26 september 2015
Noteert u het alvast in uw agenda?
Locatie: Diekhuus
Tijdstip: 10.00 uur tot 17.00 uur
Om 10.00 uur beginnen we met een
verassingsochtend voor de senioren
en vervolgens een gezellige middag voor jong en oud!

Ideeën en/of suggesties zijn altijd welkom
via e-mail: alfredenannelies@home.nl
of in de brievenbus: Willem Kloosstraat 19
vriendelijke groeten namens de organisatie: René, Bert, Orionne, Annelies en
Wendy
COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY
Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
Maandag 21 september 2015
Bij Freddy Woudstra PC Boutensstraat 36
Of bij voorkeur via E-mail
wijkkrant@noalndiek.nl
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Van de redactie
Alweer de laatste wijkkrant voor de zomervakantie. Goh, wat gaat de tijd snel.
Kan me nog zo de dag van de oliebollen verkoop voor de geest halen.
Er heeft een wat langere tijd tussen de vorige en deze wijkkrant gezeten, dit
kwam omdat er na de inlever-deadline van de copy maar 3 stukjes
aangeleverd waren. Daarom hebben we in overleg die wijkkrant laten
vervallen. Onze evenementencommissie heeft daarop nog wel een flyer bij
iedereen in de bus gedaan.
Op moment van schrijven zijn er al bouwvakkers bezig met het leggen van
leidingen voor de renovatie van de huurwoningen. Er is een afgeschermde
bouwplaats gemaakt op het Bernhardplein achter de apotheek. Hier staan nu
allemaal onderdelen die ze straks nodig zijn. Het zou fijn zijn als onze kinderen
niet ongeoorloofd over de hekken gaan klimmen, en kattenkwaad uitspoken.
Ouders, hier bent u verantwoordelijk voor!
Het blijft ook zeer rustig omtrent de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
Zoals u misschien wel hebt gehoord of gelezen, is onze voorzitter Rob Pijffers
ermee gestopt. Zover wij weten heeft nog geen enkele buurtbewoner zich
aangemeld om het stokje van Rob over te nemen.
Het bestuur kan wel functioneren zonder voorzitter, omdat er wel een oneven
aantal bestuursleden zijn die dan democratisch alle beslissingen kunnen gaan
nemen. Maar wat is onze wijkvereniging nu zonder voorzitter ????????????
In deze wijkkrant kunt u lezen over de aankomende Burendag, Lief en Leed
van onze wijk, de Huiskamer, de pen en natuurlijk enkele knutselpagina’s.
Veel leesplezier.
De Redactie.
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Van onze voorzitter
Beste leden,
Hierbij al weer de tweede wijkkrant van 2015.
Voor degene die de ledenvergadering van donderdag 26 maart bijgewoond
hebben – de opkomst was redelijk te noemen – is er een blik achter de
schermen gegund waar de vrijwilligers in het algemeen en het bestuur inclusief
de commissies in het bijzonder het jaar 2014 mee bezig zijn geweest. Of te
wel, waar staan wij op dit moment.
Zoals vorig jaar aangegeven zijn wij voornemens om enkele aanpassingen /
verbeteringen door te voeren in het wijkgebouw. Ondanks alle inspanningen
van diverse personen is het nog niet gelukt om een sluitende begroting te
krijgen om de verbouwingsplannen uit te voeren. Helaas lopen wij bij de
aanvraagprocedures tegen een hoop obstakels aan, vandaar dat er nog weinig
te zien is. Wij gaan ons best doen om het toch eerdaags rond te krijgen!
Zoals ik in 2013 heb aangegeven, is het voor mij nu echt de laatste
ledenvergadering waarbij ik als voorzitter heb mogen “voorzitten”. Langs deze
weg wil ik u allen danken voor het vertrouwen en wens het bestuur het
allerbeste toe voor de toekomst.
Mocht er nog iemand zijn, die deze rol wil vervullen, schroom niet en meld je
aan bij één van de bestuursleden!
Natuurlijk blijf ik wel – waar mogelijk – betrokken bij de wijkvereniging en
hoop ik u te treffen in of om ons wijkgebouw tijdens de georganiseerde
activiteiten.
Het ga u goed!

Met vriendelijke groet,
Rob Pijffers
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Lief en leed Februari 2015
Bedankt als lid:
Fam. Veldkamp
W. Kloosterstraat 8
Fam. Bronsvoort
C. Huygensstraat 19
Fam. Knol (lid buiten de wijk)
Fam. Hallink (lid buiten de wijk)
Dhr. En Mevr. Kardijk Sr.
Rijssensestraat 397
Nieuwe leden:
Fam. Stokvis
C Huygenstraat 22
Bedankjes:
Graag willen wij de wijkvereniging bedanken voor het bloemetje dat we
mochten ontvangen als een opkikkertje i.v.m. ons ziek zijn.
Fam. v/d Riet, Jac Perkstraat 1
Anneke Dijkstra (C Huygensstraat 45) wil de wijkvereniging hartelijk danken
voor het mooie bloembakje die zij kreeg toen ze uit het ziekenhuis kwam na
een operatie.

