb ik mijn vrije dagen. Op
deze dagen pas ik op mijn nichtjes.
In 1994 ben ik met de politie opleiding begonnen. Na deze te hebben
afgerond ben ik in Kerkrade, Limburg-Zuid, in de surveillancedienst gestart.
In 1997 kwam ik terug naar Twente en in Rijssen aan het werk gegaan. In
2004 ben ik wijkagent geworden. Eerst in Rijssen-Zuid en later in Holten.
Elke zes jaar moet een wijkagent verplaatsen en toen de zes jaar in Holten
erop zaten kwam ik in Nijverdal. Dit is inmiddels al weer een half jaar
geleden.
In dit half jaar heb ik al met diverse wijkproblemen te maken gehad en
getracht deze op te lossen. Nijverdal-Zuid is een grote en druk bewoonde
wijk waar genoeg gebeurt.
Mijn taak als wijkagent is om met andere netwerkpartners, maar natuurlijk
ook samen met mijn collega’s van de politie, te werken aan de veiligheid en
leefbaarheid. De netwerkpartners waar ik mee samen werk zijn o.a. de
gemeente, de woningbouwvereniging Hellendoorn, maatschappelijk werk,
scholen en diverse andere instanties maar uiteraard ook met u als
wijkbewoner. Zonder uw hulp kan de politie niet. U bent de oren en ogen in
de wijk en weet als geen ander wat er speelt in uw wijk.
Het is dus van groot belang dat u ons informeert zodat ik een concreet
beeld krijg van de problemen die er in de wijk spelen en daar actie op kan
ondernemen.
Een veilige en leefbare wijk is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Als wijkagent werk ik samen met een wijkteam. Dit wijkteam is vorig jaar
september samengesteld en gestart. Ik stuur dit team samen met wijkagent
centrum, Bert van Eijk, aan. Het team bestaat uit 17 leden en deze
politiemensen hebben buiten hun reguliere werkzaamheden als
taakaandachtsveld uw wijk wat inhoud dat zij extra aandacht hebben voor
een klein stukje wijk. Door kleinschaliger te werken trachten wij meer
aansluiting te vinden met de wijkbewoners in de wijk.
Het wijkteam werkt vanuit het politiebureau aan de Grotestraat 112 te
Nijverdal. Mocht u contact met mij willen dan kunt u mij bereiken via het
algemene nummer 0900-8844. Indien ik afwezig ben wordt er een
terugbelverzoek gemaakt. U wordt dan door mij teruggebeld. Ben ik langere
tijd afwezig dan wordt u teruggebeld door een collega van het wijkteam.
Ook ben ik bereikbaar via mijn email; debby.toebes@twente.politie.nl.
Een persoonlijke afspraak bestaat ook tot de mogelijkheid. Dit kan aan het
bureau maar ook eventueel bij u thuis.
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Hopende heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd en mogelijk komen we
elkaar een keer tegen.
Met vriendelijke groet, Debby Toebes

****************************************************************************************************
KAARTAVONDEN 2014/2015

Noteer deze data alvast in uw agenda,
Kruisjassen, jokeren en klaverjassen;
Maandagavond;
2014: 1-9, 15-9, 29-9, 13-10, 27-10, 10-11, 24-11, 8-12, 22-12,
2015: 19-1, 2-2, 16-2, 2-3, 16-3, 30-3, 13-4.
Klaverjassen;
Maandagavond;
2014: 8-9. 22-9, 6-10, 20,10,3-11, 17-11, 1-12, 15-12,
2015; 12-1, 26-1, 9-2, 23-2, 9-3, 23-3, 6-4, 20-4.
Zaterdag 27 december van 10.00 uur tot en met 18.00 uur de jaarlijkse kaartmarathon.
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IK GEEF DE PEN DOOR AAN…

