AGENDA
Datum:

Activiteit:

18 september

Jeugddisco

16 oktober

Jeugd disco

17 oktober

Pub Quiz

22 oktober

Koken/Bakken

30 oktober

Kavelmarkt Pr.
Bernhardplein

31 oktober

Halloween

4 november

Bloemschikken

13 november

Jeugd disco

11 december

Jeugd disco

15 januari 2016

Jeugd disco

12 februari

Jeugd disco

18 maart

Jeugd disco

15 april

Jeugd disco

13 mei

Jeugd disco

17 juni

Jeugd disco

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
Maandag 09 november 2015
Bij Freddy Woudstra PC Boutensstraat 36
Of bij voorkeur via E-mail
Email: wijkkrant@noalndiek.nl
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Van de Redactie
Ja, eindelijk weer een wijkkrant……..Ik hoop dat menig wijkbewoner dit denkt.
Heeft lang geduurd voordat er weer een wijkkrant uitgebracht wordt.
Dat de wijkkrant zo lang op zich heeft laten wachten, heeft meerdere oorzaken:
- Wat dacht u van de zomervakantie?
- De wijkkrant van augustus hebben we maar achterwege gelaten in verband met
te weinig aangeleverde copy.
Deze wijkkrant heeft gelukkig wel voldoende copy en wat het allermooiste is…..
We hebben een primeur!!
Wat dat is leest u verderop in onze wijkkrant.
Verder kan ik u mededelen dat we nog steeds geen nieuwe voorzitter hebben. Zover
wij weten heeft nog niemand heeft zich vrijwillig aangemeld. Wel zijn er enkele
mensen binnen de wijk benaderd, maar deze mensen hebben om diverse redenen
afgehaakt.
KOM OP! Wat is een wijkvereniging zonder voorzitter?
Verder in deze wijkkrant het wel en wee van onze wijkbewoners, café Doodgewoon,
toneelgroep ’t Hexel nodigt u uit voor een voorstelling.
De jeugdcommissie, evenementen en de disco zijn natuurlijk ook weer van de partij.
Veel leesplezier.
De redactie.
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LIEF EN LEED
Geen lid meer:
Fam. Bruinsma-Nijhuis

Rijssensestraat 383

Nieuwe leden buiten de wijk:
Fam. Dekker

Rijssensestraat 173b

Fam. Hazebroek

Rijssensestraat 227

Bedankt als lid: ( kaarters)
Hegeman, Vermissen, ter Heide, Seinen, Ebbing, van Leussen.
Namens de lief en leed
Harmke Schipper
Constantijn Huygensstraat 31

PERSBERICHT
‘Café Doodgewoon’, inloopavond in Almelo
Op maandagavond 5 oktober a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg
Noordwest-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een Café
Doodgewoon in Almelo. Het thema van deze avond is: ‘Hartfalen in de
palliatieve fase’
Chronisch hartfalen is een ernstige aandoening waarbij genezing over het
algemeen niet meer mogelijk is. Hartfalen patiënten maken echter uiterlijk een
minder zieke indruk dan een patiënt met kanker. Daardoor wordt de ziekte
door de omgeving vaak onderschat.
Wat is hartfalen? Welke klachten kunt u ervaren en hoe kunnen de klachten
bestreden worden? Hoe is het ziekteverloop? Wat doet de ziekte met u in het
dagelijks leven? Wat kunt u zelf doen? Wat gebeurt er met de pacemaker/ICD?
Hierover gaat Elly Rodijk, verpleegkundig specialist van de Ziekenhuisgroep
Twente, met u in gesprek. Er is ruimte voor al uw vragen. Het gesprek en het
lotgenotencontact staan deze avond centraal.
Café Doodgewoon vindt plaats in Het Noabershoes te Almelo, ingang
Holtjesstraat tegenover nr. 28. Aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00
uur). De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, tel. 088 708 32 26
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TONEELGROEP ‘T HEXEL
Toneelgroep 't Hexel, bij de meeste van u wel bekend, een fenomeen in
Nijverdal en omstreken met vele uitverkochte speelavonden en afgelopen jaar
zelfs een wachtlijst,
brengt ook dit jaar weer (28, 29 en 30 januari 2016) een avond vol humor en
gezelligheid op de planken waarbij de spelers hun uiterste best gaan doen om
de het publiek een onvergetelijke avond te bezorgen.
Sinds een aantal jaren hebben enkele buurt / wijkverenigingen in de gemeente
Hellendoorn, zelf een leuke activiteit / idee tot stand gebracht.
Gezien de vele positieve reacties, willen wij u langs deze weg van deze
mogelijkheid op de hoogte brengen.
Uw vereniging koopt op voorhand een aantal kaarten op een bepaalde avond
voor de normale toegangsprijs van 12,50.
de leden kunnen vervolgens bij uw vereniging een kaartje bestellen voor 10,00
euro (2,50 wordt dan bijgelegd door de vereniging).
Uw leden zijn dan zeker van een toegangskaartje, ze kunnen gezamenlijk
genieten van een spetterende voorstelling en in de pauze en na afloop nog
even gezellig napraten met elkaar.
Misschien een leuke invulling op uw activiteitenagenda?

