AGENDA
Kaarten;

even weken; alleen klaverjassen
oneven weken; kruisjassen, jokeren en klaverjassen.

Jeugd disco;

vrijdagavond; 8 feb, 8 maart, 19 april, 24 mei en 14 juni,
van 19.00 tot 21.00 uur.

Dinsdag 19 februari

filmmiddag

Donderdag 21 februari

kinderbingo

Vrijdag 22 maart

paasbingo

Maandag 1 april

eieren zoeken en eierengooien

Vrijdag 26 april

vossenjacht

Zaterdag 27 april

playbackshow

Feestweek

nog niet bekend

Dinsdag 30 april

ballonnen oplaten en ??????

Donderdag 9 mei

fietspuzzeltocht.

**************************************************************************
COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor Maandag 8 april 2013
bij Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, of bij voorkeur via E-mail;
Wijkkrant@oalndiek.nl
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NOOT VAN DE REDAKTIE
Op moment van schijven ligt heel Nederland nog een beetje onder sneeuw. De eerste
schaatstocht in Giethoorn is halverwege afgelast omdat er mensen door het ijs zijn gezakt.
Deze keer een lekkere volle wijkkrant met allerlei informatie over het reilen en zeilen
binnen onze wijk. Eerstvolgend activiteit is de jaarlijkse ledenvergadering op 21 maart as.
U komt toch ook? Het zal toch niet zo zijn dat het bestuur en de commissies er zitten en
alles voor u besluiten?
De sloop van de Prins Bernhardschool is begonnen. De firma REKO uit Raalte gaat het
schoolgebouw gelijkmaken met de grond. De grond wordt afgegraven, gezeefd en
gladgemaakt. Dit voorjaar komt er dan een mooi groen grasveldje te liggen. Het is niet
bekend of dit grasveld gebruikt mag gaan worden als speelveld, voetbalveld of iets
dergelijks. Over de school gesproken, omdat de school verdwijnt, verdwijnt ook de
mogelijkheid om er oud papier naar toe te brengen. Zie hiervoor verderop in onze
wijkkrant. Misschien iets voor de wijk om op te pakken?
Dan is er nog schokkend nieuws van onze toneelgroep. De kinderpagina is ook weer van
de partij, dus reden genoeg om de wijkkrant eens rustig door te lezen.
De redactie.
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VAN ONZE VOORZITTER.
Hallo wijkbewoners,
Hierbij de eerste wijkkrant van 2013; hopelijk heeft u allen een goede jaarwisseling gehad.
Langs deze weg in ieder geval nog een goed & gezond 2013 gewenst vanuit het bestuur.
Zojuist – bij het schrijven van dit stukje - heeft het bestuur weer het eerste overleg van
2013 gehad en er zit weer genoeg in de planning om een mooie agenda te vullen. Als het
goed is, treft u verderop een – voorlopig – overzicht aan van de activiteiten die ons te
wachten staan.
Terugkijkend op de periode tussen de vorige wijkkrant en deze, hebben wij het volgende
gehad:
- Sinterklaas met de fameuze sinterklaasbingo!; een genot om die kinderen fanatiek bezig
te zien!
- Kaartmarathon; dit was weer een geslaagde dag, met lof voor de organisatie en het
barpersoneel wat deze dag weer tot een succes heeft gemaakt. Ook Diederik weer
bedankt voor het tellen van alle punten!
- Oliebollen; dit jaar zat de planning niet helemaal mee omdat er nu twee dagen tussen de
oliebollen en oudjaar zat. Al met al heeft dat het enthousiasme van de “oliebollendames”
niet getemperd en is er al weer vroeg begonnen met het beslag maken etc… Dames
complimenten, ik heb geen ongetogen woord vernomen over de smaak van de oliebollen,
deze waren wederom heerlijk. Super bedankt! En Dirkje, ik hoop dat ’t weer goed met je
arm gaat… Ook de mensen die meegeholpen hebben aan de inkoop / opbouw en
schoonmaak naderhand bedankt voor jullie tijd en inzet! Jullie weten wie jullie zijn!
Als eerste activiteit is het kaarten al weer begonnen en de opkomst is gewoon goed te
noemen. Op vrijdag 18 januari is de eerste “kinderdisco” weer geweest en ondanks dat er
een miscommunicatie was omtrent de muziek, was het toch weer een geslaagd feestje en
werd er vrolijk geswingd.
Dan maar weer over op de orde van vandaag… naar aanleiding van de “sloop” van de
Prins Bernhardschool, zijn wij zo vrij geweest om de gemeente gelijk ook te attenderen op
de staat van het grasveld naast het wijkgebouw. Dit is al jaren een doorn in het oog van de
vele gebruikers van dit grasveld. Het verzoek is naar de gemeente gegaan, om het
grasveld ook aan te pakken, nu zij toch het materieel bij de Prins Bernhardschool hebben
staan… benieuwd wat daarop terug komt.
Dit jaar wil ik ook graag de ledenvergadering onder de aandacht brengen. Voor u het weet,
is het alweer zover. Dus houd deze datum aub vrij en kom langs. Laat horen waar u
verbeteringen ziet of anderszins uw mening kenbaar wilt maken. Zonder leden, geen
wijkvereniging!
Tot zover dit “welkomstwoord” en ik hoop u tijdens één van de activiteiten of bij de
ledenvergadering te treffen.
Met vriendelijke groet,
Rob Pijffers
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LIEF EN LEED.
Gestopt als lid:
Fam. Klompenmaker, Rijssensestraat 345
********************************************************
Namens de wijkvereniging is er een
condoleancekaart gestuurd naar de familie
Blikman na het overlijden van Gijs Blikman.
********************************************************
Jolanda Karkdijk, straatvertegenwoordigster van
de Rijssensestraat stopt per 1 januari. Er zijn een
aantal mensen benaderd om dit stokje over te
nemen maar helaas tot op heden is er nog
niemand gevonden. Jolanda, bedankt voor je
inzet.
********************************************************
De Jac. Perkstraat en de PC Stamstraat hebben
nog steeds geen straatvertegenwoordiger.
Gelukkig zijn er binnen deze straten wel ogen en
oren dus voor een bloemetje wordt wel gezorgd.
********************************************************
Het zou wel fijn zijn als deze straten een eigen
straatvertegenwoordiger zouden krijgen. Weet u
iemand of heeft u zelf belangstellen neem dan
contact op met Harmke Schipper,
C. Huygensstraat 31
*******************************************************
Wij van het bestuur zijn op zoek naar oude foto’s
van het Diekhuus en evt. activiteiten in en rond
het Diekhuus. We zijn van plan om het Diekhuus
leuk op te pimpen met foto’s van vroeger en nu.
Heeft u foto’s die we mogen gebruiken laat het
ons weten. Digitaal aanleveren zou erg fijn zijn.

