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Wieker muzikanten op podium ‘Live in De Wiek’

Stichting de Wiek Actief organiseert op zaterdag 22 oktober ‘Live in De Wiek’ met twee
coversbands waarin Wieker muzikanten spelen. De coverbands The Mid en Beg Steal
or Borrow treden deze avond op in de feesttent op het terrein van vv Wacker aan de
Wiltenweg.
Dit zgn.‘Rocktober fest’ wordt voor de tweede keer georganiseerd door Stichting de Wiek
Actief. Live in De Wiek vindt een keer in de twee jaar plaats. De eerste keer was in 2014.
Het is voor iedereen toegankelijk. Aanvang is 20.30 uur. Entree € 5. Kom op tijd als je niets
wilt missen, want de eerste band (The Mid) begint tijdig te spelen. >>
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Coverband The Mid is de band van Wieker Bert van Bremen. Deze band heeft het bestaan te
danken aan een jamsession. Het eerste serieuze optreden van The Mid was in mei 2014 tijdens de The Battle of The Jam bij café de Kastelein in Ruinerwold. Makelaar en Ruinerwoldiger Jan Weide wilde als muzikant The Battle of the Jam een keer in zijn leven meemaken.
Hij kreeg vrienden Bert van Bremen en Wim Hegen zo ver om ook weer aan de muziekstudie te gaan. Drummer en ‘jonkie’ Erwin Nijboer trok het winnende lot en werd aan de vijftigers gekoppeld: The Mid was geboren. De vijf bijeengeraapte muzikanten maakten er een
doldwaze avond van en besloten verder te gaan met de band. The Mid speelt covers uit een
lang en kort verleden van onder anderen Herman Brood, Rolling Stones, De Dijk, JJ Cale,
Golden Earring en vele anderen.
BSOB oftwel Beg Steal or Borrow is de band van Wieker bassist Ferry Johannes. Twee jaar
geleden tijden de eerste editie van Live in De Wiek lieten ze al zien wat ze in huis hebben.
Het repertoire is bijzonder gevarieerd en wordt omschreven als Rock & Roll-Metal-Pop en
extravaganza. Feesttent bij vv Wacker. Aanvang: 20.30 uur. Meer info: www.dewijk.info

Nieuwe leden Dickninger Geuzen zijn welkom
Graag willen we ons koor uitbreiden met een aantal nieuwe leden. Of je nu arm of rijk, dik
of dun, oud of jong bent iedereen is van harte welkom eens een repetitieavond bij te wonen
om de sfeer te proeven van ons gezellig mannenkoor. Het bijwonen van een repetitie is geheel vrijblijvend en je bent tot niets verplicht. Wanneer je geïnteresseerd bent wordt je bij
deze uitgenodigd. Eerst nog nadere informatie, neem dan contact op met het secretariaat op
tel. 06-46266662. De Dickninger Geuzen repeteren op woensdagavond in Ontmoetingscentrum De Havezate in De Wijk.
Zaterdagavond 8 oktober treden de Geuzen op in het voor- en na programma van Jan Keizer
en Anny Schilder in het Uitgaanscentrum Music Club te Kampen. En op donderdagavond 3
november zijn ze één van de drie deelnemers zijn die het Univé-Relatieconcert in Schouwburg Ogterop te Meppel verzorgen.

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?

Agenda:

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

11 okt - Bijeenkomst ondernemen en Energie
21 okt - Dikke Reint ‘Bier & Schnitzeltour’
22 okt - Live in De Wiek feesttent bij VV
Wacker aanvang 20.30 Entree € 5,00
Haar en/of hoofdhuidproblemen!
28 okt - Feestkoor De Traan Havezate
Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in 12 nov - Big John en SWE Apollo uur sportRuinerwold. Voor een hoofdhuid analyse.
hal de Slenken aanvang 20.00 uur
Tel: 0522 –481629. kapsalonhairtrends.nl
26 nov - Cabaret Boerenblond Havezate
Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.
(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)
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Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

openingstijden tankstation :
ma. t/m vr. : 07.00 tot 21.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00

