AGENDA;
Kaarten

Maandagavond 31 oktober
2012:
9 januari
19 maart
Jeugddisco
Vrijdagavond
25 november
2012:
20 januari
Sinterklaas
Donderdag
24 november
Kerstbingo
Vrijdag
16 december
Kaartmarathon Dinsdag
27 december
Oliebollen
Donderdag
30 december

14 november
23 januari
2 april
23 december
17 februari

28 november
6 februari
16 april

12 december
5 maart

13 april

25 mei

14:00 – 22:00

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

COPY, KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE,
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor maandag
16 januari 2012,
bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36,
of bij voorkeur via e-mail; wijkkrant@oalndiek.nl.
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NOOT VAN DE REDAKTIE
Nog even….. en dan staat onze Goedheiligman met zijn knechten weer voor de deur.
Direct erna gevolgd door die andere man met baard op z’n arreslee.
Gezellige tijden breken weer aan, bijvoorbeeld met het hele gezin naar de intocht van de
Sint, je vol eten met pepernoten en marsepein. Gezellig de cadeau’s uitpakken of toch
eerst de gedichten voorlezen.
Daarna de Kerstboom optuigen, onder het genot van een glas warme chocolademelk.
En nu maar hopen dat we niet zo’n koude winter krijgen als afgelopen jaar. Tuurlijk mag het
wel vriezen en sneeuwen, vooral tijdens de Kerstdagen. Maar met temperaturen van
-10 tot -15 vind ik het toch wel heel koud.
De laatste wijkkrant voor dit jaar. Wat kunt u hierin allemaal vinden:







Sinterklaas komt weer in het Diekhuus;
Jeugddisco met allerlei verschillende thema’s;
AED cursussen;
Verslag van de Burendag 2011
Kerstkaarten;
En natuurlijk de fantastische OLIEBOLLEN op 30 December as.

Als laatste willen wij iedereen een hele fijne Kerst en Nieuwjaar toewensen in goede
gezondheid.

Redactie.
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VAN DE VOORZITTER

Hallo Buurtbewoners,
De herfstvakantie zit er al weer op… tijd om ons op te maken voor …….
de aankomst van Sinterklaas en zijn pietermannen!!
Alweer de laatste wijkkrant van 2011… als we terugkijken, hebben wij weer een bewogen
jaar achter de rug.
Voor de mensen die de “Burendag” gemist hebben, u treft vast verderop in deze wijkkrant
een verslag aan van deze grandioze dag. Ondanks dat er die zaterdag in heel Nijverdal
activiteiten waren, kunnen wij terugkijken op deze burendag als een fantastische dag. Het
weer speelde een niet geheel onbelangrijke rol, waardoor alle buitenactiviteiten ten volle
benut konden worden. Vrijwilligers hartstikke bedankt! Het Rad van Fortuin wil ik langs deze
weg nog wel even uitlichten uit alle activiteiten. Er waren een paar mensen die wel ERG
veel naar huis hebben kunnen nemen!!!! – oeps – Zowel de aardappels, rum, taart etc… zijn
goed terecht gekomen, ha ha ha.
Zoals zo vaak met activiteiten ben je afhankelijk van de inzet van vrijwilligers; voor zover ik
kan beoordelen is de burendag van 2011 een succes geworden, waarmee wij zeker een
vervolg niet uitsluiten.
Het kaarten heeft na de vakantie ook weer z’n vervolg gekregen en dat is – zoals
gebruikelijk! – weer een gezellige avond. Heeft u ook zin om eens te klaverjassen,
kruisjassen of jokeren, kom eens aan op de maandagavond!
’t Duurt nog een tijdje, maar vergeet u niet de kaartmarathon na de kerstdagen?
Vooruitlopend op een en ander is er dit jaar natuurlijk ook weer het oliebollenbakken; als de
oliebollen net zo lekker zijn als afgelopen jaar – wat ik me natuurlijk niet afvraag, want dat
zijn ze zeker! – wees er dan snel bij en vergeet ze niet te bestellen.
Zoals tijdens de burendag nog eens extra onderstreept werd, zijn de sponsoren van onze
wijkvereniging weer erg gul geweest. Gelukkig is de betrokkenheid van zowel sponsoren als
vrijwilligers erg belangrijk om als wijkvereniging activiteiten te ontplooien. Grote klasse dat
dit toch weer iedere keer mogelijk is, zowel alle sponsoren als alle vrijwilligers hartelijk dank
voor jullie inzet het afgelopen jaar en dat er vele jaren mogen volgen.
Voor degene onder u met een kompjoeter en internetverbinding, heeft u de nieuwe website
al gezien? Check: www.noalndiek.nl . Deze is geheel “gepimpt” door Freddy Woudstra – en
co?? – en ziet er weer up2date uit. [met dank aan de Firma Teunis voor de webruimte]
Rest mij verder jullie nog een goede tijd te wensen en mede namens het bestuur alvast
prettige feestdagen te wensen. Daarmee zijn wij vast de eerste ;-)
Rob Pijffers.
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LIEF EN LEED
Geen lid meer:
Dini Wijnen, zij is helaas overleden.
Nieuwe leden via kaarten:
Hr. Smit

