Agenda
Kaarten

Even weken ; alleen klaverjassen
Oneven weken; kruisjassen, jokeren en klaverjassen.

Dinsdag 23 oktober

Halloweenversieringen maken

Donderdag 25 oktober

Kinderbingo

Donderdag 31 oktober;

Halloween optocht door de wijk.

Jeugd disco;

Vrijdag 5 oktober, 9 november, 18 januari 2012, 8 februari,
8 maart, 19 april, 24 mei en 14 juni, van 19.00-21.00 uur.

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

COPY,KOPIE, COPY,KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE, COPY, KOPIE, COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor maandag 29 oktober.,
2012, bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36 of bij voorkeur via E-mail;
wijkkrant@noalndiek.nl.

Pagina 1

VAN DE REDAKTIE
De vakantie zit erop……..
Iedereen is met frisse moed weer beginnen te werken, naar school gegaan, of gewoon
verder gegaan met de sleur van de dag.
Omdat het in de wijk gonsde van de geruchten over de leegstand van de prins
Berhardschool hebben wij eens informatie ingewonnen bij de nieuwe eigenaar van het
terrein en de gebouwen, de gemeente.
Onderstaand een klein stukje uit de mail die wij ontvingen van de gemeente:
De fusie tussen de Prinses Ireneschool en de Prins Bernhardschool, tot Talentrijk, heeft nu ook fysiek vorm
gekregen. De nieuwe school is gehuisvest in de Ireneschool aan de Schoolstraat. Door deze ontwikkeling
heeft het schoolbestuur de minister van onderwijs verzocht om de Prins Bernhardschool op te heffen.
Vanuit het ministerie is hier positief op gereageerd en als gevolg daarvan heeft de gemeente Hellendoorn,
als bevoegd gezag, het schoolgebouw en de onderliggende grond in eigendom verkregen.
Omdat Reggesteyn ruimtenood heeft is onderzocht of deze school gebruik zou kunnen maken van de
ruimten van de Pr. Bernhardschool. Dit vergt echter een investering in het pand en brengt praktische
problemen voor het onderwijs met zich mee. Een definitief besluit is hier nog niet in genomen.
In het bestemmingsplan is uitgegaan dat als de school geen onderwijsfunctie heeft, hier woningen
gerealiseerd kunnen worden. Dit komt in beeld als de optie voor Reggesteijn vervalt. Dan zal met
marktpartijen gesproken worden over hun wensen om gronden te verwerven/woningen te bouwen.
Ambtelijk hebben wij er de voorkeur voor om, ter voorkoming van verpaupering en vandalisme, zo snel als
mogelijk tot sloop over te gaan.
Wij verwachten half oktober meer duidelijkheid te hebben over de opties voor onderwijs/wonen.
Richting de wijk/omwonenden willen wij zo snel als mogelijk duidelijkheid scheppen, en hen ook informeren
voor eventueel nieuws richting media gaat.

Ondertussen zijn wij druk doende om onze website te restylen. De huidige uitstraling is
een beetje verouderd, daarom hebben we een nieuwe layout gekozen voor de vernieuwde
website. Hierin zullen nog meer nieuwtjes komen te staan, zoals u ook van ons gewend
was. Binnenkort meer hierover…..
Veel leesplezier.
Namens de redactie.