- Hej ook zo’n brief in de busse had?
- Vast wel. Zo’n blauwe kleur?
- Nee, die van de gemiente over
de openbare verluchting
- Wat bint ze now weer van plan?
- No ak ut goed leeze wult ze doar iets
bewuster mit umme goan
- Das op zich niet verkeerd toch!
- De openbare verluchting verbruukt
de helft van totale gemiente energie
- Zo das niet mis zeg, nooit e weten
- Precies en in de nachtelijke uren kan
dat misschien wel iets minder dus!
- Murre wej dan strak in donker zitten?
- Ak ut goed begriepe stiet in de C de
Vos van St stroate een proefopstelling
- Dus die zit al in duuster te kieken?
- Now ja, noar middernacht dus he!
hebt de meeste luu de doppen al dichte
- Ow ut inbrekersgilde zal dit ook
vaste van harte toejuichen
- Dikke kans, det volkie warkt toch ut
liefste in ut donker!
- Ie kunt oen mening online geven op
www.dewolden.nl/verlichting
- Dat wuk wel doen, moar dan zuk toch
hen kieken mutten
- Dan doej dat toch eem!
- Das s nachts en das lig ik al plat
- Wat hebben wej toch aans een
prachtig mooie noa zomer
- Zeg dat wel, jammer dat ut
zwembad niet meer opent was
- Begreep dat dit niet aans kun
- Nou, ja ie kunt niet alles hebben
- Yow
- Goed Goan
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racefietsers, maar alleen voor MTB-ers en
cyclocrossfietsers. Tijdens de tocht komen de
Vanaf de kantine van voetbalvereniging Wac- deelnemers langs een rustpost waar gratis
ker aan de Wiltenweg 1 in De Wijk wordt op eten en drinken wordt aangeboden. De route
zondagmorgen 2 oktober 2016 de ATB-tocht wordt bewegwijzerd met pijlen of specifieke
van De Wijk verreden. Deze tocht wordt ge- bebording en is met de grootste zorg voor
veiligheid samengesteld.
organiseerd door het wielercomité De Wijk.
Er kan gestart worden tussen 9:00 en 10:00
De organiuur en men kan kiezen om 30, 40,50 en 60
satie is in
kilometer te fietsen.
handen van

ATB-tocht De Wijk

De tocht is uitgezet in zuidwest Drenthe en in
grote delen van Overijssel, in de omgeving
van De Wijk, IJhorst en Staphorst. Regelmatig wordt de Reest gekruist. De route is nagenoeg autovrij en veelal aaneengesloten door
prachtige bos- en natuurgebieden. Het aantal
oversteken van wegen is tot een minimum
beperkt. De route kent prachtige zandpaden
en single-tracks met her en der kleine klimmetjes. Het parcours, door al deze prachtige
natuurgebieden, kan alleen op deze dag gereden worden en is vergelijkbaar met een veldtoertocht, dus daardoor niet geschikt voor

