AGENDA
KAARTAVONDEN 2014/2015

Noteer deze data alvast in uw agenda.
Kruisjassen, Jokeren en Klaverjassen
Maandagavond
1
15
29
13
27
10
24
8
22

2014
September
September
September
Oktober
Oktober
November
November
December
December

19
2
16
2
16
30
13

2015
Januari
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart
April

12
26
9
23
9
23
6
20

2015
Januari
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart
April
April

Klaverjassen
Maandagavond
8
22
6
20
3
17
1
15

2014
September
September
Oktober
Oktober
November
November
December
December

Zaterdag 27 december van 10.00 uur tot en met 18.00 uur de jaarlijkse kaartmarathon
Wedstrijdvissen; zie elders de nog te vissen data in deze wijkkrant.

****************************************************************************************************
COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
maandag 22 september 2014
bij Freddy Woudstra, P.C.Boutensstraat 36
of bij voorkeur via E-mail;
wijkkrant@noalndiek.nl
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NOOT VAN DE REDAKTIE
De laatste wijkkrant……..Althans als lid van de redactie.
Elize Valk heeft aangegeven dat dit haar laatste wijkkrant zal zijn. Ze stopt als redactielid.
Wij als redactie willen dan haar ook hartelijk bedanken voor al die jaren dat ze van alle
aangeleverde copy een prachtig uitziende wijkkrant gemaakt heeft.
Elize bedankt.
Dat betekent dat wij als redactie met spoed op zoek zijn naar een plaatsvervang(st)er.
Wie van u wil ons team komen versterken en de taken van Elize willen overnemen?
Ook zijn we nog op zoek naar iemand die de website willen helpen onderhouden en naar
iemand die voor ons foto’s wil maken van allerlei evenementen etc. Deze komen dan in
het foto-album op onze website of in de wijkkrant.
Het item “Ik geef de pen door….” wordt door iedereen als positief gezien, zo leer je nog
eens mensen kennen met naam en toe-naam.
Verder in deze wijkkrant neemt onze voorzitter u mee langs de evenementen in zijn stukje,
een stukje over hondenpoep op het Bernhardplein, een verslag van een viswedstrijd,
enkele belangrijke data en nog veel meer.

Tevens in deze wijkkrant een vakantieknutsel “zorg zelf voor een zon”.
Wij roepen iedereen op om een zo mooi mogelijke zon te maken.
Maak hiervan een foto en mail hem door naar wijkkrant@noalndiek.nl.
Wij van de redactie maken dan een keus wie de mooiste zon heeft gemaakt.
Hieraan zit natuurlijk een prijsje aan verbonden. Tevens wordt deze foto in de volgende
wijkkrant geplaatst.

Wij als redactie wensen iedereen een hele fijne vakantie.
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VAN ONZE VOORZITTER
Beste buur,
Voor u ligt al weer de laatste wijkkrant voor de zomervakantie! Nog even en
dan beginnen de vakanties al weer. Nu nog enkele voorbereidingen doen en
dan straks lekker genieten, of dat nu in het buitenland is of in Nederland.
Naar aanleiding van de oproep voor het 40-jarige bestaan van de
wijkvereniging heeft het bestuur geen enkele reactie mogen ontvangen voor
het gezamenlijk oppakken van een aandenken of iets dergelijks. In
ogenschouw nemende, dat wij aan de vooravond staan van enkele
investeringen ten aanzien van het wijkgebouw, hebben wij besloten om hier
niet verder op door te gaan. Wij willen ons nu focussen op de
verbouwing/renovatie van ons wijkgebouw.
Zoals tijdens de ledenvergadering aangegeven worden/zijn een aantal fondsen
aangeschreven om hiervoor eveneens een bijdrage te leveren. Tijdens dit
schrijven hebben wij nog geen enkele terugkoppeling ontvangen; zodra wij
goedkeuring dan wel afwijzing ontvangen, verneemt u dit van ons in een
volgende wijkkrant.
Samen met Tanja zijn we bij een overleg geweest van Leefbaarheid in uw Wijk
i.c.m. Zorg-servicegebied, georganiseerd door de Woningstichting & Stichting
De Welle. Hierbij zijn een aantal zaken voorbij gekomen, waarvan wij
verwachten om hier ook in onze wijk gebruik te kunnen maken. Momenteel
bekijken wij hoe een en ander ingepast kan worden.
Ondertussen hebben wij wel al weer een paar leuke activiteiten / evenementen
gehad, te weten:
- 2e paasdag – Eieren zoeken & gooien… Redelijke opkomst, alleen jammer
dat hierbij het weer nog niet helemaal mee zat…
- Feestweek – niet iedereen heeft zijn/haar vlaggetjes op tijd kunnen
vinden[!] Wel jammer. [ook ondergetekende heeft verstek laten gaan
met de vlaggetjes…]
- Vossenjacht – het weer zat zeker mee en de vossen waren soms ietwat
lastig te onderscheiden, ha ha ha
- Koningsdag – nu eens anders dan voorgaande jaren; van de mensen die
er zijn geweest heb ik vernomen dat dit toch wel geslaagd te noemen
kan zijn!
- Tunnelrace – het blijft een vast en leuk onderdeel van de feestweek,
evenals de
- Puzzeltocht op woensdag & op vrijdag
- Kinderbingo en de bijbehorende prijsuitreiking van de activiteiten van de
feestweek
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-

