AGENDA
KAARTAVONDEN 2015

Kruisjassen, jokeren en klaverjassen
Maandagavond

16 februari
30 maart
13 april

Klaverjassen
Maandagavond

23 februari
09 maart
23 maart
06 april
20 april

Kaartmarathon

28 december 2015

Heel Diekhuus Bakt

24 februari 2015

Kinder Bingo

26 februari 2015

DiekhuusQuiz

14 maart 2015

Bloemschikken

25 maart 2015

Algemene Ledenvergadering

26 maart 2015

Paas Bingo

04 april 2015

Eiergooien

06 april 2015

70 jarige Bevrijding Nijverdal

09 april 2015

COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE
Wilt u de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor

Maandag 13 april 2015
bij Freddy Woudstra P.C. Boutensstraat 36
of via e-mail:
wijkkrant@noalndiek.nl
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VAN DE REDACTIE
Als redactie zijn we dit jaar goed begonnen. In de wijkkrant van vorig jaar stond een
verkeerde inleverdatum voor het inleveren van de copy.
Omdat wij dit te laat ontdekten, is deze keer de wijkkrant 2 weken later uitgebracht dan dat
de bedoeling was. Onze excuses hiervoor.
Gelukkig zijn er in het begin van het jaar weinig tot geen activiteiten die aandacht nodig
hebben.
Zoals u misschien wel heeft gelezen of gezien is de bovenverdieping omgebouwd van een
professionele disco naar een compleet kantoor voor Zorg Accent. Zorg Accent heeft de
bovenverdieping voor een x aantal jaren gehuurd.
Betekent wel dat er beneden diverse aanpassingen moesten geschieden. Om de Disco
naar beneden te halen, was voor de vrijwilligers nog een hele klus. Maar ze hebben het
prima gedaan. Klinkt als een klok, heren!
Ook de kaarters en darters zitten nu ’s maandags avonds bij elkaar. Vooraan de kaarters
en aan de achterwand de darters. Het was even wennen, maar het blijkt veel gezelliger te
zijn met elkaar dan afzonderlijk.
26 maart as nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur u vertellen wat ze vorig jaar allemaal voor u
hebben geregeld, over het wel en wee van onze vereniging, eventuele personele bezetting
en/of wijzigingen.
Ook zullen de diverse commissie komen vertellen hoe zij het afgelopen jaar beleefd
hebben.
De evenementencommissie heeft zoals ouds weer een zeer gevarieerd programma voor
jong en oud georganiseerd. Van bakmiddagen tot paasbingo. Van eiergooien tot
bloemschikken. Fantastisch toch?
Compliment aan deze groep vrijwilligers.
Wat er allemaal nog meer in deze wijkkrant staat vertel ik niet allemaal, ik neem aan dat ik
u geïnteresseerd heb gemaakt om verder te lezen.
De Redactie
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VAN ONZE VOORZITTER

Beste Wijkbewoner,
Hierbij ontvangt u de eerste wijkkrant van 2015. Voor zover ik begrepen heb, treft u hier
weer up-to-date informatie aan over uw wijkvereniging en de geplande activiteiten.

Vaste onderdelen in dit gedeelte, die treft u zoal aan in deze wijkkrant:
- Terugblik op de activiteiten van de afgelopen periode;
- Status “verbouwing”.

