AGENDA
KAARTAVONDEN 2014/2015
Kruisjassen, jokeren en klaverjassen
Maandagavond

Klaverjassen
Maandagavond

2014
24 november
8 december
22 december

2014
17 november
01 december
15 december

02
19
02
16
30
13

2015
januari
januari
februari
februari
maart
april

12
26
09
23
09
23
06
20

2015
januari
januari
februari
februari
Maart
maart
april
april

ACTIVITEITEN
Zaterdag 20 december

Familie bingo

Zaterdag 27 december

Kerstkaarten

Dinsdag 30 december

Oliebollen

COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
Maandag 26 november 2015
Bij Freddy Woudstra PC Boutensstraat 36
Of bij voorkeur via E-mail
wijkkrant@noalndiek.nl
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Van de redactie
De laatste wijkkrant alweer van 2014. Lijkt wel of het jaar steeds sneller voorbij gaat. Ik kan
me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik bij Rene Valk stond met m’n dochters om
vuurwerk te kopen. En zie wat er nu in de wijkkrant staat…….
Ook qua evenementen is dit jaar weer bijna ten einde. Nog een paar evenementen, waaronder
de oliebollenactie, kerstkaarten, kerstbingo enkele voorbeelden zijn.
Zoals ik het kan beoordelen een zeer geslaagd jaar voor al onze activiteiten en evenementen.
Mensen, petje af. Grandioos werk geleverd.
Op moment van schrijven is Sinterklaas in Gouda aangekomen. Gelukkig waren er meer
zwarte pieten als anders gekleurde pieten. Laat het feest maar beginnen.
Zover ik het begrijp heeft de Sint en zijn Pieten ook de tijd genomen om in onze wijk een
kijkje te komen nemen.
Dit jaar voor het eerst kan men op de website www.noalndiek.nl online de oliebollen bestellen.
Boven in de menu balk staat een link oliebollenactie. Daarom klikken, invullen en verzenden.
De oliebollenbaksters zullen ervoor zorgen dat de oliebollen weer lekker smaken.
Dames (en heren?) alvast bedankt.
Rest ons nog alleen maar u allen een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Groet
De Redactie.
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Van onze voorzitter
Beste wijkbewoners,
Hier alweer de laatste wijkkrant van 2014! Het lijkt nog zo ver weg, maar in no-time is het
alweer 2015.
Wat treft u zoal in deze wijkkrant:
- Terugblik op de activiteiten van de afgelopen periode;
- Kennismaking met onze nieuwe “bewoners”van het wijkgebouw;
- Status “verbouwing”;
- Wat komt er nog.
Terug kijkend naar de laatste activiteiten hebben we natuurlijk genoten van de Halloweentocht
op vrijdag 31 oktober. Wat liepen er weer een boel kinderen door de wijk in gepaste kleding;
super hoe dit is verlopen en dat er ook weer veel huizen mee hebben gedaan met de
pompoenen/lichtjes in de tuin.
Door lopende activiteiten zijn natuurlijk het kaarten op de maandagavond en het buurten op
de zaterdag. De kaart avonden zijn ook weer mooi bezet.
Zoals eerder aangegeven hebben, krijgen wij nieuwe bewoners voor de bovenverdieping van
ons wijkgebouw en wel Zorgaccent. Alvorens zij deze ruimte konden betrekken, is er
verschrikkelijk veel werk verricht door een aantal vrijwilligers. Top!! Ook de nieuwe stellage
voor de disco ziet er super uit.
Omtrent de voortgang qua verbouwing hebben wij nog steeds geen terug koppeling van de
fondsen mogen ontvangen. Dit is een langlopend traject waarbij er veel gevraagd wordt van de
beargumentering en onderbouwing, alsmede alle formele stukken van onze wijkvereniging.
Kijkend naar de komende periode, krijgen wij natuurlijk nog het sinterklaasfeest, de
kaartmarathon en de lekkerste oliebollen van Nijverdal worden nog gebakken.
Al met al hebben wij nog genoeg te doen de komende periode.
Langs deze weg wil ik de nieuwe bewoners van Zorgaccent van harte welkom heten. Wellicht
tot bij één van onze activiteiten?
Alle vrijwilligers die op welke wijze zich ingezet hebben het afgelopen jaar, hartelijk dank
voor jullie bijdrage. Ik hoop dat wij volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.
Aan de sponsoren, wellicht last, but certainly not the least!, ook onze hartelijke dank voor
jullie bijdragen, op welke wijze dan ook in deze tijden.
Tot volgend jaar!
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Lief en Leed
Wij willen de wijkvereniging via “lief en leed” héél hartelijk bedanken voor het fraaie bloemstuk
dat bij ons 60-jarig huwelijksjubileum werd bezorgd. Wij hebben er ruim een maand plezier
aan beleefd.
Fam. F.R. Roelofs - Sweerts
Constantijn Huygensstraat 36
7442 XM Nijverdal
Graag wil ik de wijkvereniging bedanken (mede namens mijn vrouw) voor het bezoek en het
bloemetje, na mijn rug operatie. De revalidatie verloopt prima.
Nu we toch bezig zijn willen we even kwijt, dat de “burenmorgen van de oude jeugd”met de
boerendansers erg gezellig was. We hopen dat de volgende keer “alle ouderen” vanzelf zullen
komen.
Groeten, Jan en Jennie van Laar.