het Wielercomité de
Wijk in
samenwerking met de
Oranjevereniging.
Echter de
technische ondersteuning vindt plaats door
De Peddelaars uit Hoogeveen. Voor meer
informatie over de toerclub van de Peddelaars
verwijzen wij naar www.tcdepeddelaars.nl. of
www.rondjedewijk.nl
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aanleggen van een glasvezelnetwerk in de
dorpen en vooral ook in de agrarische gebieden van De Wolden. Met daarnaast de goede
Woensdagavond 21 september gaf de heer
samenwerking met het Gemeentebestuur, de
Roger de Groot, burgemeester van gemeente
ambtenaren en ook met de inwoners van De
De Wolden tijdens de afdelingsavond van de
Wolden. Tevens de interactie tussen het GeVrouwen van Nu de Wijk, in De Havezate
meentebestuur en de burgers bij verschillende
een informatieve lezing over zijn werk als
dorpsprojecten, zoals bijvoorbeeld: het fietsburgemeester. Er waren 73 geïnteresseerde
pad langs het kanaal vanaf de Slenkenweg
Vrouwen van Nu aanwezig.
richting Ossesluis, het Groene Hart in Veeningen, het Struunpad in Koekangerveld en
Na een welkomstwoord van voorzitter Ria
de herindeling van Dijkhuizen in Ruinerwold.
Janssens en het huishoudelijke gedeelte van
de afdelingsavond werd het programma inge- Dat alles tezamen besloot de burgemeester
vuld door burgemeester de Groot. Tijdens zijn zijn lezing, maakt dat ik nog steeds content
ben met de gemeente De Wolden en zijn inboeiend betoog vertelde de burgemeester
eerst iets over zijn gezinssituatie en over zijn woners.
wethouderschap bij de gemeente Raalte.
Na de pauze was er voor de aanwezige vrouDaarna werd uitgelegd waarom er voor de
wen de gelegenheid om vragen te stellen.
gemeente De Wolden gekozen werd om hier
Hierbij bleek wat er belangrijk gevonden
het ambt als burgemeester uit te gaan oefenen.
wordt om aandacht aan te geven vanaf de
De aanstelling als burgemeester van De Wolzijde van de gemeente: goede en goed onderden was voor vier jaar terug. Belangrijke fachouden fiets- en voetpaden en een goed wertoren om te kiezen voor De Wolden waren
kende straatverlichting. Maar het behoud van
o.a.: een goed functionerend GemeentebeDe Havezate als Ontmoetingscentrum, en het
stuur. De gemeente De Wolden was geen
in stand houden van de bibliotheek en het
krimpgemeente en bood zodoende veel toezwembad in het dorp de Wijk, staan boven
komstperspectief. De centrale ligging van De
aan de lijst. Ook een snelle aanleg van het
Wolden sprak het gezin de Groot ook aan.
glasvezelnetwerk zouden veel vrouwen heel
Evenals de vele agrarische- en natuurgebiefijn vinden. De burgemeester gaf waar mogeden in deze gemeente en het vele groen in de
lijk een duidelijke toelichting op de vragen.
dorpen; een prima leefomgeving om te wonen
en te werken. Bovendien waren de grote eco- Voorzitter Ria Janssens bedankte tot slot burnomische bedrijvigheid in de gemeente en de gemeester de heer Roger de Groot voor zijn
interactiviteiten en burgerinitiatieven vanuit
zeer informatieve lezing en bood hem als
de verschillende dorpen van De Wolden unie- dank een attentie aan.
ke items welke voor de burgemeester hebben
meegeteld in het besluit zich te willen vestigen in De Wolden als burgemeester.

Burgemeester geeft lezing

De hierboven genoemde punten zijn na vier
jaar burgemeester zijn nog steeds actueel en
van kracht. Dit samen met verschillende projecten welke de afgelopen jaren tot stand
kwamen en/of in ontwikkeling zijn, zoals:
woningbouw in de dorpen, het ondersteunen
door de gemeente van het zich vestigen van
bedrijven in boerderijen welke leeg zijn komen te staan. Maar ook de stimulans tot het
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Segeko Open Reestdal toernooi een stralend succes
De zon was de
grootste toeschouwer tijdens het eerste Segeko Open
Reestdal tennistoernooi in De Wijk.
Bijna 100 inschrijvingen zorgden
voor een goed gevuld schema, waar
spelers uit de wijde
regio de strijd met
de tegenstander,
maar ook regelmatig met zichzelf
aangingen. Verdeeld over elf categorieën werden er meer dan honderdtwintig wedstrijden
gespeeld. Van de heren enkel 5, tot de mixed dubbel 8, tijdens elke wedstrijd werd er gestreden tot het gaatje. Langs de baan reageert Chris de Jong van hoofdsponsor Segeko:
‘natuurlijk gaat het op de baan om het spelletje en de strijd, maar op het terras en langs/naast
de baan moet het ook goed toeven zijn. Het is zo’n mooi spel om naar te kijken vanaf de zijlijn. Onder het genot van een kop koffie of een Rivella, zien hoe het óók kan!’. Een cynische
grijns verschijnt om zijn mond. Het zweet parelt nog van zijn voorhoofd na wéér een verloren
wedstrijd in de herendubbel 8. Goed gestreden, maar de winst was net niet binnen bereik.
‘Gezelligheid kent geen tijd en dat willen we graag uitstralen. Langs de baan zijn er altijd
mogelijkheden om de sfeer verder te verhogen!’ vult Chris de Jong verder aan. Extra vaak
werd de inwendige mens verwend met heerlijke koude en warme hapjes en de toernooicommissie heeft gezorgd voor plaids ingeval de zon achter de horizon verdwenen is en de temperatuur op het terras daalt. Voorzitter Henk IJdens is heel blij met de nieuwe hoofdsponsor
Segeko: ‘met deze samenwerking kunnen we weer een nieuwe impuls geven aan diverse zaken binnen tennisvereniging Voorwijk, met als speerpunt natuurlijk Het Segeko Open’.