Wat hebben wij nog gehad in 2014:
- De pubquiz
Een goed verzorgde avond met leuke, boeiende [hmmm] vragen, waarbij er maar
één team kan winnen. Nogmaals gefeliciteerd van deze zijde 
- Sinterklaas
Gelukkig was Sinterklaas dit jaar weer van de partij; al met al een gezellig bezoek
van de goedheiligman en ik hoop maar dat hij in november/december weer even tijd
vrij maakt voor ’n Oaln Diek!
- Kerstbingo
Het blijkt wel, dat je in onze wijk niet thuis hoeft te vervelen… Ook deze avond was
weer prima voor elkander. Goede opkomst, mooie prijzen! Top georganiseerd.
- Kaartmarathon
Ook de kaarters hebben een mooie afsluiting van het jaar mogen meemaken. Er
werd op zaterdag 27 december vanaf ’s morgens tot de vroege avond gekaart. Voor
de inwendige mens werd goed gezorgd. Helaas snapte de puntenteller niet
helemaal wat de bedoeling was van de einduitslag. Dit komt niet weer voor!  De
kaartcommissie heeft dit weer super georganiseerd.
- Oliebollen bakken
En dan alweer het befaamde – of moet ik zeggen beruchte – oliebollenbakken. Ga
d’r maar aan staan! Van ’s morgens hééél erg vroeg tot ’s avonds een uur of
zeven/acht in de keuken in de weer met oliebollen bakken. De dames hebben dit
jaar weer hun beste beentje voorgezet. Leek het in eerste instantie op een wat
mindere verkoop van de oliebollen, op de dag zelf is er nog heul veul bij besteld!
Dames, chapeau!
Komen we wat meer tot de orde van de dag, de “doorlopende activiteiten” zijn weer van
start gegaan, te weten het kaarten op de maandagavond en het buurten op de zaterdag.
De kaartavonden zijn weer mooi bezet, al is het wel jammer dat er weinig “jongeren” van
tussen de 30 en 50 aanwezig zijn. Niet dat de oudere jongeren zich niet vermaken,
integendeel, maar een keer wat verjonging erdoorheen zou niet misstaan.
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Het volgende punt wordt een beetje saai…
Omtrent de voortgang qua verbouwing hebben wij nog steeds geen terugkoppeling 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; en nog niet alle documentatie is boven water..
Wat komt er nog:
- Zie de activiteitenkalender in de wijkkrant en zet het vast in je agenda!
Er staat in ieder geval weer genoeg op stapel om er samen wederom een
enerverend jaar van te maken.
Rest mij niets meer [maar zeker niet minder] om alle sponsoren, vrijwilligers en u als
wijkbewoner een goed jaar te wensen, waarbij wij graag gebruik blijven maken van jullie
inzet. Zonder jullie kunnen wij niet veel.
Tot ziens bij één van de activiteiten in het wijkgebouw!
PS: vergeet a.u.b. de ledenvergadering niet. Ook uw stem telt!!

Hartelijke groet,
Rob Pijffers
#######################################################################

Voor alle leden van ’n Oaln Diek,
Wilt u weten waar het bestuur zich in 2014 mee bezig heeft gehouden of wilt u weten
hoe we er financieel voor staan of misschien heeft u zelf mededelingen?
Kom dan naar de

Algemene LedenVergadering
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

26 maart 2015
20:00 uur
’t Diekhuus, P.C. Boutensstraat 1 Nijverdal

Wij hopen op u komst.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur
Wijkvereniging ’n Oaln Diek
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LIEF EN LEED

FEBRUARI 2015

Geen lid meer:
Fam. Bergboer
Rijssensestraat 371
(verhuisd)
Mevr. Ferreira
P.C. Boutensstraat 24
(verhuisd)
Van Gellekom
C. Huygensstraat 9
(verhuisd)
Fam. v/d Maat
C. Huygensstraat 99

BEDANKJES:


Jan en Mineke Lubbers (Potgieterstraat 64) wil het bestuur en
straatvertegenwoordigers bedanken voor het plantenbakje dat ze mochten
ontvangen i.v.m. de terugkeer uit het ziekenhuis.



Dirkje Eikenaar wil de wijkvereniging bedanken voor de attentie die zij kreeg toen
ze uit het ziekenhuis kwam.

Editie februari-2015

Pagina 5

KAARTMARATHON
Zaterdag 27 december was er weer de jaarlijkse kaartmarathon.
Er werd gekaart van ’s morgens 10 uur tot 18.00 uur.
Er werden 4 soorten kaartenspelen gespeeld namelijk: Jokeren, kruisjassen, koppelkruisjassen en klaverjassen. Omdat er enkele personen niet kwamen opdagen, hebben we
deze dag met maar 45 deelnemers gekaart. .
Bij het kruisjassen had zich één persoon vergist in de tijd, hij dacht dat het om 14.00 uur
begon. Zo doende zijn er 3 personen voor niets naar huis gegaan.
Het was weer gezellig en de kaarters werden op tijd voorzien van een hapje. Tegen half
twee was er een pauze waarin de kaarters werden voorzien van een bal gehakt en
broodjes.
Tijdens de pauze werden er lootjes verkocht voor mooie vlees prijzen. Na de pauze werd
er weer verder gekaart en werden de kaarters tussentijds voorzien van een hapje.
Tegen zes uur was het laatste potje gekaart en konden de punten worden geteld. Eerst
werden de lootjes getrokken en toen was het moment voor de prijsuitreiking.
Voor we de prijswinnaars bekend maken, willen wij eerst Fietsshop De Valk en Scharphof
Campers bedanken voor hun sponsoring. Door Emté waren mooie vleesschotels geleverd.
Ook de mensen in de keuken Dirkje, Dinie, Mienie en Jo en het barpersoneel Jannie,
Gerda, Marinus en Martin willen wij bedanken voor hun hulp. Ook Rob willen wij bedanken
voor de puntentelling.
De deelnemers vonden het weer een gezellige en mooie kaartmarathon en voor herhaling
vatbaar.
Dan nu de prijswinnaars:
Jokeren