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
Tijdens deze vuurwerkshow worden er ook diverse vuurwerkpakketten verloot onder de
toeschouwers. Een must dus om te komen kijken !
Bestellen kan vanaf 1 december op onze site: http://valk-vuurwerk.nl/

De verkoopdagen zijn dit jaar op
maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december.
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Zorgaccent:
We zijn zeer verheugd de “nieuwe bewoners” te worden van de bovenverdieping van wijkgebouw ‘n Oaln
Diek!
Wij zijn wijkteam Nijverdal Groot Lochter, onderdeel van Zorgaccent. Ons vaste team bestaat uit dertien
medewerkers, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Wij zijn een zelfstandig en zelfsturend team.
Ons werkgebied bestaat uit Groot Lochter, de Blokken, n Oaln Diek, Prinsessenwijk en een stukje
Rivierenbuurt.
U kunt direct bij ons terecht voor hulp bij wassen/aankleden, wondzorg, stomazorg, medicatie-beheer,
injecties, ondersteuning bij ziekteproces, terminale zorg, sondevoeding enz.
De voordelen van ons team;
- Het team zit dichtbij, in uw buurt, kent uw buurt en weet wat de mogelijkheden zijn
- Persoonlijke zorg, afgestemd op uw wensen en wat u nodig heeft
- Een aanspreekpunt voor zorg, direct te bereiken
- Professionele zorg door ervaren verpleegkundigen en verzorgenden
- Een vast team, dus niet steeds verschillende zorgverleners bij u thuis
- We zijn onderdeel van een grote zorgorganisatie, dus op de hoogt van alle zorgmogelijkheden
- We helpen mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen
- We hebben rechtstreeks contact met huisartsen, specialisten, welzijnsorganisaties en collega-instellingen
- We kunnen indien nodig zorgen voor hulpmiddelen (ziekenhuisbed, rolstoelen, krukken)
We zijn nu nog gehuisvest in een kantoortje in de sporthal aan de Bachlaan, maar wij zijn dit kantoor echt
ontgroeid.
Waren op zoek naar een grotere kantoorruimte binnen onze wijk/wijkgebied. Daarom zijn we ontzettend blij
dat we de kans krijgen de bovenverdieping van ‘n Oaln Diek te mogen huren.
We hebben hier een fijne ruime werkruimte.
Op dinsdag 16 december hopen we te verhuizen.
U ziet ons nu al voorbij komen in de wijk, dan wel fietsend of met ons vrolijk beletterde Zorgaccent autootje.
We hopen op een hele prettige tijd binnen jullie wijk!
Namens het team: Anja Kolthof
Zorgaccent Wijkteam Groot Lochter
Tel: 0655698579
Email: nijverdal.grootlochter@zorgaccent.nl
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De donkere wintermaanden staan voor de deur. Vaak een gezellige periode zo rond de
feestdagen. Maar ook een tijd waarin traditiegetrouw de meeste inbraken worden gepleegd.
Aan onverlichte woningen zien inbrekers 's avonds dat bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn
er minder mensen op straat, waardoor er minder zicht is op verdachte situaties.
In heel Nederland gaat de politie plaatselijk meer surveilleren en preventieve acties houden.
Ook u kunt daar een steentje aan bijdragen. Hiervoor hebben we de ogen en oren van alle
inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden. U als bewoners
kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke auto's zij rijden. U kunt 112
bellen als u in de buurt iets verdachts ziet. Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van
de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven. De kans
dat woninginbrekers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte situaties
direct bij de politie melden."
U kunt er zelf voor zorgen dat u het deze inbrekers niet te makkelijk maakt. Hoe u dat kunt
doen? Nou zo:
Organisatorische maatregelen
Hieronder staat een overzicht van organisatorische en sociale maatregelen die u zelf kunt
nemen om uw woning beter te beveiligen tegen een inbraak.