Prachtige collecteopbrengst
Van 11 tot en met 17 september is er door vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds
gecollecteerd in de Wijk. Samen hebben zij een prachtige opbrengst van € 958,31 opgehaald
voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. ‘De inzet van onze vrijwilligers is onmisbaar. De collectanten en donateurs maken mogelijk dat het fonds in het komende jaar meer
onderzoek naar spierziekten kan financieren’ aldus Joanna van Drongelen, hoofd collecte- &
vrijwilligersorganisatie Prinses Beatrix Spierfonds. Hebt u de collectant gemist, maar wilt u
toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan via giro 969 of sms SPIER naar 4333 (eenmalig
€1,50). Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen
door middel van wetenschappelijk onderzoek. De organisatie financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit
van leven van patiënten nu. Dit is mogelijk dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.
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Ontwerp zelf
je eigen bedrukte
beker op:
www.ekocups.nl
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Hebt u vragen over de bijeenkomsten of over
de Energie-agenda en het actieplan Klimaat
& Energie dan kunt u contact opnemen met
Energiebesparing, energieopwekking en
Janneke Timmerman via het e-mailadres
duurzaam leven zijn voor de gemeente De
j.timmerman@dewoldenhoogeveen.nl of via
Wolden belangrijke thema’s. Wij willen hiertelefoonnummer (0528) 378 341.
mee aan de slag. Helpt u mee? Wij nodigen u
graag uit voor de bijeenkomst op dinsdag 11
oktober om 19.30 uur, ontmoetingscentrum
De Havezate, (Dorpsstraat 78), de Wijk, om
mee te denken over Klimaat & Energie in
onze gemeente op het gebied van OnderneDe openbare verlichting gebruikt bijna de
men.
helft van het totale energieverbruik in onze
gemeente. Reden om na te gaan of we in
Samen tot actie komen
onze gemeente bewuster met de verlichting
De gemeente wil de komende vijf jaar de
kunnen omgaan. Daarbij is de vraag of we in
nadruk leggen op ‘actie’. Daarom is gekozen de nachtelijke uren net zo veel licht nodig
voor het opstellen van een Actieplan. Dit
hebben als tijdens de spits. De gemeente wil
geeft ons de kans om sneller in te spelen op
graag uw mening en ideeën horen.
ontwikkelingen, onder andere op de initiatieven vanuit inwoners.
In de gemeente hebben we de keuze vanuit
de netbeheerder om ’s nachts het licht uit te
Wat wilt u in de Energie-agenda?
doen (avondbrander noemen we dat) of het
In voorbereiding op het Actieplan wordt er
licht aan te laten (nachtbrander). Samen met
een Energie-agenda opgesteld. In de Energie- u willen we kijken welke verlichting ‘s
agenda komt een overzicht van de scenario’s nachts uit kan. Om te zien hoe dat eruitziet,
en acties waarvoor initiatieven, ideeën en
heeft de gemeente een proefopstelling gedraagvlak bestaan binnen de gemeente. De
maakt in: de Wijk op de Vos van SteenwijkEnergie-agenda is basis voor het Actieplan
straat. Hier branden de avondbranders de
Klimaat en Energie.
hele avond en nacht niet. Normaal zou dit
alleen uit zijn vanaf 24.00 tot 06.00 uur.
Denkt u mee?
Om tot een Energie-agenda te komen worden Wellicht vindt u dat er wel minder verlichvier bijeenkomsten georganiseerd. In deze
ting kan staan in de gemeente, dat horen wij
bijeenkomsten komen lopende initiatieven
ook graag van u. De huidige openbare veraan de orde, maar vooral ook ideeën en am- lichting is niet oud. Nu vervangen zou kapibities die kansrijk zijn voor de toekomsttaalsvernietiging zijn. Maar stel dat de geagenda. Voor deze bijeenkomsten nodigen
meente straks wel moet vervangen, dan zou
wij inwoners per thema uit: Wonen,
je rekening kunnen houden met minder verOnderwijs en sport, Ondernemen en de
lichting. Maar wat zou u dan belangrijk vinvoorbeeldfunctie van de gemeente
den? Hebt u daar suggesties voor?