Kruisjassen

1e Wilma Ebbing
2de Jo v. Leussen
3de Tonnie Vermissen

1e J. Klein Ligtenberg
2de L. Ebbink
3de D. Strokappe

Koppel klaverjassen

Klaverjassen

1e Kleinjan - Kleinjan
2de Visser - Dogger
3de Kottier - Kottier

1e J. Legtenberg
2de A. Koedijk
3de A. Rouwendaal

Namens ons als kaartencommissie wensen wij iedereen een gezond 2015 en tot
28 december voor de volgende kaartmarathon van 14.00 uur tot 22.00 uur.
De kaartcommissie: Jan, Gerard en Jo
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HALLO WIJKBEWONERS….
Zo, de eerste wijkkrant van 2015 ligt weer voor u, we hopen op een mooi jaar met leuke
activiteiten.
De eerste activiteit staat alweer gepland op 24 februari a.s. en wel
HEEL DIEKHUUS BAKT!!
Vind je het leuk om te bakken of te koken? Dat kan s’ middags om half 2 in Diekhuus.
We gaan veel lekkere dingen maken en dat mogen jullie allemaal zelf klaarmaken. Na
afloop mag je natuurlijk ook alles op eten. De kosten hiervoor zijn € 3,00.
Geef je wel even op (liefst zo snel mogelijk) via Facebook of evenementen@noalndiek.nl
of bij de familie Brinkman op telefoonnummer 0548-615943. Zodat we weten hoeveel we
kunnen inkopen. Als je als ouder graag wil helpen deze middag, dan ben je ook van harte
welkom. Vele handen maken ligt werk.

Dan hebben we donderdag 26 februari weer een
KINDERBINGO
we beginnen om half 2 en de kosten zijn voor leden € 1,50 en voor niet leden € 2,00.

Zaterdag 14 maart willen we graag weer een
DIEKHUUSQUIZ
organiseren. We beginnen om 20.00 uur, maar de deuren gaan om 19.30 uur open voor u.
De kosten zijn € 1,00 per persoon. Je kunt je opgeven per team van minimaal 3 personen.
25 maart kunt u weer komen
BLOEMSCHIKKEN
De kosten zijn € 12,50 incl. een kop koffie. Graag voor 28 februari opgeven i.v.m. de
inkoop van materialen. Als je je hebt opgegeven, dan ook graag komen, anders zitten wij
met de kosten en natuurlijk vol=vol. Opgave kan ook familie Harbers, te bereiken op:
06-12080626.
Dan hebben we zaterdag 4 april
PAASBINGO
We beginnen om 20.00 uur, maar de deuren gaan ook nu om 19.30 uur open.
We spelen 8 rondes incl. de hoofdronde voor € 10,00.
Wel graag voor 5 MAART opgeven, zodat we hier rekening mee houden voor de inkoop.
We gaan er vanuit dat het dit jaar wel doorgaat.
Editie februari-2015
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Maandag 6 april vertrekken we om 10.00u op de fiets om richting het bos te gaan en dan
gaan we weer
EIERZOEKEN EN EIERGOOIEN
Na afloop staat er weer een lekkere bak koffie met een plak krentewegge klaar voor u in
Diekhuus. Kunt u gezellig opwarmen en bijkletsen.
Ee hopen dat de weergoden ons dit jaar beter gezind zijn.

Voor alle activiteiten geldt opgeven via

Facebook of via de mail: evenementen@noalndiek.nl.
Natuurlijk kan het ook telefonisch bij de familie Brinkman onder telefoonnummer: 0548615943
GROETEN VAN DE EVENEMENTEN.
########################################################################
IK GEEF DE PEN DOOR AAN:
Annelies wat leuk dat je ons de eer gunt om ons voor te stellen in de wijkkrant.
Wij zijn Marco, Karin en Lieke Oogink we wonen sinds 1 april aan de Willem Kloosstraat 1
komen wonen (dit is geen grap).
Hiervoor hebben in de blokken gewoond aan de Nicolaas Beetsstraat.
We zijn al aardig gewend en we hebben er geen spijt van dat we hier zijn gaan wonen.
Het antwoord op de vraag van Annelies is dat we het erg leuk vinden in de wijk.
We waren meteen welkom bij de buurt vereniging, Karin en Lieke mochten ook al meteen
met Pasen meedoen met eieren zoeken in het bos, afgelopen Halloween in de wijk was
volgens Lieke spannend en toch ook erg gaaf.
Oké, nu even iets over ons Ik (Marco) ben werkzaam bij Siemens als servicetechnicus in
de brandbeveiliging dit doe ik al weer 10 jaar en Karin is al jaren administratief
medewerkster bij Bruins en Kwast in Goor.
Onze hobby's zijn tennissen, volleybal en wandelen met Dino onze labrador.
Graag geven we de pen door aan de familie Leusink-Hoop van de Willem Kloosstraat 44
en hebben de vraag wat is jullie favoriet vakantie bestemming.
Groetjes, Marco en Karin en Lieke Oogink
Bjorn heel erg bedankt voor de pen, ik vind het een grote eer om voor onze wijkkrant te
mogen schrijven!
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WHATSAPP GROEP HOUDT BUURT VEILIG”