Sluit altijd alle deuren en ramen, vergeet ook niet om het wc-raampje of ramen en
deuren van een garage af te sluiten. Ook al gaat u maar heel even naar de buren of
boodschappen doen. Want als een insluiper zo maar uw woning binnen kan komen,
zonder in te hoeven breken, duurt het slechts enkele minuten voordat hij er met uw
spullen vandoor gaat.
Draai de sloten altijd in het nachtslot. Een deur die niet op het nachtslot of op de knip
staat, is met een creditcard of hard stuk plastic toch makkelijk open te maken, de
zogenaamde flippermethode. Pas als u de sleutel omdraait, zit de deur echt op slot.
Leg de sleutels uit het zicht, maar op een voor u en uw gezin makkelijk te vinden
plaats.
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan anders een
raam inslaan en zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjesboren.
De inbreker boort dan een gat in het kozijn, zodat hij bij de sleutel en de deurklink kan
komen aan de andere kant van het kozijn. Wijs met uw medebewoners een vaste plek
aan waar u de sleutels uit het zicht neerlegt.
Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen geheime
plaatsen.
Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze
gestolen wordt, maakt u het iemand wel heel gemakkelijk om ongewenst bij u op
bezoek te komen.
Zorg dat bereikbare deuren en ramen niet achter bomen, schuttingen, schuurtjes of
andere obstakels verscholen zijn. Op deze manier is er geen sociale controle mogelijk.
Gebruik de aanwezige buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met schemerschakelaar
die automatisch aangaat zodra het donker wordt.
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Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg. Breng geen
latwerken, pergola’s en dergelijke aan waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen.
Inbrekers proberen vaak via de hoger gelegen verdieping binnen te komen.
Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.
Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers. Kleine, waardevolle zaken
(goud, zilver, juwelen, waardepapieren) kunt u opbergen in een inbraakwerende kast of
vloerkluis. Deze plaatst u op of in de vloer, maar altijd stevig verankerd. De ene kluis is
sterker dan de andere. Vraag uw verzekeraar voor u een kluis aanschaft aan welke
‘indicatie waardeberging’ uw kluis moet voldoen. Hoe hoger de waarde van de op te
bergen spullen, hoe hoger de ‘indicatie waardeberging’ die de verzekering voorschrijft.
Graveer uw postcode en huisnummer op waardevolle eigendommen en maak er dan
een foto van naast een liniaal zodat de grootte eenvoudig te bepalen is. Registreer uw
eigendommen met het kostbaarhedenregistratieformulier. Dit kan van belang zijn bij
politieonderzoek. Kijk uw verzekeringspolis eens goed na of u verzekerd bent tegen
diefstal door braak. Denk eraan dat nieuwe aankopen en verbouwingen van invloed
kunnen zijn op uw verzekering, en dus ook op de beveiliging van uw woning.
Nodig inbrekers niet uit! Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg’ en
gebruik uw antwoordapparaat/voicemail of uw sociale webpagina's niet om uw vrienden
en kennissen te laten weten dat u op vakantie bent. Sommige professionele inbrekers
gebruiken de telefoon of het internet om uit te vinden of u thuis bent.
Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om er zo op slinkse wijze achter te
komen of bewoners afwezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op
het moment van de afscheidsdienst.
Laat als u ‘s avonds niet thuis bent binnen licht branden. U kunt dat regelen met
tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping!
Kortom, zorg ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt ook als u afwezig bent.

Sociale maatregelen





Door ook buitenshuis een beetje op te letten, vergroot u uw eigen veiligheid. Ook goede
contacten met buren en andere buurtbewoners zijn van belang. Maak afspraken met uw
buren om over en weer een oogje in het zeil te houden. Laat hen weten wanneer u weg
bent en ‘bewaak’ elkaars woning bijvoorbeeld met behulp van een babyfoon. Misschien
kunt u elkaar helpen door in vakanties de planten water te geven en de brievenbus te
legen.
Meld problemen die de veiligheid schaden (zoals kapotte straatverlichting of hoog
opgroeiend groen dat het zicht belemmert) aan de verantwoordelijke instanties.
Spreek elkaar aan op onveilig gedrag en bel bij onraad of verdachte situaties direct de
politie op nummer 112.