Ondernemen en energie

’s Nachts minder
verlichting?

Alle input die u levert tijdens de bijeenkomsten wordt verzameld en is terug te vinden in
de concept Energie-agenda. Zo krijgen groepen, verenigingen, organisaties en individuele inwoners de kans om aan te geven wat zij
belangrijk vinden binnen energie en klimaatinitiatieven.

Laat ons uw mening en ideeën horen!
Vul de online vragenlijst in op dewolden.nl/
verlichting. Dit kost u circa 5-10 minuten
van uw tijd. Invullen van de vragenlijst kan
tot en met 12 oktober. Bedankt voor het meedenken!
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Alternatieve Energiebronnen
Gemeente De Wolden wil het opwekken van duurzame energie mogelijk maken en stimuleren. Het moet voor inwoners gemakkelijker worden om zonnepanelen te plaatsen, ook worden de richtlijnen voor (kleinschalige) windturbines flexibeler. Om de landschappelijke kwaliteit van de gemeente te behouden zijn hiervoor richtlijnen opgesteld.
Kleinschalige windturbines
In De Wolden zijn grootschalige windturbines vanuit het behoud van de landschappelijke
kwaliteit niet gewenst. Wel komen er meer mogelijkheden voor kleinschalige windturbines.
Het voorstel in de nieuwe richtlijnen is om de hoogte voor windturbines te vergroten naar 15
meter (ashoogte). De mogelijkheden voor experimentele vormen van windturbines is ook
vergroot. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de plaatsing van een horizontale windturbine
op bedrijfsgebouwen. Wel wordt voor plaatsing van windturbines onderscheid gemaakt in
bestemmingen en ligging van percelen binnen of buiten de bebouwde kom.
Zonne-energie
Naast windenergie wil de gemeente inwoners de mogelijkheid geven om zonnepanelen te
plaatsen buiten en aansluitend aan woonperceel. Hierbij gaat het om energieopwekking voor
eigen gebruik. De oppervlakte van de te plaatsen zonnepanelen is afhankelijk van de bestemming. Grootschalige, commerciële productievelden worden uitgesloten.
De richtlijnen zijn opgesteld in samenwerking met o.a inwoners van de gemeente, instanties
en vrijwilligersorganisaties. De gemeenteraad heeft de uitvoeringsregels besproken op 26 mei
2016 en zal op 29 september een definitieve beslissing nemen.
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Geslaagde klarinetdag van Bin Selmer i.s.m. Apollo

Zondag 18 september Klarinetdag de Wijk, o.l.v. Selmer Artist Lute Hoekstra. Naast samenspel passeerden veel aspecten de revue zoals ademhaling, klank, intonatie, techniek, etc.etc.
vergezeld van een behoorlijke dosis sfeer en gezelligheid. Het was een prachtige dag, de talrijke deelnemers genoten volop, leerden veel en kregen veel uitleg en adviezen. Men maakte
tevens dankbaar gebruik van de gelegenheid de Henri Selmer Paris Clarinets (inclusief de
nieuwe Seles Prologue en Presence klarinetten), Francois Louis ligaturen en Gonzalez Clarinet Reeds te proberen. De reacties waren erg positief, we kunnen terug kijken op een bijzonder geslaagde dag! We bedanken Koninklijke Muziekvereniging Apollo voor de ondersteuning en gastvrijheid, alle deelnemers voor het enthousiasme en de positieve reacties, en Lute
Hoekstra voor de vakkundige leiding aan deze dag. De volgende Selmer Klarinetdag is zaterdag 15 oktober bij Muziekcentrum Van Gorp, kijk voor meer informatie en mogelijkheid tot
aanmelden in de agenda op www.selmer.nl!

