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Vrouwenkoor Meander viert jubileum met volle zaal

Op 27 november vierde vrouwenkoor Meander haar twintigjarig jubileum met een volle
zaal in de Havezate in De Wijk. Het koor repeteert al net zo lang wekelijks vol enthousiasme. Wanneer er een optreden is, is dat altijd
een groot succes. Zondagmiddag was dat wederom het geval. Met Jannie Kroes als dirigent, Ellen Wynia als pianiste en Gedica de
Wit als presentatrice zorgde het koor voor een
afwisselend programma. Naast een aanstekelijke medley van Rob de Nijs en het mooie
liedje ´Drents´ ter promotie van de Drentse
taal, genoot het publiek o.a.: van het prachtige
´Mijn dagboek´. Het koor met als oudste lid
de 92-jarige Riek Schrotenboer is zeer goed

op elkaar ingespeeld en de verschillende partijen klonken zuiver door de zaal. Als gastzangeres was Coby v.d. Berg uit Zwartsluis
uitgenodigd, die ontroerende solo zang ten
gehore bracht. Samen met het vrouwenkoor
zong ze ‘Con te Partiro’ een mooie en gevoelige uitvoering. Naast Coby maakte het klarinettenkwartet van Koninklijke Muziekvereniging Apollo de geslaagde middag compleet.
Ze brachten vrolijke stukken, met als afsluiting: ‘The Bare Necessities’, bekend uit de
Disney film Junglebook. Zo voegde het
Vrouwenkoor Meander een waardige herinnering toe aan hun bestaan en gaan ze op naar
het vijfentwintigjarig jubileum.
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Verzelfstandiging
zwembaden
Zwembad De Slenken in de Wijk en De Waterlelie in Zuidwolde gaan verzelfstandigen.
Met name dankzij inspanningen van Belangenvereniging de Wijk en Dorpsbelangen
Zuidwolde ligt er een gedegen plan wat op
draagvlak kan rekenen van de beide belangenverenigingen. Hierdoor kan de verzelfstandiging gerealiseerd worden per 1 januari
2017.
Onder de vleugel van een stichting
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de
zwembaden komt te liggen bij een zelfstandige bestuurseenheid. Deze stichtingen worden
dit najaar opgericht. Dit betekent dat alle
zwembaden in De Wolden vanaf volgend jaar
verzelfstandigd zijn.
Zwembad Ruinen als succesvol voorbeeld
Zwembad Ruinen is in 2014 verzelfstandigd.
De opgedane ervaringen bij de verzelfstandiging van het zwembad in Ruinen zijn meegenomen bij het proces rondom de verzelfstandiging van de zwembaden in De Wijk en
Zuidwolde. In Ruinen heeft de enorme lokale
betrokkenheid van inwoners en vrijwilligers
bijgedragen aan het succes. Dit enthousiasme
zien we ook terug in De Wijk en Zuidwolde.
Financiële gevolgen
De gemeenteraad moet nog een beslissing
nemen over de financiële gevolgen van de

verzelfstandiging. Op 15 december 2016 zal
de raad hierover een besluit nemen. U bent
van harte uitgenodigd om deze raadsvergadering bij te wonen.
Wij hebben ervaren hoe velen hebben
meegeleefd tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man,
en onze behulpzame vader.
HENK DE JONGE
Een ieder koos er voor een eigen
manier in de vorm van woorden,
bloemen, kaarten, praktische hulp
of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor
ons bijzonder gemaakt.
Onze oprechte dank hiervoor.
Tinie de Jonge-Blokzijl
Johan
Erwin

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

Agenda:

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

16 dec - Kerstmiddag Ouderen Havezate
17 dec - Kerstconcert Popkoor Nameless
18 dec - Kerstwandeling Kerk IJhorst
26 dec - Kerstwandeling De Wijk IJhorst

Kerstbomen te koop
Kerstbomen voor tien Piek - Dorpsstraat 19a
De Wijk bij Henk en Diet.

Adverteren, tips of nieuws voor redactie
Telnr. : 06-50953385 Mail: info@dewijk.info

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

- Zo we zit alweer in de lest moand
van ut joar, ut giet weer raps.
- Zekers, veur ai ut weet zitte
wej al un de euliebollen.
- Precies, en ze duukt mit de tied
alweer in de reest
- Doar zuukt ze nog goeie doelen veur
trouwens ai nog wat weet!
- Hoe was Boerenblond?
- Ut was weer olderwets gezellig
- En Meander een dag later?
- Dat was ook een groot succes
- Dat karstconcert van Nameless
hoe stiet ut doar mit?
- Now ik kan oe zeggen dat dit stief
uutverkocht is tot de leste stoel an toe
- Die kerstwandelingen hej doar nog
wat over e heurd?
- Verrek das woar ook
- Eerst die van de karke in IJhorst
en een week later in De Wiek
- Ut stiet genoteerd
- De Riestebloazers al e heurd?
- Jazeker
- Verder nog nejs?
- De Beek is er mit e stopt per 1okt
- Had er iets van mit e kregen
en waorumme is det ?
- Wegens omstandigheden
- Ow dat klinkt een beetie vaag
- Dat zal zo ween, meer week ook
niet eigenluk
- Dit kraantie is dikker as aans zie ik
- Klopt d’r was veule nejs dit keer
- Was dit ut leste kraantie dit joar?
- Nee komp veur de karst nog ien keer
- Fijne feestdagen alvast
- Yow
- Goed Goan
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den er mooie busreizen gemaakt maar daar
zijn ze mee gestopt. Maar bezigheden ge‘Rustig leven en niet aan de pimpel gaan’ een noeg. Zo is Hennie veel in de tuin te vinden.
ander geheim voor hun 60 jarige huwelijk is Mag ze graag bloemen kweken of op de
er volgens Teun Zondag (83) en Hennie Zon- hondjes passen van dochterlief. Teun is vrijwilligers bij de historische vereniging in De
dag-Schepers (84) uit De Wijk niet. ‘Er is
altijd wel een mankement, daar moet je jezelf Wijk. Regelmatig gaan ze nog fietsen of trekken er met de auto op uit.
even overheen zetten’.