Pleeback-sjow – evenals voorgaande jaren weer een geslaagde afsluiting
van de feestweek

Verder is het reguliere kaarten al weer enige tijd geleden gestopt; het buurten
op zaterdag gaat nog even door – 12 juli is de laatste zaterdag voor de
zomervakantie.
Langs deze weg, willen wij – het bestuur – u bedanken voor uw belangstelling
en deelname aan de activiteiten en wensen u een heel goede vakantie.
Graag zien wij u na de vakantie in goede gezondheid bij één van onze
activiteiten in of rond ’t Diekhuus terug!
Met vriendelijke groet,
Rob Pijffers
************************************************************
Vacature vrijwilligerswerk wijkkrant
Wij van de redactie zijn op zoek naar iemand die ons team wil komen versterken met
ingang van september 2014. Uw taak zal hoofdzakelijk zijn om de aangeleverde copy te
verwerken tot een wijkkrant. Daarnaast wordt er eventueel van u gevraagd om mee te
helpen met het in elkaar zetten van de wijkkrant.
Wij vergaderen 5 keer per jaar op een maandagavond. De week erna proberen we dan als
redactie de wijkkrant in elkaar zetten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij;
Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, tel; 614655.

****************************************************************************************************
Vacature vrijwilliger webdesigner/editor
Wij zijn op zoek naar een redacteur die samen met Freddy Woudstra onze website wil
verbeteren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld verslagen van aktiviteiten en andere teksten
uit te werken en/of bestaande teksten te verbeteren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij;
Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, tel 614655.
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Vacature vrijwilliger fotograaf
Wij zijn op zoek naar een hobbyfotograaf die foto`s wil maken van bijvoorbeeld de
activiteiten, mooie plekjes in onze wijk, portretfoto`s van bijvoorbeeld commissies, bestuur
etc.
Na het verfraaien van deze foto`s kunnen ze dan eventueel bij een verslag van een
activiteit geplaatst worden of in het nog te komen fotoalbum van de website.
Voor mee informatie kunt u terecht bij ;
Freddy Woudstra, P.C. Boutensstraat 36, tel; 614655.

LIEF EN LEED


Geen lid meer:
Fam. Wolters
Dhr en mv Pieffers Jr.
Fam. Van Emst
Dhr en mv Veldman
Fam.Lakerink



Nieuwe leden:
Fam. Picanussa
Fam. Van Reehnen
Fam. van Bussel-Bierens



C. Huygensstraat 55
Rijssensestraat
Jac. Perkstraat 12
Rijssensestraat
Provinciale weg

C. Huygensstraat 40
Potgieterstraat 72
Rijssensestraat 393

Nieuw lid buiten de wijk:
Britt Broeks

Brederostraat 16

De straatvertegenwoordigers zijn weer of gaan nog langs de deuren voor het ledengeld.
Sommigen hebben een papier in de bus gehad dat ze niet thuis waren en dat ze het geld
bij mij kunnen brengen. Een aantal van u heeft dit nog niet gedaan. Als u lid wilt blijven wilt
u dit dan nog even doen, en als u geen lid wilt blijven is het ook handig om dit even door te
geven.
Alvast bedankt.