Regelmatig verschijnen er vergelijkbare koppen in de krant en deze titels zien we als
politie graag. Steeds meer buurtbewoners zetten zich in voor een veiligere wijk of buurt.
Burgerparticipatie is voor de heter daadkracht van de politie van vitaal belang. De handen
ineen slaan met bewoners van straten en wijken.
Wat houden die whatsapp groepen in?.
Via whatsapp wisselen inwoners onderling makkelijk en snel informatie.
Whatsapp is een berichtensysteem op de mobiele telefoon wat gebruik maakt van een
internetverbinding. Hierdoor hoef je geen kosten per bericht te betalen zoals bij sms.
Wanneer er zich een verdachte situatie voordoet, gericht op inbraken want doorvoor is het
opgezet, belt melder 112. De politie gaat rijden.
De informatie wordt gedeeld met de whatsapp groepsleden. De groepsleden informeren
elkaar wanneer zij iets zien. De politie komt en controleert.
Soms zal dit resulteren in een aanhouding en andere keren in een controle. Gegevens
worden altijd vastgelegd en ook daar hebben we wat aan. Met deze gegevens kan er
gerechercheerd worden. Hierna belt de politie de melder terug om door te geven wat we
hebben gedaan. De melder zet dit weer op de whatsapp. Zo houden we de buurt met
elkaar veilig.
Afgelopen november is er een bijeenkomst geweest voor de wijken Noetsele en
Zeeheldenbuurt. Daarin werden de wijkbewoners geïnformeerd over het mogelijk opzetten
van een whatsapp groep. De opkomst was boven verwachting en aan het einde van de
avond schreven de wijkbewoners zich massaal in. In december zijn er twee groepen
gestart. Elke whatsapp groep heeft een beheerder. Op dit moment zijn er nog geen grote
successen te noemen maar daar is het ook nog wat te vroeg voor.
Voor nu zijn er twee whatsapp groepen opgericht maar wanneer er voldoende animo is in
andere wijken dan kunnen ook daar groepen worden opgestart. Misschien is dit ook voor
uw wijk wel een goed idee.
Bewoners kunnen zich opgeven via de site van de gemeente Hellendoorn:
www.hellendoorn.nl/whatspp/
Op de site van de gemeente kunt u nog meer informatie vinden over whatsapp.
Ik hoop dat u dit een informatief stukje vond en zich misschien wel opgeeft.
Met vriendelijke groet, ·
Debby Toebes
Wijkagent Nijverdal-Zuid
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70 jaar bevrijding van NIJVERDAL vieren we op

9 april in “ Het Centrum”
Aanvang: 14.00 uur.
Kaartverkoop aan de receptie van het Memory Museum vanaf 1 februari 2015
Kosten: € 3,00 inclusief koffie met Liberty cake
OP=OP
Op 9 april 2015 is het 70 jaar geleden dat Nijverdal werd bevrijd van het juk van de Duitse
bezetter.
Een gebeurtenis die nog altijd sterk leeft in de samenleving. Voor de ouderen onder ons
wellicht een emotionele dag, met gemengde gevoelens, de rouw om de
overledenentijdens de oorlog en aan de andere kant de vreugde van de bevrijding.