60 jaar getrouwd

Doelen Nieuwjaarsduik

‘Je moet het leven wel leuk vinden’ voegt
Hennie er glimlachend aan toe. Teun: Niet
achter het raam blijven zitten, dan kun je
beter in de tuin gaan werken’. En hij wijst
daarbij op de tuin vol met bloemen en planten. ‘Daar is genoeg te doen!’.
Ze groeiden beiden op in Hoogeveen in dezelfde straat. Maar leerden elkaar pas goed
kennen tijden een fietstocht. ‘Zo ging dat in
die tijd’ vertelt Teun. Ze kregen verkering en
trouwden op 28 november 1956 in het gemeentehuis in Hoogeveen. Na zijn militaire
dienst ging hij aan de slag als machinist bij
de Spoorwegen. Waarna ze verhuisden naar
Zwolle. Enkele jaren later verhuisden ze naar
de Dorpsstraat in De Wijk omdat Teun er een
baan kon krijgen bij veevoederbedrijf Slot.
Hier woonden ze dertig jaar. Toen dit bedrijf
stopte kon hij bij Koopmans aan de slag als
bedrijfsleider. Hennie werkt voor haar trouwen in een winkel. Daarna was thuis om voor
de kinderen te zorgen. Samen kregen ze twee
dochters, dit is inmiddels uitgebreid met vijf
kleinkinderen. Het echtpaar ziet er nog
kwiek en vitaal uit en op wat ouderdomskwaaltjes na zijn ze dat ook. Alweer drieëntwintig jaar wonen ze met plezier aan de
Albert van Kuyckweg. In het verleden wer-

De Nieuwjaarsduik wordt op 1 januari 2017
uur wederom georganiseerd door Motorclub
De Antrappers. Ondanks het feit dat ze al
enkele aanmeldingen hebben kunnen er nog
goede doelen worden opgegeven voor 12
december. Op de vergadering deze avond zal
door het bestuur een keuze maken. Dus weet
u nog een leuk goed en met name verantwoord maatschappelijk goed doel geef deze
dan door, met een kleine motivatie, via mail
naar motorclub@antrappers.nl

Boerenblond op dreef
Het was weer lachen, gieren en brullen bij
het optreden van Boerenblond in De Wijk.
De cabaretgroep trad op voor een bomvolle
Havezate. Het nieuwe programma: 'Das 't
Hele eier eet'n’ beschikt wederom over alle
ingrediënten die nodig zijn om een avondje
heerlijk te lachen zo bleek. Waarbij het natuurlijk weer draait om herkenbare typetjes,
spitsvondigheden en snelle grappen. De
avond werd georganiseerd door artiestenbureau Bemo Entertainment uit De Wijk.
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Zingen bij Wijker Kunst

vertegenwoordigd.

Het koor gaat behoorlijk met z’n tijd mee.
Oorspronkelijk werden meestal klassieke koor
nummers gezongen. Veelal nummers die speciaal voor koren waren gecomponeerd. Maar
tijden veranderen en het koor gaat daarin goed
mee. Zo werd in 2013 een uniek concert gegeven, waarbij de leden konden kiezen aan welk
onderdeel ze wilden meedoen. Smartlappen,
Negro Spirituals, Klassiek en Regionaal waren de keuze mogelijkheden. Bijzonder was
ook dat gastzangers kosteloos konden deelnemen. Dat is een doorslaand succes geworden.
Tijdens Summertime dit jaar was het leidende
thema “With a song in my heart”. Blije en
Want zingen in een koor is nog gezonder. Het gezellige stukken met daarbij ook volksliedjes
vergt concentratie en dat is goed voor je geest. uit andere landen. Enkele nummers konden
zelfs door het publiek worden mee gezongen.
Samen zingen geeft voldoening, je presteert
Naast het bestaande klassieke repertoire krijgt
samen iets bijzonders. Bovendien heeft zingen in een koor een belangrijk sociaal aspect. een verfrissende en moderne aanpak veel aanJe hoort bij een groep, je bent nodig voor het dacht. Daarbij wil men het publiek er meer bij
betrekken door soms een aantal mee zing
geheel. Eigenlijk kan iedereen zingen. Welk
nummers te kiezen.
type koor je aanspreekt is een persoonlijke
keuze.
Het koor staat al heel veel jaren onder de beWie in de gemeentegids van De Wolden zoekt
naar een zangkoor in De Wijk heeft heel veel
keus. Je vindt dan een vrouwenkoor, een piratenkoor, een popkoor, een ouderen koor en
natuurlijk Wijker Kunst. Dat is voor een dorp
als De Wijk een behoorlijk aantal. Zingen in
een koor is in De Wijk dus heel populair. Niet
verwonderlijk als je in de media leest, hoe
gezond zingen wel is. Het is goed voor je longen, je hart en je humeur. Het geeft je energie.
Zingen is de meest beoefende vrijetijdsbesteding. ( in Nederland zijn zelfs 600.000 mensen bij een koor aangesloten).

