AGENDA
Datum

Activiteit

25 november 2015

GEEN Sinterklaas

11 december 2015

Jeugd Disco

19 december 2015

Kerst Bingo

23 december 2015

Kinder Kerst Bingo

28 december 2015

Kaartmarathon

30 december 2015

Oliebollen Aktie

15 januari 2016

Jeugd Disco

01 februari 2016

Copy Wijkkrant

12 februari 2016

Jeugd Disco

18 maart 2016

Jeugd Disco

15 april 2016

Jeugd Disco

13 mei 2016

Jeugd Disco

17 juni 2016

Jeugd Disco

COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY KOPIE COPY

Wilt u allen de copy voor de volgende wijkkrant inleveren voor
Maandag 01 februari 2016
Bij Freddy Woudstra PC Boutensstraat 36
Of bij voorkeur via E-mail
wijkkrant@noalndiek.nl
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Van de Redactie

De laatste wijkkrant voor 2015. Wat gaat de tijd toch snel……
Kan me nog de kerst en nieuwjaar herinneren van afgelopen jaar.
En wat hebben we dit jaar veel evenementen en activiteiten gehad. Van
Eiergooien tot Burendag, van KinderDisco tot de Kerstbingo.
Geweldig dat er zoveel vrijwilligers zijn die dit toch maar organiseren voor ons.
Over vrijwilligers gesproken.. Het bestuur is nog steeds op zoek naar een
geschikte kandidaat om het voorzitterschap op zich te nemen.
Wie staat er op en helpt onze wijkvereninging hetzelfde niveau te behouden of
zelfs nog te verbeteren?
In deze wijkkrant staat weer de welbekende oliebollenaktie, een knutselpagina,
de Kerstbingo en nog veel meer.
Wij wensen u en uw familie hele fijne Kerstdagen en een gelukkig 2016.
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LIEF EN LEED
Rectificatie nav vorige wijkkrant:
Fam Bruinsma/Nijhuis, Rijssensestraat 383
In de wijkkrant stond dat ze geen lid meer waren maar
ze zijn juist lid geworden!
Excuses hiervoor!
Nieuwe leden buiten de wijk:
Fam. van Gellekom, Hoge Esweg 51
Nieuwe leden:
Fam. v Dalen, Rijssensestraat 371
Fam. de Vos, Potgieterstraat 68
Bedankt als lid:
Fam. Roddenhof, Bergleidingweg 20
Fam. Picanussa, Constantijn Huygensstraat 40
Fam. Schraa, Constantijn Huygensstraat 77
Bedankjes:
Hierbij wil ik de wijkvereniging bedanken voor de mooie cadeaubon die ik
kreeg omdat ik mijn enkel gebroken had.
Inmiddels kan ik al weer een klein beetje voetballen!
Nogmaals bedankt
Groetjes van Merle Valk
Namens de lief en leed
Harmke Schipper
Constantijn Huygensstraat 31
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TONEELGROEP ‘T HEXEL
Toneelgroep 't Hexel, bij de meeste van u wel bekend, een fenomeen in
Nijverdal en omstreken met vele uitverkochte speelavonden en afgelopen jaar
zelfs een wachtlijst,
brengt ook dit jaar weer (28, 29 en 30 januari 2016) een avond vol humor en
gezelligheid op de planken waarbij de spelers hun uiterste best gaan doen om
de het publiek een onvergetelijke avond te bezorgen.
Sinds een aantal jaren hebben enkele buurt / wijkverenigingen in de gemeente
Hellendoorn, zelf een leuke activiteit / idee tot stand gebracht.
Gezien de vele positieve reacties, willen wij u langs deze weg van deze
mogelijkheid op de hoogte brengen.
Uw vereniging koopt op voorhand een aantal kaarten op een bepaalde avond
voor de normale toegangsprijs van 12,50.
de leden kunnen vervolgens bij uw vereniging een kaartje bestellen voor 10,00
euro (2,50 wordt dan bijgelegd door de vereniging).
Uw leden zijn dan zeker van een toegangskaartje, ze kunnen gezamenlijk
genieten van een spetterende voorstelling en in de pauze en na afloop nog
even gezellig napraten met elkaar.
Misschien een leuke invulling op uw activiteitenagenda?