Met vriendelijke groet,
namens de spelersgroep
Jan Poorterman.
Tel: 06 23397151
Mail: toneelthexel@gmail.com
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IK GEEF DE PEN DOOR:
Bedankt Evelien Lensink voor het doorgeven van de pen!
Ik ben Chantal van de Maat, 40 jaar. Ik ben 17 jaar getrouwd met René van de
Maat en wij hebben 1 dochter, Sam van 15 jaar en 1 zoon, Puk van 6 jaar.
Ik werk al ruim 12 jaar met veel plezier bij Harmeling Sports in Nijverdal, en
René heeft samen met zijn broer en goede vriend een metselbedrijf: MR
Metselwerken.
Wij wonen al 13 jaar in ‘n Oaln Diek en het bevalt ons prima.
Welke activiteit zien wij graag in onze wijk?
Er wordt al veel georganiseerd in deze wijk, vooral voor kinderen.
Maar hout dorp lijkt ons erg leuk. Dan graag een combinatie van alle
leeftijden! Gezellig!!!
Wij geven de pen door aan de familie Ter Steege, Constantijn Huygensstraat
89.
Onze vraag aan jullie is: Stel dat iemand van plan is om in onze wijk te gaan
wonen, bevelen jullie onze wijk dan aan???
Groetjes René, Chantal, Sam en Puk van de Maat

VAN DE EVENEMENTEN
We gaan het dit jaar anders aanpakken, we hebben de evenementencommissie
opgesplitst in twee groepen nl de jeugd en volwassenen….
Dus hier een stukje voor de volwassenen….
Ons eerste activiteit staat gepland op 17 oktober a.s. Dan hebben we weer een
. Je kunt je opgeven bij Jelle Brinkman in groepjes van max 4
personen. De kosten zijn deze avond 1 euro… we hopen op een grote
opkomst, publiek is ook altijd welkom de deuren gaan om 19.30u open en we
beginnen om 20.00uur.
De volgende activiteit is
op 4 november. De kosten zijn dit
jaar 15 euro. We beginnen om 20.00uur. Je kunt je opgeven voor 9 oktober bij
Fam. Brinkman tel: 615943 vol=vol we gaan tot de 15 pers.
En dan de laatste activiteit dit jaar,
19 december a.s. De zaal
is open om 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur. De kosten zijn 10 euro
per boekje en voor de hoofdronde kun je voor 1 euro een blaadje er bij halen,
ook hier geld opgeven!!! Want vol=vol graag voor 7 december...
Groeten de evenementen
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Voor onze kleine volwassenen hebben we weer een leuk programma
samengesteld. Pak je agenda erbij, want hier komen de activiteiten:

Heel Diekhuus bakt
Hou jij van koken, bakken, maar vooral lekker eten? Dan zit
je goed in de herfstvakantie. Samen maken we allerlei
lekkere dingen klaar die aan het eind allemaal opgegeten
mogen worden. Mjammie…..geef je gauw op! Voor 18
oktober!
Wanneer: donderdag 22 oktober
Tijd: 11:00 uur tot 15:00 uur

Kosten: € 3,00 p.p.