Van de koren in De Wijk is Wijker Kunst de
oudste vereniging. Opgericht in 1946 vieren
ze dus dit jaar hun 70ste verjaardag. Daar is
op bescheiden schaal aandacht aan besteed
tijdens de manifestatie Summertime op de
Havixhorst in juli dit jaar. Een hele middag
muziek en zang op een schitterende locatie.
Dankzij prachtig weer, fijne zang en muziek,
veel publiek, plus de gehele entourage en een
uitbundige medewerking van de Havixhorst is
dat een geweldige middag geworden. Echt
bijzonder zal het 75 jarig jubileum worden.

zielende leiding van dirigent Bert Lammers.
Sinds een aantal jaren wordt het koor op de
piano begeleid door Joke Venhuizen.
Voor de concerten kan men beschikken over
de kerk in IJhorst met z’n geweldige akoestiek. Al met al een vereniging met vele mogelijkheden. Mensen die wel eens twijfelen, of
zingen in een koor iets voor hen is, kunnen
vrijblijvend een aantal repetities bijwonen.
Dan kan men of alleen luisteren of actief mee
gaan doen. Daarbij krijgen ze begeleiding van
een doorgewinterde zanger (es). Opmerkelijke
uitspraak gelezen: “Zingen werkt verslavend.
Het kan ernstige vormen aannemen. Je kan zo
maar spontaan op de meest uiteenlopende
plaatsen beginnen. Op de fiets, in de file of in
bad. Maar als geruststelling, het is niet schadelijk voor de gezondheid.

Wijker Kunst is in korenland een unieke vereniging. Het bestaat namelijk uit zowel een
vrouwen- als een mannenkoor. Bovendien
repeteren ze 1 keer per maand ook samen als
gemengd koor. Op hun concerten kan het publiek dan ook genieten van 3 verschillende
koren. Het ledenbestand beperkt zich niet
alleen tot inwoners van De Wijk, maar ook de Info: www.wijkerkunst.nl
omliggende plaatsen als IJhorst, Staphorst,
Meppel, Ruinerwold en Koekange zijn ruim

indruk maken
doe je met drukwerk
van
Van Dijk bellen
0522-270280
voor Huisstijl !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen
voor een offerte !
0522-270280

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
T (0522) 270280

Printwerk bij
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a
Meppel

Van Dijk
t
druk ook boeken !
0522-270280

Full Colour folders
ophalen bij Van Dijk !
Zomerdijk 13a
Meppel

Bij Van Dijk
verzorgen ze ook
gepersonaliseerde
mailingen !

Van Dijk vragen
naar mogelijkheden
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Voor al het
drukwerk kan ik
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