Het Memory-Museum biedt de volgende feestelijk activiteiten aan:
Voor alle ouderen van de gemeente Hellendoorn op donderdag 9 april van 14.00 uur tot
17.00 uur in Het Centrum een optreden van

“Swing the Mood”
&
“een kist vol bijzondere oorlogsverhalen”
door Jean Kreunen
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BEVRIJDING NEDERLAND
Toen in 1945 de kruitdampen van de tweede wereldoorlog waren opgetrokken, ging ons
land zich in muzikaal opzicht spoedig herstellen van de chaos, achtergelaten door de
bezetter.
Behalve sigaretten en blikken ‘meat and vegetables’ hadden de bevrijders ook muziek
meegebracht. Een lawine van nieuwe songs, in Amerika op de plaat populair gemaakt
door de artiesten die destijds in de verre Verenigde Staten de dienst uitmaakten. Voorop
gingen de grote swingorkesten, onmiddellijk gevolgd door een lange stoet van vocalisten
als Bing Crosby, Vera Lynn en The Andrew Sisters.
Swing the Mood zingt uiteraard hits van deze artiesten! Swing the Mood is een ludieke 3in-1act, waarbij het publiek getrakteerd wordt op live zang door twee vrolijke dames.
Terwijl de dames (in close harmony) zingen kan men een hair do-make-over krijgen. De
combinatie van interactie en live zang, zorgt ervoor dat de entertainmentwaarde dermate
hoog is, zodat alleen het ernaar kijken en luisteren al een genot is.
‘Swing the Mood’ is een feest, het decor, kleding en de kapsels komen uit de jaren 40’s,
waardoor de herinnering aan de bevrijding weer helemaal tot leven komt!

Een kist vol bijzondere oorlogsverhalen.
Een lezing door Jean Kreunen die als 12 jarige jongen en geboren ver na de oorlog
geïnteresseerd raakte in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog.
Het verzamelen van originele objecten uit de periode 1933 -1945 heeft hem sindsdien in
de greep gehouden en dat resulteerde in 2006 in een officieel geregistreerd museum.
Hij neemt met behulp van allerlei voorwerpen en documenten iedereen mee naar de
oorlogsjaren. Indrukwekkende achtergrondverhalen en leuke anekdotes over de gekste
dingen uit zijn grote verzameling.
Diverse onderwerpen zullen de revue passeren zoals: mobilisatie 1940, Jodenvervolging,
kampspullen, verzet, luchtoorlog en bevrijding. De bevlogenheid met zijn levenswerk
straalt er vanaf en zal op een prettige wijze informatie over de oorlogsjaren overdragen
aan de toehoorders.
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SCHAAP VAN LUCIFERSDOOSJE
Wat heb je nodig:








Luciferdoosje.
Lucifers.
Watten.
Plakband.
Lijm.
Stukje karton.
Viltstift werkje.

Van het lege luciferdoosje maak je het lijf. De lucifers plak je met plakband aan de vier
hoeken vast. Dat zijn dan de poten. Als je de kopjes van de lucifers naar beneden laat
wijzen dan heeft het schaap meteen voetjes.
Knip de kop en de nek van het schaap uit karton en plak dat ook aan het doosje vast.
Teken het gezicht erop met een zwarte viltstift. Beplak dan het hele doosje met watten
waardoor het schaap een mooi wollig uiterlijk krijgt.
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VISWEDSTRIJDEN
Na een aantal gezellige viswedstrijden zijn de winnaars bekend voor 2014.
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
6e plaats
7e plaats
8e plaats
9e plaats

M. Ravenshorst
T. Bootsveld
H. Galgenbeld
G. Valk
G. Tijhoff
J. vd Riet
J. Nijmeier
D. Geerling
W. Wijnen

23 punten
48 punten
36 punten
77 punten
79 punten
81 punten
93 punten
98 punten
139 punten

We hopen iedereen weer te ontmoeten in het nieuwe seizoen.

DATA VISWEDSTRIJDEN 2015
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

04 april 2015
18 april 2015
02 mei 2015
16 mei 2015
06 juni 2015
20 juni 2015
11 juli 2015
22 augustus 2015
05 september 2015
19 september 2015

Overijsselskanaal PTT camping
Zwolle IJsselkanaal
Soest Weteringen
Overijsselskanaal Lemelerveld voor Brok
Overijsselskanaal Vroomshoop
Overijsselskanaal Marle
De Stouwe
Overijsselskanaal Marle
Zwolle IJsselkanaal
Overijsselskanaal Vroomshoop

We vissen van 08:00 uur tot 11:30 uur met een vaste hengel.
Aanvang van de wedstrijd in overleg.
Zes wedstrijden tellen mee voor de competitie.
Inschrijfgeld € 5,00. Te betalen bij de eerste wedstrijd.
Vertrek ’s morgens om 07:00 uur vanuit ’t Diekhuus.
Bij verhindering graag afmelden bij M. Ravenshorst onder telefoonnummer 06-54935637.
Gezamenlijk vervoer is natuurlijk mogelijk.
Prijsuitreiking in overleg met spelers in ’t Diekhuus.
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