Wat kunt u nog meer doen?
Naast al deze maatregelen, blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor goedgekeurd
hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Wanneer een slot voldoet aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen, weet u zeker dat het een prima slot is. Zo’n slot herkent u aan het SKG-logo, 1,
2 of 3 sterren en het teken ®. Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf.
Met deze informatie hoop ik dat u weer een stukje wijzer bent geworden en wij samen de wijk
veiliger kunnen maken. Nogmaals, schroom niet om te bellen. We zeggen altijd “liever 10
keer voor niets bellen dan 1 keer niet bellen waarna blijkt dat er een inbraak heeft
plaatsgevonden die voorkomen had kunnen worden”.
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.
Ook ben ik bereikbaar via mijn email; debby.toebes@twente.politie.nl.
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Kaartmarathon 27 december 2014.
Onze jaarlijkse kaartmarathon word gehouden op zaterdag 27 december van 10.00 uur tot
18.00 uur.
U kunt klaverjassen, jokeren, kruisjassen en kruisjassen per koppel.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen zoals u van ons gewent bent.
Het eerste kopje koffie/thee is gratis en tussen door wordt u voorzien van lekkere hapjes.
De prijs is voor klaverjassen, jokeren en kruisjassen is €10,- per persoon. En voor het
kruisjassen per koppel is het €15,- per persoon.
Opgave voor 20 december bij G. Tijhoff, Constantijn Huygensstraat 81 of per telefoon
0548-617408 na 18.00 uur.
In de pauze hebben we weer een verloting met mooie vleesprijzen.
Voor de kaartmarathon graag om half 10 aanwezig zijn zodat we weer op tijd kunnen
beginnen.
Wij wensen jullie een sportieve kaartmarathon.
De kaartcommissie ’n Oaln Diek.
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Van onze Evenementen
Hallo wijkbewoners,
Als deze wijkkrant uitkomt dan hebben we onze Diekhuusquiz achter de rug,
hopelijk een goede opkomst en weer tevreden winnaars, op naar de volgende.
En zo als u in de vorige wijkkrant heeft kunnen lezen hebben we een oproep
gedaan over onze Sinterklaasfeest… en wat denkt u? HET GAAT DOOR!! We
hebben genoeg aanmeldingen gehad om Sint en Piet toch in ons wijkgebouw te
laten komen, wij als evenementencommissie zijn hier zeer tevreden over,
hopen dat het de komende jaren ook zo blijft doorgaan.
Dan kijken we nu vooruit…
Zaterdag 20 december houden we onze Familie Kerstbingo, we beginnen deze
avond om 20.00 uur de deuren gaan open om 19.30. Wil je hieraan meedoen,
geef je dan op via de mail evenementen@noalndiek.nl of bij Fam Brinkman tel
615943, wel graag voor 2 december i.v.m. de inkopen.
Wij spelen 8 rondes en de boekjes kosten 10 euro, na ronde 7 kun je extra
loten kopen a 1euro per stuk voor onze hoofdronde.
Dit was het laatste stukje van de evenementen voor in de wijkkrant van het
jaar 2014, wij als commissieleden kijken terug op een goed jaar qua
evenementen ook de opkomsten waren weer goed! Wij wensen u/jij fijne
feestdagen en een goed uiteinde! Pas wel op jullie vingers met het vuurwerk
afsteken zodat jullie volgend jaar weer in grote getale mee kunnen doen met
onze evenementen.
TOT VOLGEND JAAR!!!!!!
De Evenementencommissie.
***************************************************************
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OLIEBOLLEN ACTIE OLIEBOLLEN ACTIE OLIEBOLLEN ACTIE

Ieder jaar opnieuw is het voor ons een feest om te zien dat er zoveel mensen zijn die
oliebollen willen bestellen bij onze wijkvereniging.
We beginnen dinsdag 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

zonder krenten en rozijnen
met krenten en rozijnen

€ 4,50
€ 5,00

Extra bestellingen kunt u nog dezelfde dag doorgeven voor 13:00 uur.
Hierna nemen we geen extra bestellingen meer aan.
U kunt uw bestelling 30 december 2014 ophalen van 10:00 uur tot 18:00 uur in ons
wijkgebouw ’t Diekhuus aan de P.C. Boutensstraat 1.

U kunt onderstaand strookje invullen, deze wordt in week 50 bij u opgehaald, maar u kunt ook
online bestellen via onze website.

http://www.noalndiek.nl/nl/oliebollenactie.html
Mochten ze u zijn vergeten of was u niet thuis, dan kunt u het strookje nog inleveren bij:
Harmke

Schipper, Constantijn Huygensstraat 31

Het Oliebollenteam.

Adres
Telefoonnummer
Email adres

Aantal
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Per 10 stuks

Met / Zonder

Totaalprijs

Per zak van 10 stuks
Per zak van 10 stuks

Zonder krenten en rozijnen
Met krenten en rozijnen

€
€
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