Potgieterstraat 53

Hr. Ligtenberg

Verdistraat 13
***************************

Bij deze wil ik de wijkvereniging hartelijk dank zeggen voor het mooie bloemetje dat ik
mocht ontvangen bij terugkomst uit het ziekenhuis.
Vr. gr. Jenny Waggeveld
Rijssensestraat 403.
********************************
Er is nog steeds geen vervanger gevonden voor Hetty Wuite. Mocht je zelf interesse
hebben of iemand weten, neem dan contact op met Harmke Schipper,
( C. Huygensstraat 31 )
Groetjes Harmke Schipper.
**********************************
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Maassluis, 8 oktober 2011
16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de
diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte
van het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het
punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.
Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de MS
collecteweek.
16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.
De zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu! Doe mee!
De collecteweek is van 21 t/m 26 november.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS.
Naast voorlichting en patiëntenondersteuning verricht zij onderzoek naar de ziekte en de
problemen die mensen met MS ervaren.
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november
is de belangrijkste inkomstenbron.
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te
Maassluis.
Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010-5919839
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AED wijkvereniging 'n Oaln Diek
Onze wijkvereniging is in het bezit van een Automatische Externe Defribilator, oftewel een
AED apparaat.
Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort
met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een
circulatiestilstand door ventrikelfibrilleren, waardoor op een geautomatiseerde manier een
elektrische schok wordt toegediend, met als doel een gestoord hartritme te stoppen, om zo
de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen,
waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.
In onze wijk zijn er ongeveer 30 personen die via de wijkvereniging een certificaat hebben
behaald en dus gediplomeerd AED'er zijn.
Deze mensen hebben zich ook aangemeld als Burgerhulpverlener/ AED-Alert.
Over AED-Alert
AED-Alert is een systeem dat door de meldkamers in Nederland gebruikt kan worden ter
ondersteuning van de reguliere hulpverlening. Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat
bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. De kracht
van het systeem is het samenbrengen van een slachtoffer, een burgerhulpverlener en een
beschikbare AED. Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie
gaat, wordt vanuit de meldkamer het AED-Alert systeem opgestart. Na het uitsturen van de
ambulance wordt AED-Alert geactiveerd. Het systeem zoekt in een straal van maximaal
1000 meter rondom de postcode en het huisnummer van de locatie van het slachtoffer naar
ingeschreven burgerhulpverleners.
Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen:
 Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het slachtoffer te gaan en
te starten met reanimatie (reanimatie is van levensbelang, ook wanneer er geen
AED voorhanden is)
 Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op te halen en
vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met hulpverlening
Door scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die
kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen.
'Met AED-Alert wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de
kans op overleven toeneemt'.
Alle Burgerhulpverleners binnen onze wijk volgen ieder jaar een herhalingscursus AED om
zo hun vaardigheden bij te houden.
Ook in 2011 zijn er weer cursussen gepland.
Dinsdag 08-11-2011
Woensdag 09-11-2011
Donderdag 10-11-2011
De cursisten hebben al via mail en post een uitnodiging ontvangen.
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OUD PAPIER
De ouderraad van de Prins Bernhardschool verzamelt oud papier. De opbrengst komt
geheel ten goede aan de school. Bijvoorbeeld voor aanschaf van dure leermiddelen of
bijzondere gebeurtenissen op school wordt de oudpapierpot aangesproken. Het oud papier
wordt elke tweede donderdag van de maand van 18.30 uur tot 19.00 uur ingezameld bij het
fietsenhok op het schoolplein. Iedere maand staat daar dan een container. Bij voorbaat
onze hartelijke dank!!!
De data voor 2011/2012 zijn; 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart,
12 april,10 mei, 7 juni en 12 juli.
2011:
2012:

10 november
12 januari
8 maart
10 mei
12 juli

8 december
9 februari
12 april
7 juni

JEUGDDISCO

De jeugddisco zal op de volgende avonden in t Diekhuus zijn:
14-10-2011,
25-11-2011,
23-12-2011 kerst thema,
20-01-2012,
17-02-2012 Valentijn thema,
13-04-2012 Vrijdag de 13e! horror,
25-05-2012
Let op, de tijden zijn veranderd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
er zal gedanst en geswingd worden van 19.00 uur t/m 21.00 uur!
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Burendag 2011 werd mede mogelijk gemaakt door:









































Jumbo Supermarkten
Wibbelink
Brain Wash kapsalon
Isis
Health City All-Inclusive Nijverdal
Bakkerij Ehrenhard
Slagerij Pennings
Creafira
Mc Donalds
Sports Balm
Craft
Balls & Brains
Gamma
Intertoys
Pets Place
Fietsshop “De Valk”
Avonturenpark Hellendoorn
Snackbar “De Luifel”
Poelier Rademaker
Snackbar „De Sprong”
Grieks restaurant Athene
Emte Supermarkt
Selekthuis
Tuincentrum Odink
Tuincentrum Calkhoven
Sam Sam
Expert Doornebal
Team Kapsalons
Scheer en Foppen
Raven hengelsport Almelo
Foto vaklab
Pizzeria Milano
Dierenspeciaalzaak Schipdam
Hemar
Dijkstra bouw Wierden
Heutink Rijssen
Bakkerij Nieuwenhuis
Bakkerij Voortman
Oranje fonds
Teunis Groep Rijssen
EN ALLE VRIJWILLIGERS!
IEDEREEN BEDANKT NAMENS
“HET BURENDAGTEAM”
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Verslag BURENDAG 2011
Zaterdag 24 september was het zover, de 1e burendag in onze wijk is een feit.
Toch wel lichtelijk gespannen, zijn we ’s morgens om 9:00 in “t Diekhuus. Met wat hulp van andere
vrijwilligers beginnen we de spellen op te bouwen, we komen tot de conclusie dat we het erg
getroffen hebben met het weer en alle spellen die gepland waren gaan dan ook door!
Tegen 10:00 worden de springkussens, stormbaan, sumo-pakken en nog veel meer gebracht. De
vrachtwagen van waaruit de dag gepresenteerd zal worden, wordt op zijn plek gezet en de buurt
word steeds gezelliger aangekleed. Tegen twaalven staat alles op zijn plek en kan het wat ons
betreft beginnen!
Om 12:45 zijn alle vrijwilligers er, zij gaan allemaal naar het spel dat hen toegewezen is en samen
nemen we de spelregels even door. Zij die nog geen taak hadden gekregen worden terplekke achter
een kraampje gezet.
Om 13:00 wordt iedereen welkom geheten vanuit de vrachtwagen en het feest kan beginnen! Uit
alle hoeken van onze buurt komen kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s, de muntenverkoop
gaat als een speer…..
Het is veel te mooi weer en de dames van de knutseltafel en de schmink verhuizen ook al snel naar
buiten, kinderen worden omgetoverd tot de mooiste prinsessen en piraten. Om de knutseltafel zitten
enkele kinderen lekker te knutselen.
Veel mensen nemen een lekkere hamburger, broodje knakworst, suikerspin of zakje popcorn, er is
keus genoeg!
De eerste loten voor het rad van fortuin zijn al snel verkocht en de 1e ronde word gedraaid, we
hebben deze middag maarliefst 17 rondes van het rad van fortuin met elkaar gespeeld. Dit kon
allemaal dankzij al onze sponsoren!
Tegen 14:30 zijn zelfs de cadeautjes van het touwtjestrekken al bijna op, dus hop in de auto en
gauw wat cadeautjes erbij halen, een uurtje later kunnen de kinderen weer naar hartenlust aan de
touwtjes trekken om te kijken welke cadeautjes er tevoorschijn komen!
De hele middag blijft het gezellig druk om ’t Diekhuus, tegen 18:00 loopt de middag ten einde.
Iedereen ruimt zijn/haar eigen kraampje op en zo is het terrein al snel weer leeg en opgeruimd!
Om 20:30 beginnen we met een Karaoke, deze avond is ook zeer gezellig met minder bezoekers
dan we hadden verwacht (gehoopt). Als om ongeveer 01:00 alles weer opgeruimd is, kijken we met
het Burendagteam erg moe maar voldaan terug op deze bijzonder mooie en gezellige dag!