Dikke Reint nog eenmaal te zien op 21 oktober
Baron Reint Hendrik de Vos van Steenwijk houdt op zijn tijd ook van een goed glas bier! Op
21 oktober vindt nog eenmaal de voorstelling ‘Dikke Reint’ plaats. Op deze bijzondere oktoberavond vertrekken we om 18:00 uur met de kar vanaf het Vosje in de IJhorst.
Na enkele scènes keren we daar terug voor een schnitzeldiner vergezeld van gerstenat. Op
twee derde van de tocht leggen we zoals gebruikelijk aan bij Herberg het Vergulde Ros en na
afloop drinken we nog een goed glas bier met de baron in het Vosje en.... kan het Oktoberfest
beginnen! Trek uw Lederhosen aan en strijk uw dirndl in de plooi, dan bent u er helemaal
klaar voor. Prijs voor deelname aan Dikke Reint Oktoberfest: € 39,50. Tijdig reserveren is
noodzakelijk. Er is maar plaats voor 32 personen. Meer informatie via dikkereint@xs4all.nl
of bij de Toverkamer in Meppel. (tel: 0522-247472) Of kijk op www.dikkereint.nl
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Apollo filmconcert voor Jong & Oud
Koninklijke Muziekvereniging Apollo de Wijk organiseert op 9 oktober 2016 een muziekmiddag in het teken van films en series. Het heeft als thema 'Jong & Oud' iedereen is er immers mee opgegroeid! Bezoekers worden meegenomen naar de Science Fiction wereld van
Avatar in 2154, The Rock wat zich afspeelt op het gevangeniseiland Alcatraz. Maar ook naar
Dances with Wolves met Kevin Costner uit de jaren 90 en zeker Band of Brothers, de tiendelige tv serie uit 2001 over de tweede wereldoorlog.
Een avondje genieten op de bank van een mooie film of serie doen we allemaal wel eens of
vaker! De muziek van een film neemt je vaak helemaal mee in het verhaal. Muziek herinnert
je weer aan een bepaald fragment maar ook hoe je je toen voelde. Dat maakt de repetities extra leuk en we hopen dat jullie dit ook zullen ervaren tijdens ons gratis concert. Natuurlijk is
een vrijwillige bijdrage in onze 'instrumentenkoffer' bij de ingang altijd welkom!
Zondagmiddag 9 oktober spelen wij onder leiding van dirigent Lute Hoekstra ongeveer een
uur met veel plezier voor jullie deze en andere film muziek in het ontmoetingscentrum de
Havezate. Om 14.30 uur beginnen wij en daarbij ook leuk om te vertellen dat onze mede muzikant Inge Hooch Antink op alt en sopraan saxofoon het toepasselijke nummer 'Saxpack' zal
laten horen. Hiermee heeft zij haar D-diploma gehaald en daar zijn wij als vereniging natuurlijk erg trots op!