www.drukkerij-vandijk.nl
info@drukkerij-vandijk.nl
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BCW op bedrijfsbezoek bij Moderna Textielservice
Businessclub Wacker uit De Wijk is vrijdagmiddag 25 november op bedrijfsbezoek geweest
bij Moderna in Hardenberg. Moderna Textielservice is een landelijk opererend, professioneel
familiebedrijf met een totaalpakket aan dienstverlening op het gebied van linnen, bedrijfskleding, schoonloopmatten en sanitair hygiëne. BCW kreeg een exclusief kijkje achter de schermen bij dit dynamische en vooruitstrevende bedrijf. Waar ruim driehonderd personen werkzaam zijn. Dit was zeker interessant.
Op 9 oktober 2013 werd het bedrijf
getroffen door een ramp, waarbij het
complete pand in de as werd gelegd.
Na de allesvernietigende brand op
de oude locatie in Gramsbergen herpakte Moderna Textielservice zich
bijzonder snel. Een jaar later opende
het bedrijf de deuren alweer op de
nieuwe locatie in Hardenberg. Medewerkers Edgar Schoonderwal en
Vincent Koendering vertelden alle
ins en outs, en over de ambities van het bedrijf waar jaarlijks honderdvijftig ton kleding en
textiel wordt gereinigd. Daarmee is het plafond bijna bereikt, daarom wordt er al voorzichtig
gedacht om uit te breiden.
Moderna is vooral bezig met maatschappelijk verantwoord en ecologisch ondernemen. Dit word bereikt
door acties als waterzuivering, het
hergebruik van warmte en stoom, het
gebruik van goed afbreekbare detergenten. Door het gebruik van technisch hoogstaande wasprocessen is
het niet nodig is om op hoge temperaturen te wassen. People, Planet en
Profit staan centraal bij het bedrijf.
Nadien ging het complete gezelschap
nog even naar het gezellige café the Alley in Gramsbergen waar Harrie Huisjes uit Meppel de
scepter zwaait. Hier stond een uitgebreid en smakelijk buffet klaar. Ten Heuvel Tours zorgde
ervoor dat het hele gezelschap weer veilig naar De Wijk werd vervoerd.
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rusten, door een Samen familie overnacht in
een, ter plekke opgeslagen, tent van berken
Tijdens de afdelingsavond van de Vrouwen stammetjes en rendierhuiden. In de tent houdt
van Nu de Wijk, op 16 november werd er een houtvuur de Samen warm. Bovendien
wordt er op dit vuur gekookt, zoals ook grote
een lezing gegeven over de rendierentrek
ketels water om liters koffie te zetten, de
in Lapland door Nellejet Zorgdrager uit
meest favoriete drank van de Samen. Aan het
Assen.
eind van de zomer trekken de kuddes en hun
Nellejet Zorgdrager is cultureel antropoloog begeleiders weer richting de winterdorpen.
en gepromoveerd in de wetenschap over de
“Een rendier volgt niet de mens, de mens
etnische minderheid de Samen (de Lappen).
volgt her rendier”. Het instinct van het renZij geeft onderwijs aan de Universiteit Grodier bepaalt de route waarlangs de trek plaats
ningen en houdt lezingen in geheel Nederland vindt. De kilometerslange sliert rendieren
over de Samen en de rendierentrek. Vanaf
worden gevolgd door hun begeleiders op
1976 bezoekt Nellejet Zorgdrager meerdere
sneeuwscooters, zwaarbeladen met voedsel
keren per jaar het dorp Kautokeino, gelegen
voor mens en dier, tentstokken en rendierhuiin de gemeente Kautokeino, de grootste geden en hout om te stoken.
meente in de regio Finnmarken, Noorwegen.
Daar zij steeds in hetzelfde dorp verblijft tij- De avontuurlijke Nellejet Zorgdrager is, als
dens haar reizen naar Lapland, heeft Nellejet zij meereist met een rendierentrek, één met
haar reisgenoten en houdt zich aan de normen
Zorgdrager in de loop der jaren hechte
vriendschappen opgebouwd met verschillen- en waarden van de betreffende familie. Zodoende heeft zij zich volledig kunnen inleven
de Samen families. Een tiental keer ging zij
met een Samisch gezin mee op rendierentrek. in de Samen en hun rendieren tijdens een
rendierentrek en kan zij vervolgens indrukHaar lezing over de rendierentrek leidde ze in wekkend boeiend, urenlang vertellen over
met het iets vertellen over de cultuur, de ge- deze bijzondere en eeuwenoude traditie in het
schiedenis en tradities van de Samen. Daarna Samenland.
vertelde zij aan de hand van mooie, beeldende dia’s over de rendierentrek, een belangrijk
aspect van de rendierhouderij in Noors Samenland (Lapland). Een Samisch gezin, dat
Vorig schooljaar kwam de Leerlingenraad
rendieren hoedt, heeft met een kudden van
van OBS de Horst met een plan voor het
ongeveer 4oo rendieren een goed bestaan.
schoolplein. De kinderen denken aan meer
Elke kudde is specifiek gebrandmerkt, zodat beplanting en bijvoorbeeld een hut, nieuwe
de families de kuddes uit elkaar kunnen hou- schommels en de pingpongtafel opknappen.
den. Vanaf maart en april trekken de SamiBij deze plannen worden IKC De Horst
sche gezinnen met hun rendierkuddes vanuit
(school en opvang), Koninklijke Muziekverede winterdorpen en waaieren via allerlei rouniging Apollo, opvangorganisatie Doomijn,
tes over het vasteland uit naar de zomerweide jongeren die hier graag spelen en omwodes aan de Noorse kust. Hier is er volop
nenden betrokken.
voedsel voor de rendieren, gras en rendiermos. Hier bevinden zich tevens de gebieden De Ouderraad wil graag helpen. Zij hebben
waar de rendierkoeien hun kalveren krijgen. een plein-werkgroep opgericht, om het
Tijdens de kilometers- en dagenlange trek
schoolplein te ‘vergroenen’. Woensdag 23
wordt de kudde bijgevoerd met brokjes en
november was er een informatieavond op
hooi. De routes van de rendierentrek is ieder school om te bekijken of er meer mensen
jaar anders, afhankelijk van het weer. Op
willen meedenken en meehelpen. Samen kozo’n tocht wordt er, wanneer de rendieren
men we verder!

Lezing rendierentrek

Meer groen op schoolplein
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NIEUW
bij Hondenschool Anneke
M.i.v. 1 januari 2017 gezellig lessen in een
overdekte hal met kantine en sanitaire voorziening, op de grens van De Wijk en
Koekange.
* Gehoorzaamheid (trainen met plezier telkens afgewisseld met spel) maximaal
4 personen
* Puppy s kunnen gelijk instromen, veel
praktijk en balans.
* Speuren altijd in privéles.
Ik ben gedipl. instructeur en heb mijn diploma's gehaald bij de Martin Gaus Academie.
Voor info bel Anneke 06-46316696
www.hondenschoolanneke.nl
info@hondenschoolanneke.nl
Zie ook Facebook
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Kerstwandeling Kerk