Ik geef de pen door
Met ingang van heden starten we met een nieuwe rubriek in onze wijkkrant.
De spelregels zijn simpel, je vertelt iets over jezelf, je beantwoord de vraag van de vorige
schrijver en je stelt een vraag aan de nieuwe schrijver.
Mijn naam is Chris Zandbergen ik ben 45 jaar en ben getrouwd met Hetty. Samen hebben
we 3 kinderen Jessie(20), Kaylee(17) en Tess(13) en we wonen aan de Constantijn
Huygensstraat. In mijn dagelijks leven ben ik technisch werkvoorbereider bij van Keulen
Interieurbouw. In mijn vrije tijd ben ik lid van de technische commissie van de voetbalclub
DES en ben ik voorzitter van de evenementen van onze eigen wijkvereniging en tevens lid
van het bestuur.
Normaal zou je in dit gedeelte van het verhaal de vraag van de vorige schrijver
beantwoorden maar helaas ben ik de eerste. Dus stel ik de vraag maar aan mezelf. Dit
zou kunnen zij: waarom ben jij zo’n gave kerel, waarom ben je zo knap of waarom ben je
zo bescheiden. Maar dat zou te makkelijk zijn. Mijn vraag aan mezelf is : WAAROM EEN
NIEUWE RUBRIEK.
Nou Chris bedankt voor deze leuke vraag. Ik denk dat het tijd wordt dat onze wijkkrant wat
levendiger gaat worden en ik hoop dan ook dat er meer mensen copy gaan inleveren. Met
bijvoorbeeld leuke anekdotes over vroeger, leuke weetjes over de wijk, of gewoon een
leuk verhaal of gedicht. Alles mag en niks moet. Ik hoop dat ik hiermee een voorzet heb
gegeven.
Dan wil ik de pen doorgeven aan Bjorn Scholten en mijn vraag aan hem is:
VIND JE HARDLOPEN ECHT LEUK OF MOET DIT VAN WENDY 
Ps. de vraag was eigenlijk:
WELK EEUWENOUD MIDDEL WORDT SOMS GEBRUIKT OM
DOOR MUREN TE KIJKEN?
Antwoord: een raam
Maar dit leek me te moeilijk 
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VAN DE EVENEMENTEN
Hallo wijkbewoners,
Hier dan toch een stukje van ons, in de vorige wijkkrant ontbrak het, dus volgt hier ook nog
een stukje wat daar in stond.
Het nieuwe jaar is net een paar maanden oud, maar wij als commissie zijn al druk bezig
voor jullie om leuke evenementen voor jullie te organiseren, maar eerst willen we even
terug kijken op de activiteiten van het afgelopen jaar.
We beginnen in de herfstvakantie, de filmmiddag vonden de kinderen heel mooi vooral de
pannenkoeken vielen in goede smaak (bedankt pannenkoekenbakkers).Op vrijdagmiddag
werdde kinderbingo ook goed bezocht. Daarna hadden we in oktober de Halloween
avond, we hadden buurtbewoners gevraagd of de kinderen mochten aanbellen voor een
snoepje, hier werd veel gehoor aan gegeven, BEDANKT namens de kinderen.We hopen
dat het bij de volgende Halloween net zo ’n gehoor wordt aangegeven. In november
hadden we voor de tweede keer de Diekhuusquiz, er waren wat minder groepen als de
eerste keer maar dat mocht de pret niet drukken, zelfs mensen van buiten de wijk kwamen
meedoen…..Sinterklaasmiddag werd minder bezocht dit is zeer jammer, misschien dat er
dit jaar meer kinderen komen.De kerstbingo daarin tegen werd wel weer goed bezocht; de
zaal zat goed voel en de prijzen vielen ook goed in de smaak…..
En dan kijken we nu vooruit……..
Om te beginnen hebben we Pasen… 21 APRIL en gaan we weer eieren zoeken in het bos
en natuurlijk eieren gooien.We vertrekken om 10.00uur bij ‘t Diekhuus met de fiets.Het is
wel handig om een tas of emmertje mee te nemen om je eieren in te doen.Wel voorzichtig
doen met de eieren want we gaan het anders doen als voorgaande jaren maar wat dat is,
is nog een verrassing…
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EN DAN HEBBEN WE………
De Feestweek….We beginnen donderdag 24 april met het versieren van de straten en van
Diekhuus en dan gaan we vrijdag 25 april om 18.30uur opzoek naar de VOSSEN die hier
rond lopen…. We zijn benieuwd of jullie ze allemaal kunnen vinden dus kom allemaal om
18.30uur naar Diekhuus en neem je vriendje of vriendinnetje maar mee. Dan is het
zaterdag 26 april en hebben we koningsdag dit keer een ander opzet.

26 April
Koningsdag
Wat gaan we doen:
- ‘s Morgens is er helemaal niks(kun je fijn naar een rommelmarkt in
de buurt of lekker uitslapen)
- Vanaf 14.00 uur staan er springkussens op het veld, staan er diverse spelletjes op
het veld en is er een tap en muziek.
- Vanaf 16.00 uur willen we gaan barbecueën met elkaar, hiervoor is vlees te koop in
het Diekhuus. Wel moet je je hiervoor even opgeven zodat we ongeveer weten
hoeveel vlees we moeten halen!! Via evenementen@noalndiek.nl voor 24 april!!