Met vriendelijke groet,
namens de spelersgroep
Jan Poorterman.
Tel: 06 23397151
Mail: toneelthexel@gmail.com
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VAN DE EVENEMENTEN

Disco
Er kan weer gedanst worden tijdens de jeugddisco!
De nieuwe data van de jeugddisco zijn bekend:
Noteer de datums alvast in de agenda:
11
15
12
18
15
13
17

december 2015
januari 2016
februari 2016
maart 2016
april 2016
mei 2016
juni 2016

Kom lekker dansen met jullie vriendjes en vriendinnetjes...
Er kan gedanst worden van 19:00 uur tot 21:00 uur!

Groetjes, Team disco
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KERSTBINGO
ZATERDAG 19 DECEMBER

Wij spelen deze avond 9 rondes met geweldige prijzen.
Dit is inclusief 1 bingo kaartje voor de extra ronde, kaartjes zijn ook los te
kopen voor 1 euro per kaartje. De extra ronde bestaat zoals voorgaande jaren
uit goed gevulde boodschappen pakketten.
De deuren gaan om 19.30 open. de koffie met wat lekkers staat dan voor u
klaar. Om 20.00 gaan we beginnen met de bingo.
Graag opgeven bij:
 fam. Brinkman tel. 0548-615943
 of
 fam. Zandbergen tel. 06-25034647.
Opgave graag voor 12 december.
Graag zien we jullie op zaterdag 19 december in het Diekhuus.
Groetjes de evenementen commissie
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VAN HET JEUGDBESTUUR
Wow, wat hebben veel kinderen gebakken,
gekookt en geknutseld in Diekhuus tijdens “Heel
Diekhuus bakt” en “Halloween”.
In de herfstvakantie hebben we met ongeveer
35 kinderen allerlei heerlijke hapjes gemaakt,
zoals pizza, fruitspiesjes, appelflapjes, koekjes,
cupcakes en noem maar op.
Het allerleukste is natuurlijk om het heerlijke
resultaat op te eten. Mmmm….dat hebben de
kinderen dan ook met smaak gedaan.
Kijk zelf maar, het ziet er toch heerlijk uit!!!
Het was fijn dat jullie er met zoveel waren!
Komen jullie volgend jaar weer bakken in
Diekhuus?
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Daarna stond op 31 oktober heel ‘N Oaln Diek in het teken van Halloween.
Versierde huizen, verklede kinderen en ouders…….onze wijk was voor dit feest
veranderd in een griezelbuurt.
Eerst hebben ongeveer 35 kinderen allerlei knutsels gemaakt in het teken van
Halloween.
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Na het knutselen werden de kleine en grote maagjes gevuld met heerlijke
patat en frikadel.
En eindelijk……..daar hadden ze de hele middag op gewacht……mochten de
kinderen verkleed als griezel, monster of heks door de buurt heen snoepjes
halen.
Zelfs bij Diekhuus was er een vossenhol met allerlei rare figuren, heel veel
rook en enge muziek.
We hopen dat u genoeg in huis had, want vanaf 18:30 uur kwamen nog veel
meer kinderen bij onze activiteit aansluiten. Het was weer een groot succes!

Bij deze willen we alle buurtbewoners die een steentje
hebben bijgedragen heel erg bedanken. De kinderen
hebben genoten!!!
Ook ouders die geholpen hebben en bakken en knutselen,
heel erg bedankt! Zonder jullie hadden we het niet gered!!

Noteer in jullie agenda: Kinder-Kerstbingo
We zijn nog niet klaar hoor met de activiteiten. We hebben nog een kerstbingo
voor jullie kids in petto. Heerlijk in de kerstvakantie bingo spelen en hopelijk
met een leuke prijs naar huis gaan. Lijkt jou dat wat?
Wanneer: woensdag 23 december
Tijd:
14:00 uur
Kosten:
€ 2,00 voor leden, € 2,50 voor niet-leden
Opgave:
Hiervoor hoef je je niet op te geven
Komt allen!!!!