We willen graag alle vrijwilligers en sponsoren heel erg bedanken voor hun inzet,
En hopelijk tot volgend jaar!!!
Het Burendagteam
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VAN DE EVENEMENTEN
Ja het is bijna zover……….Sinterklaas komt in ons land, denken
jullie dat hij ook nog in Diekhuus langs komt? Als jullie heel veel liedjes zingen en goed
luisteren dus lief zijn komt hij misschien, maar hou 24 november in ieder geval vrij en kom
om 16.30 uur maar kijken in Diekhuus. Eerst komt Clown Henkie even langs en daarna
misschien de Sint wel met zijn Pieten. De ouders kunnen de cadeautjes van ongeveer 3
euro met de naam van de kinderen en een leuke anekdote inleveren voor 19 november bij
D. Eikenaar, P.C. Boutensstraat 17.
En dan hebben we ons laatste activiteit van dit jaar. De Kerstbingo, deze staat gepland op
vrijdag 16 december a.s.
De zaal gaat open om 19.30 uur we beginnen om 20.00 uur. De kosten voor deze avond
zijn voor 8 rondes en 1 hoofdronde €10,00. Voor de hoofdronde kunt u voor €1,00 extra
kaartjes halen, te voldoen op de avond zelf.
Wel kunt u zich alvast opgeven bij Dirkje Eikenaar. Doe dit graag voor 12 december a.s.
i.v.m. de voorbereidingen. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst en het wordt
vast weer heel gezellig.
Het is misschien wel wat vroeg, maar wij willen jullie alvast fijne kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar wensen en hopen dat we jullie allemaal weer gezond weer terug te
zien in 2012 bij de activiteiten die we dan weer gaan organiseren voor jullie.
Als jullie nog ideeën hebben zijn ze van harte welkom.
Wat we alvast kunnen melden is natuurlijk de kinderbingo in de voorjaarsvakantie. Zet dat
maar vast in je agenda en hopen dat er iets meer kinderen komen dan afgelopen keer,
maar je mag altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Tot de volgende keer
De evenementen.
**********************************************************************************

KAARTMARATHON
Onze jaarlijkse kaartmarathon word gehouden op dinsdag 27 december van 14.00 tot
22.00 uur. U kunt Klaverjassen, Jokeren, Kruisjassen of kruisjassen per koppel. Er zijn
weer mooie prijzen te winnen zoals u van ons gewend bent.
Het eerste kopje koffie of thee is gratis en tussendoor wordt u voorzien van lekkere hapjes.
De prijs is € 9,00 per persoon, behalve voor kruisjassen per koppel. Opgave voor 20
december bij G. Tijhoff, C. Huygensstraat 81 of per telefoon; 617408, na 18.00 uur.
Voor de kaartmarathon om 13.30 uur aanwezig zijn zodat we op tijd kunnen beginnen.
Tot ziens bij de kaartmarathon!

De kaartcommissie.
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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.
Het begint soms wat twijfelachtig, maar uiteindelijk zitten we ieder jaar weer rond de 3000
oliebollen die we mogen bakken.
We hebben een leuk team en beginnen `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 met krenten en rozijnen voor

€ 5,00

10 stuks zonder krenten en rozijnen voor

€ 4,50

Extra bestellingen graag voor 13.00 uur doorgeven.
Na 13.00 uur nemen we geen extra bestellingen meer aan.
U kunt uw bestelling vrijdag 30 december vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur afhalen in ons
wijkgebouw `t Diekhuus.
Het ingevulde strookje wordt in de weken 50/51 bij u opgehaald.

Mochten ze u zijn vergeten of was u niet thuis, dan kunt u het strookje inleveren bij
Ali Bronsvoort, C. Huygensstraat 19.
Het Oliebollenteam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM;

------------------------------------------------

ADRES;

------------------------------------------------

TELEFOONNR;

------------------------------------------------

------------X 10 stuks met krenten en rozijnen

------------X 10 stuks zonder krenten en rozijnen.
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