Cross bij Atlas Sport

Zondag 18 december is er weer een kerstwandeling. De start hiervoor is ’s middags tussen
13.30 en 14.00 uur vanaf de Reesthof, bij de
kerk in IJhorst. We vragen een bijdrage van €
2,00 per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar
is het gratis. De route is 5 km, maar er kan
ook een kortere route van ongeveer 2,5 km
gelopen worden. Er staat een treintje klaar,
de zogenaamde Reestdalexpres, om ons eerst
een eindje op weg te brengen. Onderweg zijn
er 2 pauzes met een drankje en iets lekkers en
muziek. We laten ons ergens verrassen door
spontane medewerking van een groepje kinderen die iets hebben ingestudeerd. Voor wie
het lopen bezwaarlijk is, wordt in de Reesthof
vanaf 14.30 uur een gezellig kerst-samenzijn
georganiseerd met muziek en een verhaal. Bij
terugkomst in de Reesthof staat er glühwein,
chocolademelk en een snee krentenwegge
klaar. Om 16.30 uur wordt deze middag afgesloten met een korte Vesperdienst. Enkele
muzikanten van Apollo laten gedurende de
middag op verschillende plaatsen van zich
horen. De commissie wenst allen een mooie
kerstwandeling en kerstsamenzijn.

Heb je zin om een uurtje hard te werken aan
je hele lichaam? Dan is Atlas Cross iets voor
jou! Tijdens deze les combineer je cardio met
pittige krachtoefeningen waarmee je je spieren sterk maakt. Je maakt daarbij gebruik van
bijvoorbeeld kettle bells, TRX, laddertjes,
losse gewichten en natuurlijk ook van je eigen
lichaam. Voel je sterk en krijg een ijzeren
conditie! Je kunt groepslessen Atlas Cross
volgen op: maandag om 18.30 uur
donderdag om 18.30 uur. Combineer je persoonlijke trainingssessie met Atlas Crossoefeningen. Wil je variatie in je individuele
training? Dat kan! In de zaal vind je verschillende oefeningen die je zelf uit kunt voeren.
Als je ze allemaal doet, werk je aan alle grotere spiergroepen. Probeer het gerust eens uit.

Kerstmiddag Ouderen
Op vrijdag 16 december willen wij u weer
graag uitnodigen voor onze kerstmiddag.
Wij beginnen met koffie/thee en wat lekkers
erbij. Het kerkkoor uit IJhorst, de Cantorij, zal
voor ons komen zingen. Er wordt een kerstgedicht / verhaal voorgedragen. In de pauze
wordt er een glaasje geschonken. Wij willen
er samen met u een mooie kerstmiddag van
maken. Wij hopen op een grote opkomst!
Met de mensen van Icare en uit Dunninghe.
Havezate in De Wijk.
Vrijdag 16 december.
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur.
De kosten zijn € 5,00
Namens de vrijwilligers: Bea Westerbeek,
Geertje Gol, Hendrik Smits, Roelof Mennink
en Elly Strabbing.

Kennismaken met Atlas Sport? Wil je deze
of andere lessen proberen bij Atlas Sport? Je
bent van harte welkom voor gratis proeflessen! Check www.atlassport.nl voor info of bel
0522-441090. Graag tot ziens!