Ideeënbus
Hebben jullie nog leuke, originele, grappige ideeën voor ons? Wij vinden het
leuk dat je met ons meedenkt. In Diekhuus staat een ideeënbus. Stop jou
topidee erin……..en wie weet organiseren wij het!!!
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IK GEEF DE PEN DOOR:
Bedankt Chantal van de Maat voor het doorgeven van de pen.
Wij zijn de familie ter Steege - Kappers.
Wij wonen al een aantal jaren aan de Constantijn Huygensstraat, eerst als
huurders en sinds vorig jaar als huiseigenaren.
Ons gezin bestaat uit Gertjan 33 jaar, Paulien 33 jaar en wij zijn anderhalf jaar
getrouwd. Onze dochter Amber van 6 jaar en zoon Robin van 4 jaar.
En Franse buldog Nova van bijna 10 jaar.
Gertjan werkt al bijna 12 jaar bij Wolters BV in Enter en Paulien 13 jaar bij
Heutink BV in Rijssen.(niet in het afhaalcentrum)
Op de vraag van Chantal is ons antwoord: ja en gezien de bouwplannen bij ons
achter zullen er binnenkort wel een aantal gezinnen bij komen.
Wij geven de pen door aan Hans en Hanneke Prins.
Onze vraag is: wat is de grootste veranderingen die jullie de afgelopen jaren in
de wijk hebben meegemaakt?
Groetjes
Gertjan & Paulien
Amber en Robin

KAARTMARATHON
Onze jaarlijkse kaartmarathon wordt gehouden op maandag 28 december
2015 van 14:00 tot 22:00 uur.
U kunt komen klaverjassen, kruisjassen, kruisjassen koppel of jokeren.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen, zoals u van ons gewend bent.
Het eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden door de
wijkvereniging en natuurlijk wordt u tussendoor voorzien van lekkere hapjes.
Tijdens de pauze kunt u loten kopen voor lekkere vleesprijzen.
De prijs is € 10,00 per persoon behalve voor het kruisjassen koppel.
Opgave bij Gerard Tijhoff, C. Huygensstraat of telefonisch op 0548-617408
(’s avonds na 18:00 uur) of tijdens de kaartavonden op de maandagavonden
in ’t Diekhuus. Opgave voor 19 december 2015.
Voor de kaartmarathon dient men om 13:30 uur aanwezig te zijn om op tijde
te kunnen beginnen.
We wensen u een gezellige kaartmarathon toe.
De Kaartcommissie.
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KNUTSELPAGINA

Vuurpijl

Benodigdheden:
- Wc-rolletje;
- Gekleurd vouwblaadje;
- Gekleurd A4-papier;
- Zwart, rond vouwblaadje;
- Twee kleuren wol;
- Schaar;
- Lijm.
Werkwijze:
1) Beplak het wc-rolletje met het gekleurde vouwblaadje door deze er omheen
te rollen;
2) Knip van het gekleurd A4-vel een dunne strook;
3) Plak deze strook gedraaid om het wc-rolletje heen;
4) Knip het ronde vouwblaadje in tot het midden;
5) Vouw er een punt van door beide knipzijdes over elkaar te vouwen en vast
te plakken;
6) Plak de punt op het wc-rolletje;
7) Maak van twee kleuren wol een vlecht;
8) Plak deze vlecht vast aan de onderkant van de vuurpijl.

…Je eigen (veilige) vuurwerk is klaar…
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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.
We beginnen woensdag 30 december `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 op 30 december doorgeven.
Na 13.00 uur nemen we geen extra bestellingen meer aan.
U kunt uw bestelling woensdag 30 december van 11.00 uur tot 18.00 uur
afhalen in ons wijkgebouw `t Diekhuus.
Hoe kunt u bestellen:
 Via de website: http://www.noalndiek.nl/nl/oliebollenactie.html
 Via het ingevulde strookje; deze wordt in de week 51 bij u opgehaald.
 Mochten ze u zijn vergeten of was u niet thuis, dan kunt u het strookje
inleveren bij: Harmke Schipper, Constantijn Huygensstraat 31
Het Oliebollenteam
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Aantal:

Per 10 Stuks

Met / Zonder

Per zak van 10 stuks

Zonder krenten en rozijnen € 4,50

Per zak van 10 stuks

Met krenten en rozijnen € 5,00
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