Namens de lief en leed
Harmke Schipper
C. Huygensstraat 31
*************************************************************************************************
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HET BERNHARDPLEIN
Van enkele wijkbewoners rondom het Bernhardplein kwam het verzoek om nog eens wat
aandacht te schenken aan het volgende.
Op het Bernhardplein is het op dit moment een zooitje……..
 Kids slopen de bandjes uit de zandbak, en tegels om vervolgens ze te verwerken in
een crossbaantje.
 En vooral de hondenpoep is nog steeds een grote ergernis.
Laten we hier met zijn allen alert op zijn en elkaar hierop aanspreken.
Het kan toch niet zo zijn dat een aantal wijkbewoners zich hier voor niets voor in hebben
gezet??
Wij vragen daarom uw begrip en aandacht hiervoor.

VAN ONZE EVENEMENTEN
Hallo Wijkbewoners,
Hier dan alweer het laatste stukje voor de zomervakantie.
De afgelopen activiteiten vielen qua opkomst een beetje tegen;
allereerst de PaasBingo die bij onvoldoende deelname helaas niet doorging hopen dat de
volgende wel doorgaat….
Het paaseieren zoeken hebben we dit jaar in een ander jasje gestopt. De kinderen
moesten echte eieren (wel hard gekookt) zoeken en na afloop werd er in ‘t Diekhuus een
Bingo met de gevonden eieren gehouden. Dit vond men ook leuk, er waren voor elke
groep 3 prijzen te winnen, dus iedereen had eigenlijk veel kansen.

Maar daar in tegen viel de “nieuwe” activiteit die we organiseerden op Koningsdag wel in
de smaak. Nou hadden we natuurlijk ook mooi weer om met z’n allen te BarBeQuen. Wij
als commissieleden hebben alleen maar positieve berichten gehoord.
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De avonden erna werden ook druk bezocht door de kinderen. Die activiteiten vinden de
kinderen altijd leuk, dus die houden we er ook in. Er waren weer genoeg kinderen die een
prijs in de wacht hadden gesleept.

Zaterdag 3 mei hadden we ons jaarlijks playbackshow. Het zag er naar uit dat we dit
moesten afblazen, omdat er te weinig deelnemers waren. Maar op het laatst kwamen er
toch nog wat bij, dus werd het toch nog een gezellige avond.
De act van de Kinderdisco hebben dit keer de wisselbeker in de wacht gesleept en bij de
kinderen heeft Kyra Schellevis gewonnen.

En toen kwam er een regenachtige Hemelvaartsdag aan. Helaas hebben we de
fietspuzzeltocht af moeten blazen. Er kwamen 4 personen wel opdagen, maar we hebben
met hun overlegt en kwamen tot de conclusie om het niet door te laten gaan. Helaas
volgend jaar hopen op beter weer. Maar bij deze willen we Gerard Tijhoff wel bedanken
voor het uitzetten van de tocht.
We willen nog wel even vermelden dat er weer mooie activiteiten op de agenda staan in
de Herfstvakantie en natuurlijk Halloween.
En dan waren dit de activiteiten tot aan de zomervakantie. We wensen iedereen een
zonnige vakantie of je nou wel of niet gaat. Iedereen een fijne zomervakantie en we zien
elkaar vast wel weer bij een activiteit.
De evenementencommissie.
Editie 2014-2

Pagina 7

******************************************************************************************************
PROGRAMMA VISWEDSTRIJDEN ‘n OALN DIEK 2014
zaterdag 12 juli

Regge- plasboer (indien mogelijk)

zaterdag 23 augustus

Zwolle-IJsselkanaal

zaterdag 6 september

Overijsselskanaal- Lindenbeek-Vroomshoop

zaterdag 20 september

Amelo- Haandrik-Hardenberg.

Vissen van 08.00 uur tot 11.30 uur vaste hengel. (aanvang in overleg)
Zes wedstrijden tellen mee voor de competitie.
Inschrijfgeld is € 5,00 (bij de eerste wedstrijd betalen).
Vertrek `s morgens 07.00 uur bij ‘t Diekhuus
Gezamenlijk vervoer is eventueel mogelijk.
Prijsuitreiking 20 september in het ‘t Diekhuus in overleg.
Mannes Ravenshorst, telefoon: 06-54935637.