Namens lief en leed
Harmke Schipper
C Huygensstraat 31
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Renovatie huurwoningen
Zoals jullie misschien al wel gezien hebben is er wat gaande op het
“Bernhardpleintje”.
De komende tijd zullen er (i.v.m. de aankomende
renovatie werkzaamheden vanuit de woningstichting)
bouwmaterialen en keten geplaatst worden aan de kant
van de apotheek.
Daar is ook een op/afrit gerealiseerd zodat het
bouwverkeer niet over het pleintje hoeft.
Als het goed is komen er hekken omheen om alles af te
schermen.
Streven is dus dat de kids uit de buurt gewoon veilig kunnen blijven spelen,
fietsen, etc.
De container van Siers die nu nog geplaatst staat aan de rand van het pleintje
gaat (als het goed is) nog verplaatst worden.
Spreekt u vast met uw kinderen af dat ze niet over de hekken en containers
gaan klimmen?
Wendy Scholten.

DE HUISKAMER
WIST U dat er in Nijverdal een plek is waar je
zomaar binnen kunt lopen, gewoon voor een
gesprekje bij een kop thee of koffie?
We hebben twee grote tafels waaraan je met een
hele groep of met een paar mensen gezellig bij
elkaar kunt zitten.
Wil je alleen even rustig zitten en wat lezen, dat
is ook prima mogelijk; er is een zithoek met een
bank en een paar gemakkelijke fauteuils en er is
van alles te lezen.
Even een spelletje doen samen? Er is een sjoelbak en er zijn diverse andere
spellen aanwezig.
Wanneer er behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek onder vier ogen dan
kunt u zich met een van onze gastvrouwen/-heren terugtrekken in onze
spreekkamer. Heel belangrijk daarbij: wat ons in vertrouwen wordt
verteld, blijft vertrouwelijk!
Wanneer dat nodig en gewenst is kunnen we verwijzen naar instellingen die u
verder kunnen helpen.
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Wat en waar is die plek?
Dat is DE HUISKAMER, Markt 3 in Nijverdal.
Wanneer kunt u daar terecht?
Elke werkdag van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur
Op zaterdag en zon- en feestdagen van 14.00 – 17.00 uur.
Voor wie is DE HUISKAMER bedoeld?
Voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn die op bezoek willen komen.
Tijdens de openingstijden zijn er altijd twee gastvrouwen/-heren aanwezig die
u van harte welkom willen heten en in zijn voor een gesprek(je)!

IK GEEF DE PEN DOOR AAN:
Familie Oogink, bedankt voor de pen.
Ik ben Evelien Lensink, ben 47 jaar jong en moeder van een tweeling. Rick en
Marc van 16.
Sinds 5 jaar woon ik in deze wijk. Het bevalt me hier uitstekend. Het is een
mooie wijk en we hebben een zeer actieve buurtvereniging. Het is altijd
gezellig bij het Diekhuus.
Sinds kort werk ik bij de Shell, aan de Rijssensestraat. Het bevalt me hier
prima. De collega's zijn leuk en gezellig en ik vind het leuk om met mensen om
te gaan.
Mijn hobby’s zijn mijn honden en die van Antoine en lekker bezig zijn in huis.
Muziek luisteren doe ik graag, bij voorkeur Marco Borsato.
Al 5 jaar ben ik gelukkig met mijn vriend; Antoine Hoop. Hij is 44 jaar oud en
werkt bij Ten Cate. Hij is vader van 3 jongens, Kevin, Jordi en Milan. Hij woont
in de Blokken maar is hier regelmatig aanwezig.
Het antwoord op de vraag wat onze favoriete vakantie bestemming is, is;
gewoon heerlijk achter het huis onder de veranda.
De pen geef ik door aan de familie van de Maat. Mijn vraag aan jullie is: welke
activiteit zouden jullie graag zien in onze wijk?
Groetjes Antoine en Evelien.
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KAART Seizoen 2014-2015
Afgelopen seizoen kwamen er gemiddeld zo’n 24 personen om te kaarten. Zij
hadden keuze uit jokeren, klaverjassen of kruisjassen.
Halverwege het seizoen kwamen de dart groep ook in “onze” ruimte omdat de
boven-ruimte verhuurd is aan Zorg Accent.
Er is een kleine en een grote groep darters, per keer verschillend, dus veel
meer lawaai, maar…. Kaarters kunnen er ook wat van…. Dus zeurt niemand
daarover.
We werden weer prima verzorgt door Jannie Geerling en Gerda Herder en
soms kwam Dinie Tijhoff om in te vallen als één van de dames verhinderd was.
Het is al met al een gezellige boel daar op die avonden.
Toch kunnen we wel wat meer kaarters gebruiken. Heb je interesse? Aarzel
niet kom gewoon eens langs! Wie weet wil je nooit meer iets anders! Vooral de
joker afdeling kunnen er nog wel meer bij!
Hier volgende de uitslagen:
Jokeren
Punten Prijs/Plaats
Klaverjassen Punten Prijs/Plaats
T. Hegeman
M.
Hazebroek
W. Ebbing
J. v. Leussen
M. Seinen
F. ter Heide