Genieten aan de Reest
Mede dankzij het schitterende weer trokken vele culinaire liefhebbers en belangstellenden voor streekproducten afgelopen weekend
naar het Smaakmakersfestival in De Wijk. Naast lekker
eten en drinken was er live
muziek, en stonden er
(kinder) activiteiten
op het programma.
Het weiland aan de Julianastraat was opnieuw omgetoverd tot één groot en gezellig openluchtrestaurant met mobiele keukens en foodtrucks.
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Boerenblond met nieuwe programma naar De Wijk
Cabaretgroep Boerenblond komt zaterdag 26 november 2016 optreden in de Havezate in De
Wijk. Met het nieuwe programma: ‘Das’t hele eier eetn' . Het betreft een best of van de afgelopen zestien jaar. Op dit moment wordt er keihard gewerkt om het nieuwe programma in te
studeren ,want sommige sketsches dateren nog uit de beginperiode en zijn al jaren niet meer
gespeeld.
Cabaretgroep Boerenblond kijkt terug op een prachtig jaar. Zo trad het viertal dit jaar vele
keren op. In kleine cafeetjes en dorpshuizen, tot grote feesttenten en schouwburgen. In bepaalde plaatsen soms meerdere malen. De doelgroep waarvoor werd opgetreden was al net zo
verschillend. Dit variërende van boeren, burgers en bouwvakkers tot plattelandsvrouwen,
ambtenaren, chauffeurs en Business clubs. Allemaal waren ze wel een keer aanwezig bij een
optreden.
Het programma ‘Wat kost dat wel niet’ werd de afgelopen twee jaren verschillende malen
opgevoerd. Vaak ver te voren al uitverkocht. Daarom was het tijd voor iets anders. Het kolderieke cabaretgezelschap slaagt erin een grote diversiteit aan onderwerpen op niet alledaagse
wijze voor het voetlicht te brengen. De kracht van de acts zit met name in de keuze van de
onderwerpen uit het dagelijks leven, en het zorgvuldig neerzetten van verschillende typetjes.
Voor wie er bij wil zijn is het verstandig om niet te lang te wachten met het kopen van kaarten. Omdat de voorstellingen van het populaire cabaretgezelschap snel zijn uitverkocht, geldt
daarom vol is vol! Kaarten a € 12,50 (incl. kopje koffie) zijn vanaf 1 oktober te koop bij:
Ontmoetingscentrum de Havezate, Cafetaria AnyTyme en Bemo Entertainment in De Wijk.
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Deze deskundigen zullen over ‘de zorg’ aan
de tand gevoeld worden door de heer Peter
Nefkens, die als journalist aan de Meppeler
Courant verbonden is. Hij zal hen ook bevragen over een tweede actueel thema, dat in de
‘Wie voedt onze kinderen op?’ is het onverwacht actuele hoofdthema dat bediscussieerd week vóór 9 oktober ‘over de tong gaat’. En
wordt in het tweede levensbeschouwelijk café hij zal ervoor zorgen dat de cafébezoekers ook
aan de discussie kunnen meedoen.
dat de Protestantse Gemeente houdt. De column wordt in de kerk aan de Reest uitgesproken door de burgemeester van de Gemeente
Staphorst, de heer Theo Segers. Het jaar vóór
zijn installatie in Staphorst werkte hij voor
een vereniging van acht basisscholen in de
Krimpenerwaard. Zondag 9 oktober vanaf
16.00 uur in de kerk aan de Kerkweg.

Tweede editie van het Levenscafé ‘Aan de Reest’

Onverwacht actueel, nu de komende verkiezingsdebatten lijken te zullen gaan over identiteit, over normen en waarden. Wie brengt
onze kinderen de normen en waarden bij? ‘De
ouders natuurlijk!’, zullen de ouders als eerste
roepen. Zij voeden hun kinderen op vanuit
hun eigen levensovertuiging: protestant, sociaal, katholiek, liberaal, humanistisch, enzovoort.

Het initiatief tot het Levenscafé van de plaatselijke Protestantse Gemeente is nadrukkelijk
bedoeld voor alle inwoners van IJhorst, De
Wijk en omliggende plaatsen. De leden van de
Stuurgroep, die het café inhoudelijk voorbereidt, en de gasten die op de zondagmiddag
met elkaar en met het publiek in discussie
gaan, zijn dan ook niet gevraagd op basis van
een eventueel lidmaatschap van de kerk.
Kritisch beschouwd kent het aandeel van ou- Mocht u op uw wandel- of fietstocht door ons
ders in de opvoeding van hun kinderen zijn
mooie Reestdal of om andere reden langs de
beperking. Want kinderen worden ook gekerk in IJhorst komen, dan staan vanaf kwart
vormd op school, bij de sportvereniging, in
voor vier de deuren ook voor u open om binhun omgang met vrienden en klasgenoten. De nen te lopen in het levenscafé ‘Aan de Reest’.
ouders, en natuurlijk de scholen ook, zijn zich
bewust van hun verantwoordelijkheid in het
bijbrengen van normen en waarden. Maar
geldt dat voor de overige ‘opvoeders’ ook?
Op vrijdag 28 oktober 2016 zal het feestkoor
De Traan o.l.v. Jans Polling uit Borger optreOp 9 oktober is, zoals gezegd, de heer Theo
den op de jaarlijkse culturele avond in het
Segers als columnist onze gast. Verder zal
Jantina Harink als deskundige meewerken aan Ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk.
Een avond 'de Traan' betekent een aantal uren
het Levenscafé. Zij werkt voor de gemeente
Hoogeveen bij het bureau ‘Recht op Leren’ en vol vrolijkheid en weemoed. U zult geboeid
raken door hun manier van optreden en soms
daarnaast ook voor de gemeente Hoogeveen
als thuiscoach. Daarnaast komt Martijn Mul- moet u huilen van het lachen. Kortom: een
der. Hij is algemeen directeur van de Stichting paar uur heerlijk ontspannen entertainment,
Wolderwijs, dat het openbare onderwijs in de zoals dat nog zelden geboden wordt! Op
maandag 26 september 2016 begint de kaartGemeente De Wolden verzorgt.
verkoop. Entreeprijs € 10.00 p.p. bij TIP, de
Jacques Tichelaar was de eerste columnist van Havezate in de Wijk en bij de Spar (Koetsier)
het eerste Levenscafé aan de Reest in IJhorst te Koekange.