IK GEEF DE PEN DOOR AAN;
Chris Zandbergen, bedankt voor de pen! Ik ben hier dolgelukkig mee en ben
vol enthousiasme gaan werken aan mijn levenswerk!
Mijn naam is Bjorn Scholten 37 jaar oud en getrouwd met Wendy Velthuis (36).
Wij hebben 2 kinderen Maud (8) en Chris (5).
Wendy woont haar hele leven al in 'n Oaln Diek en ik ben geboren aan de Rijnstraat
(wijk “De Brake”)
In 2001 hebben onze woning gekocht aan de Constantijn Huygensstraat.
Ik ben bijna 18 jaar werkzaam bij VolkerWessels Bouwmaterieel in Rijssen, in mijn
dagelijkse werkzaamheden ben ik daar planner. Ik zorg dat het aangevraagde
materieel wordt geleverd aan ongeveer 700 projecten in Nederland.
Binnen de wijkvereniging ben ik inkoper voor het Diekhuus en begeleider bij de
jeugddisco.
Verder bezoeken wij veel activiteiten die door de wijkvereniging georganiseerd worden.
Onze kinderen vinden de activiteiten prachtig en het is leuk en gezellig om mensen uit de
wijk te ontmoeten.
Om op de vraag van Chris Zandbergen terug te komen:
“Vindt je hardlopen echt leuk of moet dit van Wendy? "
Wij zijn vorig jaar met enkele collega’s begonnen met een hardloop clinic, hierdoor heb ik
wel de motivatie gevonden (13kg. afgevallen) om te gaan hardlopen, maar ik moet mij er
wel toe zetten.
Gelukkig helpt Wendy mij wel herinneren dat het weer tijd wordt om te gaan lopen.
Dan wil ik de pen graag doorgeven aan Annelies van Dorth mijn vraag is:
Wat is de grootste blunder die jij tot nu toe hebt gemaakt?
Bjorn Scholten
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Vissen wijkvereniging.
Na een jaartje visstilte zijn we dan toch weer begonnen. Ik werd benaderd
door Mannes Ravenshorst om weer mee te doen. Ik juich het toe dat men het
initiatief weer heeft genomen. Het aantal deelnemers staat op 9 en er kunnen
er rustig nog een paar bij. Men heeft een mooi programma opgesteld met
wedstrijden in de Soestwetering, Zwolle-IJsselkanaal, Twentekanaal,
Overijsselkanaal, Lindebeek. In totaal 10 wedstrijden waarvan er 4 meetellen
voor het eindklassement. Men kan dus rustig een paar wedstrijden missen
zonder direct kansloos te zijn.
Op zaterdag 5 april beten we het spits af met een wedstrijd in de
Soestwetering. Anderhalve week van te voren waren Mannes en ik er geweest
maar het was aller bedroefends: Na uren vissen ga je huiswaarts zonder iets
gevangen te hebben. Hoe anders was het zaterdag.
We waren met ons zessen. Hans G, Dennis G en Gert Jan V moesten om
verschillende redenen deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.
Het was een mooie voorjaarsdag zoals het de hele week al prachtig weer was
en dat gaf toch wel enige moed dat we vis zouden vangen. Aan het water werd
geloot om de visstek, en om het lopen met alle spullen te beperken: 3 links en
3 rechts van de brug. En jawel, vanaf het begin werd er vis gevangen,
aanvankelijk kleine vis maar dat veranderde algauw in wat grotere, eerst nogal
wat alvers maar wat later de voorns en kleine brasem. Willem trok op enig
moment de aandacht door nogal luidruchtig een paar mooie brasems te
vangen waarbij de tweede van een groot formaat was. Ik heb het idee dat
Willem dacht de buit binnen te hebben want hij ging triomfantelijk een poosje
op de brug staan. Zijn vangst deed mij van tactiek veranderen. Was het tot
dan op voorn nu maar overschakelen op brasem en al spoedig verdwenen er
twee brasem in mijn leefnet, echter niet van het formaat van Willem. Na 3,5
uur te hebben gevist werd het eindsignaal gegeven. Je denkt het goed gedaan
te hebben en dat het tussen jou en Willem gaat, maar toen Gerard met de
weegspullen naar Mannes liep die op het eind van het parcours zat en zij
vervolgens naar het begin van het parcours liepen begon eigenlijk het bange
vrezen. En dat klopte inderdaad. Mannes had een gewicht van 4900 gram
gevangen en via een bonus van 20 gram per vis leverde de 60 vissen die hij
ving ook nog eens 1200 gram op. Overduidelijk winnaar van de eerste
wedstrijd. Een wedstrijd waarin we met zijn zessen bijna 18 kilo vis hebben