5815
6020

1e
2e

J. Kogelman
T. Wind

83040
82376

1e
2e

6160
6475
6620
7045

3e
4e
5e
6e

G. Tijhoff
G.J. Valk
J. Hartgers

81788
80629
80485

3e
4e
5e

Punten Prijs/Plaats
Kruisjassen
H.Bruggeman
T. Reimert
H.kl.Ligtenberg
L. Ebbing
J. van Laar
J. Kl.
Ligtenberg
B. Bos
J. Endeman
D. Bannink

61027
60671
60616
60321
59770
59116

1e
2e
3e
4e
5e
6e

58875
50756
57591

7e
8e
9e

Graag allen tot het volgende seizoen!
Groeten Jan van Laar
Wij willen graag de hele organisatie van de kaartavonden bedanken, dat zij het
elk jaar weer mogelijk maakt, om ons geliefde spelletje te spelen en dat alles
zo perfect is geregeld. Zonder iemand tekort te doen, het was weer een
geweldig seizoen.
Een kaarter
Editie Juni 2015
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Oproep:
Het jeugddisco team zoekt versterking
m/v 16 jaar en ouder.
Lijkt het jou leuk om 1x in de maand
te helpen bij de jeugddisco in
‘t Diekhuus?
Meld je dan nu aan!
T: 06-23423984
E: kevinhoop1@live.nl
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DE BIERKIP:
Hele kip op een bierblik
Het verwarmde bier houdt het vlees mals, terwijl de huid lekker knapperig
wordt.
Het levert elke keer weer een perfect resultaat op.
Benodigdheden
1 hele kip
1 blik bier
2 eetlepels zout
1 theelepel zwarte peper
3 theelepels kipkruiden
2 eetlepels olijfolie
(of je koopt een gemarineerd/gekruid kippetje ;-)
Bereidingswijze
Spoel de kip af van binnen en buiten.
Droogmaken met keukenpapier.
Smeer de kip licht in met olie en bestrooi de binnen- en buitenkant met zout,
peper en droge kipkruiden.
Zet apart.
Verwarm de barbecue voor op stand `hoog".
Open het bierblik en schenk de helft eruit (of beter:drink het op).
Zet het blik op een stevige ondergrond.
Schuif de kip, door in elke hand een poot vast te pakken, over het blik.
Zet een gedeelte van de brander uit en het andere gedeelte op "medium".
Plaats de "kip-op-het-blik" boven de brander die uit is.
Dit is de indirecte kookmethode.
Zet de kip in goede balans op zijn twee poten en het blikje als een driehoek.
Let er op dat het geheel stevig staat voordat het deksel gesloten wordt.
Barbecue de kip bij medium hitte voor ongeveer anderhalf uur of totdat de
temperatuur in de borst de 80°C en 85°C in het dikste deel van de bout bereikt
heeft.
Haal het geheel voorzichtig van de barbecue af met ovenhandschoenen.
Laat 10 minuten rusten voordat het blik verwijderd wordt.
Knoei niet met het bier, want de inhoud kan erg heet zijn.
Snijd de kip in stukken en serveer onmiddellijk.
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Knutselen - knikkerzak
Wat heb je nodig:
* Lapstof van 25 bij 50 cm
* Textielstiften of textielverf
* Naald
* Draad
* Naaimachine
* Aparte strook voor de bovenkant waar touw door heen gaat 50 bij 6 cm
* Eventueel kralen of knopen
* Touw
Knip een lap stof op maat.
Teken eerst een leuke tekening erop en kleur het in met textielverf of
textielstiften. Niet te dicht bij de rand, want als die dicht zit is misschien je
halve tekening verdwenen.
Als je helemaal klaar bent met versieren kun je het binnenste buiten dicht
stikken met de naaimachine (vraag dit aan je moeder of iemand die dat voor
je kan doen).
Speld de rand er boven op en zorg voor een opening een tunnel waar het touw
door heen gaat.
Naai de rand vast.
Steek het touw door de tunnel. Stop je knikkers in de zak en knop het touw
dicht.
Klaar is je knikkerzak.

Tip: Je kunt de knikkerzak een extra bodem geven in verband met het slijten
tijdens het spelen.
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Heb jij hem al?

Installeer onze 'n Oaln Diek app direct op je smartphone.

Gratis!

https://chayns.net/63769-11980/app
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