Aan de straatvertegenwoordigers:
Mocht je nog bonnen hebben van 2012, lever deze dan zo snel mogelijk bij mij in dan
kunnen we 2012 afsluiten! Aangezien ik nu met zwangerschapsverlof ben, ben ik bijna
altijd wel thuis.
Namens lief en leed:
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Harmke Schipper, C. Huygensstraat 31, email: liefenleed@noalndiek.nl

VAN DE EVENEMENTEN
Het nieuwe jaar is weer begonnen. We hopen dat jullie allemaal een fijne jaarwisseling
hebben gehad en dat je er weer een jaar tegenaan kan.
Wij hebben de eerste vergadering alweer achter de rug met mooie activiteiten voor jullie
dit jaar. Er stoppen dit jaar 4 mensen, maar we hebben alweer 3 nieuwe mensen kunnen
vinden om ons te komen assisteren, in de volgende wijkkrant hier meer over.
De eerste activiteit zal in de voorjaarsvakantie zijn en wel op dinsdag 19 februari.
We zullen dan een film draaien.
We beginnen om 13.30 uur de kosten zijn 1 euro voor leden en 1,50 euro voor niet leden.
Dit is inclusief ranja en popcorn.
Dan hebben we donderdagmiddag 21 februari weer de kinderbingo.
Ook deze middag beginnen we 13.30 uur de kosten zijn 1,50 euro voor leden en 2 euro
voor niet leden. Komt allen en neem zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee
.
Het is misschien wel wat vroeg, maar we willen de volgende activiteiten vast vermelden.
Omdat de Paasbingo vorig een groot succes was hebben we besloten om het dit weer te
doen, en wel op vrijdag 22 maart as.
We hebben nu 8 rondes inclusief de hoofdronde.
De kosten zijn 10 euro. De zaal is om 19.30 uur open en we beginnen om 20.00 uur.
Opgave voor 15 maart bij Fam Brinkman PC Boutensstraat 15 tel 615943, zodat we
rekening kunnen houden met de inkoop.
Op paasmaandag 1 april (dit is geen grap hoor) gaan we weer eierenzoeken en
eierengooien. Wordt dit jaar wel het record verbroken? We fietsen om 10.00 uur weg en
gaan gezamenlijk naar het bos, bij terugkomst staat de koffie en krentenwegge klaar.
De feestweek is dit jaar 26 april t/m 3 mei a.s.
We hebben weer leuke activiteiten dit jaar voor jullie in petto, maar wat we alvast kunnen
vermelden is de Playbackshow op 27 april…
dan kunnen jullie nu alvast beginnen met oefenen.
Je kunt je wel alvast opgeven voor 23 april bij Fam Brinkman PC Boutensstraat 15.
In de volgende wijkkrant zullen we meer vertellen wat we gaan doen, we hopen jullie te
zien bij de activiteiten.
Tot ziens
De evenementen
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KINDERPAGINA-KNUTSELPAGINA-KINDERPAGINA-KNUTSELPAGINA

Mezenpot
Benodigdheden
Bloempot
Acryl grondverf
Acryl gekleurde verf
Servettenlijm
Touw
Kromme spijker
Vetbol