Optreden ‘de Traan’
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Geef dan je naam, geboortedatum, adres
en telefoonnummer door en geef aan of je al
een blokfluit hebt. Natuurlijk mag je ook geGemeente De Wolden heeft woensdag 14
woon de eerste les komen kijken en meedoen,
september een woning aan de Stapelerveldom te kijken of je het leuk gaat vinden! De
weg in de Wijk per direct gesloten, op grond
kosten van de lessen zijn 90 euro per leerjaar.
van de Woningwet en de gemeentelijke BeEen blokfluit kan aangeschaft worden
leidsregels Hard- en Softdrugs. De politie
voor € 12,50 en het boek met CD voor € 20,heeft in het pand een hennepkwekerij ontdekt,
De blokfluit en het boek worden collectief
waar recent 500 planten zijn geoogst. Ook
via de vereniging aangeschaft. Gedurende het
zijn ruim 1.000 stekjes aangetroffen. De polischooljaar leer je blokfluit spelen en maak je
tie heeft twee verdachten aangehouden. De
kennis met de instrumenten die bij Apollo te
woning werd onderverhuurd. De eigenaar van
bespelen zijn. Verder geven we een aantal
de woning is ingelicht. Het is de tweede keer
concertjes en organiseren we ook een aandit jaar dat in gemeente De Wolden een pand
tal niet-muzikale activiteiten.
om deze reden per direct wordt gesloten. Burgemeester Roger de Groot: “Als gemeente
Blaas- of slagwerkinstrumenhebben we duidelijke regels voor Hard- en
ten Kinderen vanaf groep 5 die wel muziek
Softdrugs vastgesteld. Die geven ons de mowillen gaan maken, maar niet op blokfluitles
gelijkheid om een pand of woning direct te
willen, kunnen direct starten op een blaas- of
sluiten als daar illegale hennepteelt heeft
slagwerkinstrument bij Apollo. Het is dus niet
plaatsgevonden. De woning in de Wijk hebnoodzakelijk om eerst blokfluitles te volgen.
ben we per direct gesloten omdat er ook illeJe kunt ook een (gratis) proefles nemen op
gaal stroom werd afgenomen van het hoofdeen blaas- of slagwerkinstrument. Geef je
netwerk, wat al beginnende brandschade had
voorkeur en naam, geboortedatum, adres en
veroorzaakt in de woning.’
telefoonnr. door via: jeugd@apollodewijk.
Ook voor meer info over de muzieklessen en
de kosten kun je mailen naar dit adres.

Gemeente sluit drugspand

Blokfluitlessen & muzieklessen bij Apollo

Lijkt het jou ook leuk om muziek te maken samen met je vriendjes en vriendinnetjes?
Geef je dan nu op voor de blokfluitof muzieklessen bij Apollo! Of kom gewoon
langs voor een proefles! Voor leerlingen vanaf groep 4 en hoger.
Blokfluitlessen:
Op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur
zijn de lessen in de ruimte van Apollo op de
bovenverdieping van De Horst. Als je direct
uit school komt, heb je nog even de tijd om
iets te drinken en te eten in onze ontmoetingsruimte. Vanaf dinsdag 20 september
2016 (morgen) zijn jullie allemaal welkom!
Je kunt je opgeven
via jeugd@apollodewijk.nl

Ook adverteren in dewijk.info?
Telefoon : 06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
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