Wieker Knuffels winnen
trefbaltoernooi
Het trefbaltoernooi in De Wijk is gewonnen
door de Wieker Knuffels uit groep 8 van OBS
de Horst. Ze wonnen alle wedstrijden en doen
op 21 december mee aan de regionale kampioenschappen in Zuidwolde.
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Rieste Bloazers laten weer van zich horen
Wie goed luistert kan de Midwinterhoorns alweer horen klinken aan de oevers van de Reest.
Vanaf de Adventstijd die zondag 28 november begon zijn de Rieste Bloazers weer actief.
Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur zijn ze te horen ter hoogte van de Reestbrug en op de
begraafplaats in het Reestdalgebied. Op zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur staan ze bij de Wieker Meule in De Wijk. De gehele adventsperiode tot en met drie Koningen op 8 Jan 2017
zullen zij blazen om het kwade te verjagen en het goede aan te roepen.
De Rieste Blaozers zijn nu ruim vier jaar bezig in De Wijk en IJhorst, en maken op menig
evenement hun opwachting het begon dit seizoen met de Kuiertocht in Zuidwolde. En tweede
Kerstdag tijdens de Kerstwandeling in De Wijk en omgeving zult u ze ook tegenkomen op en
aan de route waar tevens een demo gegeven wordt hoe de Midwinterhoorns gemaakt worden.
Ook bijzonder dit jaar is "de ode aan" die zal dit jaar plaats vinden in het Shakespeare-theater
in Diever (data volgt) en blazen ze bij de kerstafsluiting van Obs De Tolter in de Oosterboer
op 22 december. Tussendoor zullen ze ook nog op andere evenementen of dagen hun opwachting maken en mogen ze eigenlijk elke dag blazen naar believen, en natuurlijk gaat er een
delegatie naar het "afblaozen" (einde seizoen) in Diever op 7 Jan.
Voor diegene het leuk lijkt om ook te gaan blazen en aan te sluiten bij onze groep is van harte
welkom en een hoorn is evt. voorradig. Omdat het eigenlijk een zo korte periode betreft van
blazen, en er aanvragen tussendoor komen kunt u het beste de Rieste Blaozers volgen op
Facebook of Twitter om de meest actuele agenda te volgen. Mocht u ze willen treffen, ook
een kleine boodschap, reactie of foto`s die u maakt kunt u hier achterlaten en wordt zeer gewaardeerd.
Mocht u vragen hebben over de geschiedenis, het blazen of het maken van een Midwinterhoorn De Rieste Blaozers zullen zeker ook tijdens het blazen u altijd graag van een antwoord
voorzien. Graag tot ziens aan de ‘oevers van de Reest'.
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Mijn eerste Kerstfeest
Nu de bomen zo goed als kaal zijn, je de mensen ’s morgens het ijs van de autoruiten hoort
krabben, besef je dat de decembermaand er aan komt. De maand met het Sint Nicolaasfeest
en het Kerstfeest!
En als je dan in eenzaamheid wat zit te mijmeren, over mijn eerste kerstfeest wat ik mij kan
herinneren, dan kom ik terecht bij mijn kerstfeest van 1940. Ik ben geboren op 13 januari
1934. Mijn ouders hadden een boerderij (een gemengd bedrijf). Mijn vader zat, naast zijn
drukke werk op de boerderij, ook in de kerkenraad ( ik denk iets van ouderling of diaken)
van de Nederlands Hervormde Kerk in Coevorden.
En dus was het logisch (voor die tijd tenminste) dat ik wekelijks naar de zondagschool ging.
En die zondagschool vierde natuurlijk uitbundig het kerstfeest, dat op tweede kerstdag plaats
vond in die prachtige N.H. kerk in de Kerkstraat in Coevorden. En ik neem u nu in gedachten
mee naar het kerstfeest van 1940. Op 10 mei van dat jaar was de tweede wereldoorlog uitgebroken en hadden de Duitsers ons land bezet.
Mijn vader en moeder gingen met mij naar dat kerstfeest. Ik liep als 6 jarig manneke, tussen
hen in. Ze hadden mij bij de hand, een veilig gevoel dat je je leven lang niet meer vergeet!!!
Het was al schemerdonker, het sneeuwde en er was heel weinig licht bij de huizen te zien
omdat alles, op bevel van de Duitsers, zo veel mogelijk verduisterd moest zijn. Ik begreep
daar uiteraard niets van, maar het gaf wel een spannend gevoel. Temeer omdat er heel weinig gesproken werd onderweg. Mijn vader vond namelijk dat, als je op weg was naar de kerk,
dat dat zo plechtig en zo stil mogelijk moest gebeuren.
Toen we de kerk naderden, hoorde ik al muziek. Mijn vader fluisterde mij in het oor dat dat
orgelmuziek was. We beklommen een hoge stoep, terwijl de muziek steeds harder werd. Toen
we de kerk binnenkwamen (een prachtig rond gebouw, een koepelkerk, met allemaal banken
en in het midden stoelen). Hoog, boven de ingang was dat orgel dat die (mooie) muziek speelde. De klokken, die ik wel eens gehoord had, luidden dwars door de muziek heen. Ik was diep
onder de indruk. Een schitterend versierde kerstboom (met echte kaarsjes) stond in het midden van de kerk. Er waren heel veel ouders en grootouders met hun kinderen al aanwezig. En
plotseling begonnen al die mensen, ook mijn vader en moeder, met begeleiding van dat orgel, te zingen: “Komt allen tezamen”. Mijn moeder en ik zochten een plaatsje in de kerk en
mijn vader ging ergens anders naar toe. Later zag ik dat hij met een stok met een zakje er aan
liep, waarin de mensen geld gooiden.
Mijn juffrouw van de zondagschool vertelde een spannend verhaal over Jozef en Maria, en
een ezel en een os in een stal, en engelen die zongen. Ook de mensen in de kerk gingen weer
zingen: ‘Er is een Kindeke geboren op aard’. Hoewel ik natuurlijk lang niet alles begreep
van wat er gebeurde, had ik er toch een warm gevoel bij. Zo lekker dicht tegen je moeder
aanzitten met al die mensen om je heen!
Nadat we aan het eind van de bijeenkomst ook nog het lied “Ere zij God” hadden gezongen ,
gingen we, onder de mooie tonen van “Stille Nacht”, gespeeld op het orgel, weer naar buiten. Er lag inmiddels een flinke laag sneeuw en mijn moeder beloofde mij dat we thuis warme
chocolademelk (zij noemde dat cacaomelk!) zouden krijgen.
Nu, 76 jaar later moet ik nog vaak denken aan deze avond. Onvergetelijk!
Jan Tijink
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voortbestaan van dit bedreigde monument
zeker te stellen. September 2016 was de
Van 21 november t/m 27 november is het
boerderij tijdens de Open Monumentendag
de Week zonder Geweld geweest. Tijdens voor het publiek geopend. Het hele verhaal
deze week zijn ouderen bewust gemaakt
van het pand en de restauratie zijn nu opgevan de gevaren van financieel misbruik.
schreven in het tweede boekje van de serie
‘Monumenten bouwwerken vertellen het verOuderen zijn in hun verzorging vaak deels of
haal van De Wolden’.
volledig afhankelijk van anderen. Daardoor
zijn ze kwetsbaar voor allerlei vormen van
Kerstwandeling de Wijkmisbruik, zoals op financieel gebied. De plegers zijn vaak familieleden, mantelzorgers óf IJhorst op tweede Kerstdag
vrijwilligers uit de directe omgeving.
Genieten van het mooie natuurgebied van het

Financieel misbruik ouderen

Door haar werk ziet mr. Marloes Boonstra
(erfrechtspecialist en gecertificeerd (levens)
executeur) het vaak gebeuren dat ouderen bij
hun dood geen geld meer op de bank hebben.
Uit bankafschriften blijkt dan dat naasten hier
de oorzaak van zijn. Een mogelijkheid om
financieel misbruik te voorkomen is het benoemen van een levensexecuteur. Een levensexecuteur behartigt de belangen van degene die dat zelf niet meer (voldoende) kan.
Als gecertificeerd levensexecuteur werkt mr.
Marloes Boonstra volgens het protocol van
Novex (een organisatie voor professionele
(levens)executeurs).
Meer informatie hierover? Neem gerust vrijblijvend contact op met Het Erfrechtkantoor
op telefoonnummer 06-23 25 33 65.