Halloween
Hou jij ook zo van knutselen en griezelen? Dan is deze activiteit helemaal voor
jou bestemd. Eerst gaan we ’s middags fröbelen. Daarna heb je vast lekkere
trek. Hier zorgen wij natuurlijk voor. Tot slot gaan we om 18:30 uur de wijk in
om iedereen te laten schrikken, maar vooral om veel snoepjes binnen te halen.
Geef je voor 24 oktober op!!
Wanneer: zaterdag 31 oktober
Tijd: 15:00 uur tot ? (je kunt op eigen gelegenheid naar
huis gaan)
Kosten: € 2,00

Editie september 2015

Pagina 6

Sinterklaas
Zou hij dit jaar weer naar Diekhuus komen? Elk jaar is het weer spannend,
maar meestal maakt hij tijd voor jullie vrij. Opgeven voor 18 november.
Wanneer: woensdag 25 november
Tijd: 15:00 uur tot 17:00 uur
Kosten: Dat regelen we met je papa en mama.
Hoe kun je je nou opgeven? Vraag papa of mama of ze
even een mailtje sturen naar jeugd@noalndiek.nl
Je kunt je ook bij de Fam. Van Dorth, Willem Kloosstraat
19 opgeven.
Tot gauw op één van onze activiteiten!!!
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Disco
Er kan weer gedanst worden tijdens de jeugddisco!
De nieuwe data van de jeugddisco zijn bekend:
Noteer de datums alvast in de agenda:
16
13
11
15
12
18
15
13
17

oktober 2015
november 2015
december 2015
januari 2016
februari 2016
maart 2016
april 2016
mei 2016
juni 2016

Kom lekker dansen met jullie vriendjes en vriendinnetjes...
Er kan gedanst worden van 19:00 uur tot 21:00 uur!

Groetjes, Team disco
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Primeur !!

12 riante twee-onder-een-kapwoningen op locatie Pr. Bernhardschool
Ons bestuur is kort geleden benaderd door de gemeente Hellendoorn om met
hen in gesprek te gaan over het Bernhardplein.
De gemeente gaf aan dat er een bouwbedrijf uit Overijssel vergevorderde
plannen klaar heeft liggen voor het perceel van de voormalige Pr.
Bernhardschool. Zoals u hierboven kunt zien gaat het hier om 12 riante tweeonder-een-kapwoningen. 6 woningen aan de kant van de P.C. Boutensstraat
en 6 woningen aan de kant van de P.C. Stamstraat.
30 oktober 2015 vanaf 15:00 uur is er een kavelmarkt in het Huis van Cultuur
en Bestuur voor degene die geïnteresseerd zijn in een kavel met daarop
bovenstaande woning.
Eventueel wordt er een informatieavond gehouden in het wijkgebouw.
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Herfstboek
Dit heb je nodig
stevig papier
liedjes over de herfst
verhaaltjes over de herfst
perforator
plakplastic of boeklong
schaar
draad
Zo ga je te werk
Neem een aantal vellen stevig papier, eventueel gekleurd. Zet op ieder vel een
liedje verhaaltje of plantje over de herfst. Bevestig de bladeren aan elkaar door
met een perforator langs de rugkant een aantal gaatjes te maken en hier een
draadje door te slingeren. Het draadje moet vrij los geregen worden zodat het
boek goed open kan. Plastificeer de bladen dan blijft het boek mooier) of
gebruik insteekmappen. In plaats van een boek kan ook een prikbord gebruikt
worden. Dit moet dan wel op peuterhoogte hangen.
Andere manieren om van de losse bladen een boek te maken:
* Bladen in het midden vouwen en daar vastnaaien.
* Langs de rugkant vier gaatjes maken met een perforator en hier
ringen doorschuiven.
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