gevangen ofwel 3 kilo per persoon. Dat belooft wat voor de rest van het
seizoen of misschien toch niet?
Een deel van de wedstrijd was Fokko S. aanwezig en hij kreeg de viskriebels
en gaf aan de volgende keer graag mee te willen doen. Waarvan akte.
Stand na 1 wedstrijd.
Respectievelijk: totaal gewicht, aantal vissen.
1. Mannes Ravenshorst 6100 60
3. Jan Nijmeijer
4040 47
5. Gerard Tijhof
2560 5
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2. Ton Bootsveld 4170 36
4. Willem Wijnen 3820 4
6. Jan v/d Riet
1220 6
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Maassluis, 26-6-2013
PERSBERICHT
Extra handen nodig in Nijverdal en Daarlerveen!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een
spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk
van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Saskia Lie Atjam, ambassadeur van het Nationaal MS Fonds.
Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft 4 jaar geleden de diagnose MS gekregen, maar heeft
sinds 2007 al klachten.
Was de diagnose een dieptepunt of duidelijkheid?
Het is een duidelijkheid, een verademing. Eindelijk heb ik een diagnose, hoe zwaar die
ook is!
Er is een enorm vooroordeel dat mensen met MS in een rolstoel terechtkomen. Ik heb mijn
omgeving zelf verteld wat MS is zodat mensen niet zelf daarbij een beeld gaan vormen.
Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik denk dat je alleen maar zelf je leven in de weg kan
staan. Het is gewoon hoe je er zelf mee omgaat en hoe positief of negatief je in het leven
staat. Op zekere hoogte kan je natuurlijk bepaalde dingen minder goed, maar mijn leven
gaat gewoon door.
Het lastigste vind ik het inleveren van bepaalde dingen die je vroeger deed. Ik sportte
bijvoorbeeld heel veel, dat gaat gewoon niet meer. Je moet niet meer teruggrijpen naar het
leven wat je hiervoor had. Zo van: Ja, maar toen kon ik dat nog…. Dat vind ik af en toe wel
eens lastig. Je lichaam dirigeert nu eigenlijk een beetje je leven.
Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je kan 100 MS-patiënten hebben en iedereen heeft
een ander verhaal.
De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen denken dat het een spierziekte is en ten tweede dat iedereen met
MS in een rolstoel terecht komt. Dat is helemaal niet zo. Je kan 100 worden met MS.
Wat is jouw motto?
Het zijn niet de jaren in je leven die tellen, maar hoe je het leven hebt geleefd in die jaren.
Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS Collecte met zo’n 12 collectanten in Nijverdal en
Daarlerveen georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere
voordeur aan te bellen, zijn er zeker nog 100 collectanten nodig”, zegt Saskia Lie Atjam.
Aanmelden als collectant kan bij het Nationaal MS Fonds, info@nationaalmsfonds.nl of via
010-5919839
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie, klein of groot, is welkom op
giro 5057.
De collecteweek is van 17-22 november.
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VAKANTIEKNUTSEL

Zorg zelf voor zon
Wat heb je nodig:








Ballon.
Krantenpapier.
Behangerslijm.
(Papier-maché).
Karton.
Verf.
Kwast.

Heb je dat nu ook wel eens dat er in de vakantie geen zon is en alleen maar regen? Zorg
er dan voor dat je zelf een eigen zon hebt op je kamer!
Neem een grote ballon en blaas deze op. Neem dan het karton en maak daar een gat in
dat iets kleiner is dan de omtrek van de ballon. De buitenkant van het karton maak je in
een vorm van allemaal punten, vlammen.
Druk dan de ballon in het gat en zorg dat hij ongeveer in het midden zit.
Nu ga je een aantal lagen in behangerslijm gedrenkt papier om het hele figuur plakken. Dit
papier-maché moet daarna wel een lange tijd drogen.
Wanneer de zon helemaal droog is mag je hem schilderen en eventueel ook vernissen.
Gebruik hier mooie 'warme' kleuren voor.
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HET BESTUUR WENS IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE TOE!!

Editie 2014-2

Pagina 12