Boekje Prof. Blinkweg 5
Vrijdag 25 november is het tweede boekje
uitgereikt in de serie ‘Monumentale bouwwerken vertellen het verhaal van De Wolden’. Dit keer werd de geschiedenis van de
boerderij aan Prof. Blinkweg 5 (Dorpsstraat
8) in de Wijk in beeld gebracht. Aan Prof.
Blinkweg 5 in de Wijk stond begin 1991 een
leegstaande, in verval geraakte, met riek gedekte boerderij. De boerderij bevatte nog zijn
oorspronkelijke interieur met onder meer
bijzondere tegeltableaus. Door Stichting
Drents Monument, de Stichting Woningbouw
Zuidwest-Drenthe en de (toenmalige) gemeente de Wijk is een plan bedacht om het

Reestdal. Dat kan op tweede Kerstdag, tijdens de traditionele kerstwandeling die Tourist Info Het Reestdal in en rondom de Wijk
en IJhorst organiseert.
Er kan gekozen worden tussen een korte route van ca. 6 km en een lange route van ca. 12
km. De routes gaan vrijwel geheel over onverharde paden en lopen een stukje langs de
Reest en door bossen, langs vennen en heidevelden in de omgeving van de Wijk en IJhorst. Onderweg klinken de geluiden van
midwinterhoorns over het gebied, die bespeeld worden door leden van de midwinterhoornblaasgroep De Riesteblaozers. Dit jaar
gaat de route ook langs het nieuwe beleefpad
in IJhorst. De mogelijkheid bestaat om het
beleefpad te ontdekken, voor u bij de koeken zopietent aankomt. Hier kan gepauzeerd
worden om, rondom de vuurkorf, even op te
warmen en de inwendige mens te versterken.
De kinderen worden getrakteerd op knakworstjes, die ze zelf warm mogen maken
boven een vuur. Dit alles maakt de traditie
van de kerstwandeling compleet.
De start van de wandeling is bij de kantine
van vv Wacker aan de Wiltenweg 1a in De
Wijk. Er kan gestart worden tussen 10.00 –
13.30 uur. Deelname kost € 3,00 voor volwassenen (inclusief consumptiebon te besteden in de kantine) en € 1,00 voor kinderen t/
m 12 jaar. Zij krijgen na afloop van de wandeling een presentje.
Honden mogen NIET mee!
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Opnieuw Dierbaar-keurmerk voor Dierenpension De Wijk
Meer zekerheid voor huisdiereigenaren
Vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Drie termen welk elk bedrijf hoog in zijn
vaandel dient te hebben. Dierenpension en Hondentrainingscentrum De Wijk is zo een bedrijf. Dierenpension en Hondentrainingscentrum De Wijk heeft dit jaar voor het vierde opeenvolgende jaar het felbegeerde Dierbaar-certificaat ontvangen.
Dierbaar is een keurmerk voor de huisdierenbranche dat strenge
eisen stelt aan de huisvesting, hygiëne en verzorging van dieren,
én de deskundigheid en kennis van de ondernemer. Elk jaar ondergaat een gecertificeerd bedrijf een grondige inspectie. Pas op
het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt het
bedrijf het Dierbaar-keurmerk voor de duur van één jaar. Klanten
weten daardoor precies waar ze aan toe zijn en hebben de zekerheid dat hun huisdier in goede handen is en zij altijd een verantwoord advies krijgen over voeding én opvoeding van hun huisdier.
Ook dient de eigenaar zijn kennis op peil te houden door het volgen van opleidingen en cursussen. Na het volgen van o.a. de opleidingen Vakbekwaamheid Honden - en kattenbesluit,
kynologisch instructeur en ethologie hond heeft Hans van Luin van Dierenpension De Wijk
de cursus EHBO voor hond en kat gevolgd. Verder neemt hij ook deel aan diverse studiedagen met als ontwerpen: dominantie (Gedragskliniek voor dieren, Universiteit Utrecht),
Zoönosen , hondenvoeding, vlooien en teken. Het diploma EHBO (Oranje Kruis) was reeds
enkele jaren in zijn bezit. Het diploma EHBO en de cursus EHBO hond en kat geven samen
aan betrokkene een solide basis om bij eventuele calamiteiten de juiste verzorging van uw
huisdier te bewerkstelligen.
De hondenschool, welke naast het pension gevestigd is, deelt mee in de bovenstaande kwaliteiten. In ons dierenpension verblijven jaarlijks vele honden. Hierdoor zijn wij zeer ervaren in
de omgang met en het gedrag van honden. De hondenschool is kleinschalig en doet niet aan
instroom zodat ook hier de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Dierenpension De Wijk heeft dus hard gewerkt om het Dierbaar-keurmerk te bemachtigen en
te continueren. “Elk jaar is het weer een bijzonder moment als je hoort dat je bedrijf door alle
controles is gekomen,” zegt Hans van Luin van Dierenpension De Wijk. “Daarmee bekrachtigen we waar wij altijd voor staan: openheid en eerlijkheid tegenover onze klanten”.
Voor verdere informatie zie: www.dierenpensiondewijk.nl en www.dierbaar.nl
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Feestdagen in de Wiekslag
Het is weer december en de feestdagen staan weer volop voor de deur. Ook in café de Wiekslag staat december in het teken van gezelligheid. Zoals elk jaar luiden we de feestdagen
weer muzikaal in. We starten op zaterdag 10 december met een optreden van Tandem, dit
Wieker duo is van alle markten thuis zodat een ieder kan genieten van hun muziek. Entree op
deze avond is 5 euro en de muziek zal rond 22 uur starten.
Na deze muzikale start staat het café een week later klaar voor het Wieker darttoernooi. Op
zaterdag 17 december zullen de eerste pijlen vanaf 15.30 uur gegooid worden. Kosten om
mee te doen zijn 5 euro p.p. wat tevens het prijzengeld zal zijn. Er zijn nog plekken beschikbaar dus wees er pijlsnel bij! Inschrijven kan tot 15 december.
Als laatste organiseren we op donderdag 29 december vanaf 10 uur een klaverjas toernooi.
Kosten bedragen 10 euro. Tussen de middag is er voor iedereen een overheerlijke kom eigengemaakte snert met een broodje. Vind je het leuk om een boompje te leggen, geef je dan
snel op. Opgeven kan tot 23 december en iedereen maakt weer kans op lekkere vleesprijzen.
Café de Wiekslag heeft besloten een kleine traditie in ere te houden. Zo verkopen we ook dit
jaar weer vanaf 10 december kerstlootjes. De prijzen van deze lootjes zullen ook dit jaar
weer gesponsord worden door diverse ondernemers uit de Wijk en omgeving. Indien voorradig kan je deze ook nog op 17 en/ of 29 december kopen. De opbrengsten van deze lootjes
gaan weer naar een heerlijke pannenkoekenmaaltijd in het café voor bewoners van zorgcentrum Dunninghe in de Wijk. Wees er dus bij vanaf 10 december en koop een lot. En heb je
niets gewonnen, dan maak je er onze oudere inwoners in ieder geval erg blij mee.