Maandag 28 april hebben we weer de tunnelrace op ons programma staan, we hopen op
mooi weer, zodat we dat lekker buiten kunnen doen. We beginnen om 18.30 uur.
Woensdag 30 april hebben we weer een puzzeltocht door de wijk.Ook dan beginnen we
om 18.30 uur wat het dit jaar wordt is nog een verrassing.
Vrijdag 2 mei hebben we om 13.30 uur een kinderbingo en tevens de prijsuitreiking van de
feestweek.De kosten voor de bingo zijn 1,50 euro voor leden en 2 euro voor niet leden.
Zaterdag 3 mei hebben we weer ons jaarlijkse playbackshow, maar er kunnen nog steeds
meer acts bij.Tot nu toe hebben we er veel te weinig, bij onvoldoende deelname zijn we
genoodzaakt om dit af te lassen maar dan organiseren we ‘s avonds wel wat anders in
Diekhuus, dus er is altijd wat te doen ’s avonds.De deuren gaan om 19.30 u open en de
entree bedraagt 1 euro, we beginnen om 20.00uur.
En dan vermelden we alvast dat we 29 mei op Hemelvaartdag een fietspuzzeltocht
organiseren.Je kunt starten tussen 9 en 10 uur.Vertrek bij Diekhuus.
Tot ziens
De evenementencommissie
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PROGRAMMA WESTRIJDVISSEN `N OALN DIEK 2014
1. zaterdag 5 april

Soestwetering

2. zaterdag 19 april

Zwolle-IJsselkanaal

3. zaterdag 3 mei

Overijsselskanaal-Lindenbeek- Vroomshoop

4. zaterdag 17 mei

Twentekanaal- Aadorp

5. zaterdag 7 juni

Overijsselskanaal-PTT camping Hancate

6. zaterdag 21 juni

Overijsselskanaal- Marle

7. zaterdag 12 juli

Regge- plasboer (indien mogelijk)

8. zaterdag 23 aug.

Zwolle-IJsselkanaal

9. zaterdag 6 sept

Overijsselskanaal- Lindenbeek-Vroomshoop

10.zaterdag 20 sept

Amelo- Haandrik-Hardenberg.

Vissen van 08.00 uur tot 11.30 uur vaste hengel. (Aanvang in overleg)
Zes wedstrijden tellen mee voor de competitie.
Inschrijfgeld is € 5,00 (bij de eerste wedstrijd betalen).
Vertrek `s morgens 07.00 uur bij Diekhuus
Gezamenlijk vervoer is eventueel mogelijk.
Prijsuitreiking 20 september in het Diekhuus in overleg
MannesRavenshorst telefoon; 06-54935637.
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TER INFORMATIE
Wees alert op babbeltruc.
Het gebeurt geregeld dat oplichters met een smoes aanbellen en geld proberen afhandig
te maken. Soms vragen ze om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis
binnenglipt. Ook doen dieven zich soms voor als meteropnemer of reparateur. Deze
zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Wijkagente Debby Toebes
ziet het nog vaak gebeuren en vraagt inwoners alert te zijn.
Toebes; “bij een babbeltruc wordt er meestal bij oudere mensen aangebeld. Er vindt dan
een `onschuldig`gesprekje plaats aan de voordeur of in de woning. Vaak belt men aan de
voorkant aan, waarna een handlanger aan de achterzijde van de woning via een deur of
raam zijn slag slaat en bankpassen, geld en/of sieraden steelt. Een andere variant van de
babbeltruc is het ophangen van een zielig verhaal dat men geld nodig heeft, dit verhaal
klinkt zo geloofwaardig dat de slachtoffers het gevraagde geld geven.
De wijkagente Nijverdal-Zuid verzoekt mensen met klem om nooit een pincode of anderen
persoonlijke gegevens aan iemand te geven, zelfs niet als de persoon aan de telefoon van
de politie of bank lijkt te zijn. De politie of andere instellingen zullen u nooit vragen om
pincodes te geven.
Toebes raadt mensen aan om een aantal vuistregels in acht te nemen om te voorkomen
dat u slachtoffer wordt;






Wees altijd gezond wantrouwend. Want; waarom komen ze juist bij u?
Laat nooit iemand binnen, ook niet in de hal. Regen of geen regen. Sluit de deur,
als u even wat op wilt halen.
Meteropnemers, politieagenten, collectanten, of reparateurs hebben altijd een
legitimatie bij zich. Vraag er gerust naar. Maar let op; dit geeft geen 100% garantie
want er zijn mooie vervalsingen in omloop.
Bel, als u het niet vertrouwd, het bedrijf of de instelling waarvoor degene aan de
deur zich uitgeeft om te informeren of men de persoon aan de deur kent en om te
controleren of het verhaal klopt.
Verwijs mensen die geld willen wisselen naar een bank of supermarkt.

Een gouden regel bij onbekenden aan de deur; als u alleen thuis bent, laat dan geen
onbekende binnen! Als u het nog steeds niet vertrouwt, bel dan de politie via het algemene
nummer 0900-8844, en leg de situatie uit. Mijn collega`s zullen u graag advies geven en
als het nodig lijkt te zijn, zal een politieagent naar u toegestuurd worden ter controle,
aldusToebes.
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KLEURPLAAT
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