Als een leuke winter knutsel kun je eens denken aan een mezen pot. Het is een leuk
decoratief item in de tuin en ook nog eens lekker voor de vogels. En met name de mezen.
Neem de (oude) bloempot en verf deze eerst in grondverf en verf hem dan met lichte acryl
verf.
Als je een afbeelding van een servet gaat gebruiken neem dan alleen het bovenste laagje
en knip of scheur het motief netjes uit het servet. De pot op de plaats waar het servet moet
komen insmeren met de lijm en het servet op de pot plakken.
De lijm er als lak nog eens over heen smeren zodat hij goed beschermt op de pot geplakt
is.
Van touw een vlecht maken en deze door middel van de kromme spijker in het gat
hangen. En daaraan nog een stukje touw met de vetbol eraan hangen. De vetbol moet
een klein stukje onder de pot vandaan komen.
En voor de kleine kinderen die niet goed met servetten kunnen werken? Die laat je de pot
mooi beschilderen met een kwast of desnoods gewoon met de handen.
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Veel knutselplezier.

GEZOCHT SCHOONMAKERS/SCHOONMAAKSTERS
Hallo,
Wij zijn een groep enthousiaste dames die het Diekhuus schoonhouden. Helaas wordt
onze groep steeds kleiner en daarom zoeken we een paar mannen of vrouwen erbij. Zoals
het rooster nu is ben je 1 keer in de maand aan de beurt, maar hoe groter de groep hoe
minder vaak je aan de beurt bent natuurlijk. Lijkt je het wat om ook te helpen of wil je
meer informatie neem dan contact op met Orionne Slettenhaar 0548-621308 of
slettenhaar@home.nl

OUD PAPIER PRINS BERNHARDSCHOOL
Voor de kerstvakantie kon de papiercontainer van de Pr. Bernhardschool iedere maand
geplaatst worden maar vanaf januari 2013 kan dit niet meer i.v.m. de afbraak van de
school.
Alle kinderen van de Pr. Bernhardschool waren na de zomervakantie verhuisd naar de
tijdelijk nieuwe locatie aan de Schoolstraat en gefuseerd met de Pr. Ireneschool. Samen
zijn zij onder de naam `Talentrijk` verder gegaan.
Talentrijk heeft ook een papiercontainer en wel op de parkeerplaats van het Spoortheater.
Wij hopen dat alle `oud`-ouders en buurtgenoten van de Pr. Bernhardschool de moeite
willen nemen het oude papier naar deze container te brengen. De opbrengst komt ten
goede van de school, zoals u weet.
Daarom noemen wij hieronder de data waarop deze papiercontainer op de parkeerplaats
van het Spoortheater zal staan:
Woe. 27 februari 2013
Woe. 24 april 2013
Woe. 26 juni 2013
Van 18.00 tot 20.00u. is hierbij ouderhulp aanwezig.
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het brengen van het oude papier in het
verleden. Wij weten dat veel mensen telkens trouw het papier kwamen brengen, door
weer en wind, door regen en sneeuw!
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Hopelijk zien wij u bij de container bij het Spoortheater!
Met een vriendelijke groet,
Het team en OR van Talentrijk

VAN ONZE TONEELSPELERS;
Beste toneel liefhebbers,
Tot onze spijt hebben wij door
onvoorziene omstandigheden moeten
besluiten per direct te stoppen met het
instuderen van ons jaarlijks toneelstuk.
Dat betekent helaas dit jaar geen
uitvoeringen.
De Toneelgroep ’n Oaln Diek

Pagina 8

ZO MOELIJK IS NEDERLANDS NIET……. JE MOET ALLEEN GOED LEZEN !!!
ANTILOOP = MIDDEL TEGEN DIAREE
BEDACHT = NAAST BED NUMMER ZEVEN
ACHTERAF = MIN ACHT
CONTINENTEN =INENTEN OP EEN DELICATE PLAATS VAN HET LICHAAM
MINISTER = HEEL KLEINE STER
KRAKELING = ZOONTJE VA N EEN INBREKER
PROFEET = PROFFESSOR AAN TAFEL
KAARSRECHT = RECHT OM KAARSEN TE VERVAARDIGEN
VERTROUWEN = IN HET BUITENLAND TROUWEN
UURWERK = WERK DAT PER UUR BETAALD WORDT.
MINIMAAL = KLEINE MAALTIJD
PANAMA = VADER LAAT MOEDER VOORGAAN
KIESKEURIG = TAND IN GOEDE STAAT
MISLEIDER = PRIESTER
POLITICUS = ZOEN VAN EEN POLITIEAGENT
EILEIDER = AUTORITAIRE KIP
KOEPON = NACHTGEWAAD VOOR RUND
OORDEEL = LEL VAN OOR
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PALING = VADER VAN CHINEES MEISJE
SUPER DE LUXE = ONBETAALDE BENZINE
UITDRUKKING = EINDER VAN CONSTIPATIE
UTERUS = SOVJET GYNEACOLOOG
VERZUIPEN = DRINKEN IN HET BUITENLAND
THEOLOOG = THEO VERTELDE DE WAARHEID NIET
UITZONDERLIJK= BEGRAFENISONDERNEMER OP REIS.
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