VV Wacker duurzaam bezig
Als een van de eerste sportclubs uit gemeente de
Wolden heeft VV Wacker deze week zonnepanelen
geplaatst op het dak van de clubaccommodatie.
Maar liefst 174 stuks werden er geplaatst. Daarmee
hoopt de voetbalclub voortaan grotendeels zelfvoorzienend te zijn.
Afgelopen maandag werd een begin gemaakt met
de ombouw, en het leggen van de eerste zonnepanelen. Woensdagmiddag was de klus geklaard. Ook de omvormer werkte naar behoren. Deze
zorgt ervoor dat gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet. Via een app op de telefoon
is de opbrengst en het verbruik op elk moment in te zien. De panelen werden door geleverd
door Marc Lakke, directeur bij Van Dijk IJzerwaren Vakhandel en Hans Cornelissen van
C1C uit Meppel. Installateur BDM uit Slagharen voerde de werkzaamheden uit. Dat het een
forse investering betreft hoeft geen betoog. Wacker voorzitter Frans Zinger was er duidelijk
over. ‘Met behulp van subsidies hebben we deze investering kunnen doen’.
De voetbalclub uit De Wijk is langere tijd bezig om zich te profileren als een ‘groene vereniging’. Binnenkort worden alle lichtmasten op het trainingsveld vervangen door LED verlichting. In de kantine komt eveneens LED verlichting .‘Dit levert een aanzienlijke besparing
op’. Om e.e.a. te kunnen bekostigen start de club begin volgend jaar een LED actie in het
dorp. Daarbij worden energiezuinige LED lampen verkocht.
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Doordat wij veel woning in en rondom De Wijk hebben verkocht
zijn wij op zoek naar nieuw aanbod. Bent u ook van plan uw
woning te verkopen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Jan Poortmanweg 19 De Wijk

De Doelenkamp 8 De wijk

Nic. Oostinghweg 27 De Wijk

Hessenweg 10 Rogat

Veldhuisweg 4-39 IJhorst

De Berken 31 Koekange

Vraagprijs € 69.900,--k.k.
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Veenhovenplein 1G De Wijk

H. Tillemaweg 55 De wijk

De Elzen 4 Koekange

Bieden vanaf € 200.000,--k.k
Nic. Ten Woldeweg 13 De Wijk

Jan Poortmanweg 4 De wijk

Vijverweg 1 De Wijk

Bieden vanaf € 165.000,--k.k.

Contactgegevens: 0522-441072 - info@hulsmakelaardij o.z. - www.hulsmakelaardij.nl
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
OBS de Horst………………………………….
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie de Wolden……………………………...
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..

112
0522 - 820377
088 - 0128210
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
0900 - 1120112
0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69

dewijk.info
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl en www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 24 december 2016. Kopij inleveren voor 19 dec. 10.00 uur