LIEF EN LEED
Langs deze weg wil ik de wijk bedanken voor de attentie die ik mocht ontvangen tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis.
Dhr Schwarte.
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VAN ONZE VOORZITTER
Beste buurtbewoners,
Hopelijk heeft een ieder van u een goede vakantie gehad en kan hij/zij er weer even op
vooruit. Helaas weer over op de orde van vandaag…
Ondanks dat het vakantie was, zijn er toch nog een aantal zaken geregeld in de tussentijd.
Zo zijn er nieuwe koelkasten gekomen en geplaatst. Dat was een behoorlijke kostenpost,
maar….alleen al qua energieverbruik hebben wij deze investering met een paar jaar
terugverdiend ;-)
De avonden dat er sporadisch een niet geheel koel drankje werd geserveerd, behoort nu
tot het verleden; wat koelcapaciteit betreft dan. Als je de koelkast niet vult, tja dan heb je
ook geen gekoelde dranken…
Waarschijnlijk is de burendag met het verschijnen van deze wijkkrant al geweest; nu ik dit
schrijf zijn de weersverwachtingen goed, maar ja… dat duurt nog even voordat het
zaterdag de 22e is. Waarschijnlijk treft u bij een volgende wijkkrant een vollediger
omschrijving / terugkoppeling aan.
Zoals gezegd, de vakanties zijn weer afgelopen, dus het buurten evenals het kaarten is
weer van start gegaan. Ik heb vernomen dat beide toch weer een goede start heeft gehad.
Wie weet wordt de kaartmarathon ook weer een succes, maar dat duurt nog even.
Verder heeft Evenementen – als het goed is – wederom een opsomming geplaatst met
activiteiten die georganiseerd worden. Houd deze data in de gaten en schrijf het op de
kalender of plaats het in je agenda van de telefoon… dan weet je zeker dat je niets mist.
Ow ja, zou ik dat toch bijna vergeten… Evenementen heeft het plan opgepakt en invulling
gegeven om op donderdag 31 oktober een Halloween-optocht door de wijk te organiseren,
met alles d’r op en d’r an…dat wordt weer “Trick or Treat” ;-). Ik ben benieuwd hoe dit eruit
gaat zien.
Van Freddy Woudstra vernomen dat er weer veel werk verzet is betreffende de website
www.noalndiek.nl . Er moeten nog een paar zaken – meen ik – aangepast worden en dan
hebben wij alweer een nieuwe website. Voor mensen die graag een vervolg hieraan willen
geven, laat het weten via wijkkrant@noalndiek.nl . Ook als je suggesties hebt of graag de
site wil bijhouden, laat het Freddy weten.
Tot zover mijn stukje, mocht u eens nadere informatie omtrent bepaalde zaken willen
hebben, vernemen wij dit graag. Dit kan via de brievenbus bij ’t Diekhuus, of via e-mail:
info@noalndiek.nl .
Tot ziens bij een van de activiteiten in en rondom ons Diekhuus,

Rob Pijffers
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Inloopbijeenkomst
Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente
organiseert voor mensen die zelf of in hun
omgeving te maken hebben (gehad) met
een ziekte waarvoor geen herstel meer mogelijk
is inloopbijeenkomsten.
Maandag 1 oktober 2012

Thema avond met als onderwerp

“Wat kan de Uitvaart Informatie Hulplijn voor u doen?”
Er zijn momenten in het leven die aanleiding geven stil te staan bij de dood. Dan kunnen
er ook vragen opkomen rondom het overlijden, de uitvaart of nazorg.
De vragen die de Uitvaart Informatie Hulplijn beantwoordt zijn heel divers. Hoe stel ik een
testament op? Hoe regel ik een uitvaart? Hoe kan ik mijn wensen van te voren
vastleggen? Hoe zit het met erfrecht? Wat is in mijn geval de beste verzekering?
De consulentes zorgbemiddeling Marjolein van Gerwen en Dineke Scholten zullen de
verschillende activiteiten van de Uitvaart Informatie Hulplijn toelichten en ingaan op al uw
vragen.
U bent van harte welkom op deze inloopavond.
Plaats: Het Noabershoes in Almelo, ingang Holtjesstraat.
Het café is open vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur.
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos en geheel vrijblijvend.
Heeft u drempelvrees? Breng gerust iemand mee.
Meer informatie?
U kunt daarvoor contact opnemen met:
Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator,
telefoon: 0546 - 69 32 26 of via secretariaat van ZGT lijn 1-2: 0546 - 69 36 69
e-mail: g.kievitsbosch@zgt.nl of
Gea Roosenbrand, verpleegkundige hospice TriviumMeulenbeltZorg,
telefoon: 0546 – 87 43 47 e-mail: f.roosenbrand@home.nl
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VAN DE EVENEMENTEN
Hallo jongens en meisjes, vaders en moeders en andere wijkbewoners.
De vakantie zit er weer op de scholen zijn weer begonnen en natuurlijk het
verenigingsleven ook weer, we hopen dat jullie allemaal een mooie vakantie hebt gehad
met mooi weer. De evenementencommissie zijn al een keer weer bij elkaar gekomen en
hebben voor dit jaar weer een vol programma voor jullie.
We beginnen in de herfstvakantie met een knutselmiddag en wel op 23 oktober
s’ middags om 13.30 uur, deze middag staat in teken van Halloween, we willen wat
leuks gaan knutselen zodat we met Halloween avond mee kunnen lopen met de
optocht in de wijk, dus komt allen en neem evt ook knutsel afval mee zoals pringles
bussen en keukenrollen of wc-rolletjes. De kosten deze middag zijn: 1,50 euro voor
leden en voor niet leden 2 euro dit om de kosten te drukken.
Dan hebben we dondermiddag weer een kinderbingo, ook deze middag beginnen we
om 13.30 uur en de kosten zijn 1,50 euro voor leden en 2 euro voor niet leden.
Zoals we al eerder vermelden gaan we dit jaar voor het eerst proberen om met de
kinderen door de wijk te lopen met hun zelf gemaakte lampionnen met Halloween
avond (31 oktober) we verzamelen ons om 18.30 uur bij het wijkgebouw je mag je
uiteraard deze avond ook verkleden en ben je er met de knutselmiddag niet geweest
en wil je toch mee lopen dan kan dat gewoon. We hopen dat er veel kinderen komen
zodat we dit elk jaar kunnen organiseren.
ALS JE MEE WIL DOEN MET DE KNUTSELMIDDAG GEEF JE DAN ZO SNEL
MOGELIJK OP IN IEDER GEVAL VOOR 12 OKTOBER BIJ D. EIKENAAR PC
BOUTENSSTRAAT 17 ZODAT WIJ WETEN WAT WE MOETEN HALEN AAN
KNUTSELSPULLEN!!!
Dan is het ook als bijna november, de maand dat de goedheiligman in ons land
komt, in Diekhuus komt hij 29 november vermeld dit ook alvast in de agenda. In de
volgende wijkkrant hier meer over.

Tot de volgende keer
De evenementencommissie.
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Kaartmarathon 2012
Onze jaarlijkse kaartmarathon wordt op donderdag 27 december gehouden van 14:00 uur
tot 22:00 uur.
U kunt gezellig komen klaverjassen, jokeren, kruisjassen en kruisjassen koppel.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen, zoals u van ons gewend bent. Tevens hebben we in
de pauze weer een grote verloting met mooie vleesprijzen.
Het eerste kopje koffie of thee wordt u aangeboden door de wijkvereniging en tussen door
wordt u voorzien van lekkere hapjes.
De prijs is € 9,00 per persoon (behalve koppel kruisjassen)
Opgave voor 20 december 2012 bij G. Tijhoff, C. Huygensstraat 81 of telefonisch 0548617408 na 18:00 uur.
Graag voor de kaartmarathon om 13:30 uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen
beginnen.
Tot ziens bij de kaartmarathon.
De kaartcommissie.
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Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep
Boeren Bridge
Wij zijn op zoek naar mensen die Boeren Brigde willen leren spelen.
Boeren Bridge heeft een minimum leeftijd van 50 jaar.
Boeren Bridge heeft maar enkele raakvlakken met het gewone Bridgespel. Er is sprake
van een bepaalde troef bij elk spel en de speler geeft aan hoeveel slagen hij denkt te
maken. Men moet, zo mogelijk, de gevraagde kleur bekennen en men mag alleen
introeven als men die gevraagde kleur niet heeft. Er wordt niet met een “maat” gespeeld.
Dat zijn de voornaamste spelregels die binnen enkele spelletjes te begrijpen zijn.
Wordt Brigde tot de denksporten gerekend, bij Boeren Bridge zal men het spel echter niet
kunnen winnen als men niet nadenkt en oplet. Hoofdzaak blijft toch het gezellig samenzijn.
Wanneer u interesse heeft kunt u zich aanmelden voor 9 oktober as bij:
Gerard Tijhoff, tel: 617408.
Bij voldoende belangstelling komt er iemand om het hele spel uit te leggen. Dit kan
eventueel op een avond, indien nodig kan dit ook op een middag.
Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep
Na vele jaren de wijkkranten bij onze adverteerders in de bus te hebben gegooid, heeft
Martin van Leusen besloten hier een punt achter te zetten.
Wij vinden dit natuurlijk bijzonder jammer en danken Martin heel hartelijk voor zijn
tomeloze inzet. Hij bezorgde niet alleen de wijkkranten bij onze adverteerders, maar heeft
ook ons eigen plekje gerealiseerd in de bestuurskamer. Martin SUPER bedankt.
Wij zijn dus nu op zoek naar iemand die 5 tot 6 keer per jaar een rondje Nijverdal wil doen
om de wijkkranten te bezorgen bij onze adverteerders.
Opgeven kan bij iemand van de redactie of bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36.
Bij voorbaat dank.

Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep
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Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
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 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 Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke
collecteweek.
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de
collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke
voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in
november is de belangrijkste inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!
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Inkoop- en beheerzaken

Beste buurtbewoners,
Mijn naam is Bjorn Scholten en ik ben getrouwd met Wendy Velthuis.
Wij hebben 2 kinderen Maud (6 jaar) en Chris (3 jaar).
Ik werk bij VolkerWessels Bouwmaterieel te Rijssen en mijn functie is planner.
Sinds een paar jaar ben ik vrijwilliger bij de jeugddisco en in juni 2012 ben ik gevraagd
voor inkoop- en beheer t.b.v. onze wijkvereniging.
Dit is een taak die ik niet alleen kan/wil beheren, en ben daarom afhankelijk van
vrijwilligers die mij hierbij willen helpen.(schilderen, timmeren, installatie werkzaamheden,
inkopen etc.)
Gelukkig heb ik al een enkele toezeggingen gekregen van buurtbewoners die mij willen
helpen, maar vele handen maken nog steeds licht werk (vrijwilligers zijn er nooit genoeg.)
Wil je graag helpen lever dan a.u.b. de onderstaande strook in op mijn adres:
Constantijn Huygensstraat 68.
Hartelijke groet,
Bjorn

Naam:

……………………………………………………………..

Adres:

………………………………………………………………

Telefoonnummer:

………………………………………………………………

Email:

………………………………………………………………

Voorkeur werkzaamheden:……………………………………………………….

Opmerkingen:

………………………………………………………………
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Geachte organisatie,

Nooit te oud voor een tweede toekomst!
In het ‘Europese Jaar van de Active Ageing’ gaat Stichting De Welle binnen de provincie Overijssel
aan de slag met het 1000 Seniorenbanenplan: het werven van duizend nieuwe vrijwilligersbanen
voor senioren én ondersteuning van organisaties bij het werven van oudere vrijwilligers.
Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen gebruikmaken van de levenservaring,
opgebouwde kennis en vaardigheden van vrijwillige senioren. Ook binnen úw organisatie kan er
een plek zijn waar de expertise van een oudere vrijwilliger erg welkom is. De kennis wordt vaak
onderschat, terwijl zij vaak erg bereid zijn om deze kennis met anderen te delen. Meld u aan en
ontdek de vele mogelijkheden die anderen voor uw organisatie kunnen inbrengen.
Binnen het project ‘Passie en Ervaring’ worden 10 Overijsselse initiatieven uitgevoerd en
ondersteund die als doel hebben om senioren te enthousiasmeren voor een nieuwe toekomst als
vrijwilliger. Maakt u binnen uw organisatie ook graag gebruik van de expertise van 55-plussers?
Meld uw vacature dan aan bij de vrijwillige vacaturebank. Zij zijn iedere ochtend bereikbaar op
telefoonnummer 0548-638829 of bij “Stichting De Welle” Dahliastraat 21 Nijverdal. Ook is het
mogelijk om uw vacature via de website kenbaar te maken. Het adres is: www.vcnijverdal.nl
Meer weten? Bel 0548-638801 of mail naar e.hondebrink@stichtingdewelle.nl. Het project wordt
mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.
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