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De Stouwe heeft vrijdagmiddag  25 septem-

ber het wijksteunpunt voor ouderen in woon-

zorgcentrum Dunninghe geopend. Het wijk-

steunpunt aan de Prins Clauslaan 6 is er voor 

iedereen uit de Wijk en omgeving, maar is er 

met name voor senioren en kwetsbare oude-

ren die hulp nodig hebben of die minder soci-

ale contacten hebben. Het  is zelfs iedere dag   

geopend. Ouderen kunnen hier terecht voor 

een kopje koffie, een praatje of voor leuke 

activiteiten. Een spreekkamer, waar verschil-

lende zorgaanbieders en hulpverleners 

spreekuur houden, maakt eveneens onderdeel 

uit van het wijksteunpunt. Daarnaast is er 

nog een dementheek en een buurtkamer. > > 

 

 

Wijksteunpunt ouderen feestelijk geopend 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.           

Haar en/of hoofdhuidproblemen!        

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in 

Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse. 

Tel: 0522 –481629.   kapsalonhairtrends.nl  

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

 

 

 

 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Vervolg van voorpagina 

Francisca Zantingh, manager van woonzorgcentrum Dunninghe vertelt: ‘De overheid wil dat 

ouderen langer zelfstandig thuis wonen. De verzorgingshuizen verdwijnen. De problemen 

waar de mensen tegenaan lopen als ze ouder worden, verdwijnen niet. De eenzaamheid on-

der ouderen neemt toe. De Stouwe vindt het belangrijk dat ouderen zo aangenaam mogelijk 

oud worden en dat zij zelf bepalen hoe zij dit doen. De Stouwe wil met het wijksteunpunt 

tegemoet komen aan de hulpvragen van ouderen op gebied van zorg, begeleiding, diensten 

en wonen. Ouderen die op zoek zijn naar gezelligheid, ouderen die advies willen of ouderen 

die ergens steun bij nodig hebben, kunnen in het wijksteunpunt terecht.’ 

Spreekuren Verschillende instanties en medewerkers 

van De Stouwe houden op vaste tijdstippen spreek-

uur in de spreekkamer, die hiervoor speciaal is inge-

richt. Op maandagochtend houden de klantadviseurs 

en de coördinerend wijkverpleegkundige van De 

Stouwe spreekuur. Zij kunnen alles vertellen over de 

producten en diensten van De Stouwe. Denk aan 

informatie over thuiszorg, verpleeghuiszorg, zelf-

standig wonen in een appartement van De Stouwe, maaltijdservice en huishoudelijke hulp.  

Op de eerste maandag van de maand van 08.00 – 10.00 uur is de praktijkverpleegkundige 

van de huisartsen aanwezig. Op dinsdagmorgen is een welzijnscoördinator van De Stouwe 

aanwezig. Bij haar kunnen mensen terecht als ze leuke dingen willen doen of deel willen 

nemen aan activiteiten die De Stouwe organiseert. Op maandagmiddag is de dementheek 

geopend. De dementheek is een advies-en uitleencentrum voor mensen met geheugenproble-

men of (beginnende) dementie en hun omgeving. 

Daarnaast zal ook de ouderenadviseur van Welzijn De Wolden zitting nemen in de spreekka-

mer van het wijksteunpunt. Afhankelijk van de vraag zal het aanbod in het wijksteunpunt 

worden uitgebreid. Mevrouw Zoer bewoonster van Dunninghe had de eer om de openings-

handeling te mogen verrichten door de eerste penseelstreken neer te zetten op het schilder-

doek neer te zetten. Het schilderij in wording komt in het wijksteunpunt te hangen. 
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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 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

- Wat een volk bej de Reest lest 

- Zeg dat wel zeg! 

- Mooi heur dat Smaakmakersfestival 

- Zeker weten en nog lekker eten ook 

- Ik heb mej prima vermaakt 

- Aanders ikke wel 

- Een dikke plume veur de organisatie,  

mannen en vrouwen uut Zuudwolde  

- Ook leuke muziekbandties 

en ander kindervermaak 

- Hef Bemo Entertainment uut De 

Wiek e regelt heurde ik 

- Nou maar  hopen dat ze ut volgend 

joar weer in de Wiek doet! 

- Oh is er kans dat het argens aanders 

is dan? 

- Now dat zeg ik niet gelijk, maar tis 

een Wolden festival, dus het kan wel  

- Ik maake mej er  d’r hard veur  

- Ikke ook, aans hollen wej wel een 

handtekeningactie 

- Precies, dit mutten wej hier hollen 

-  Wat was dat bej Steunpunt olderen  

- Doar was een opening 

- Coop Dunnink hef ook weer een 

mooie actie 

- Die fietse die aj kunt winnen? 

- Ja ook, dat kan nog tot 19 oktober 

- Maar bedoel de boschoppen actie 

- Wat is dat dan? 

- Bej elke €5 besteding kriej een zegel 

En bej een volle kaart een boschoppen 

pakket ter waarde van € 50 

- Ik goa d’r gelijk hen 

- Yow 

- Goed Goan  
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Coop steunt Rode Kruis met Boodschappenpakketactie 

Vanaf maandag 28 september is het zover: de start van de Boodschappenpakketactie van 

Coop. Klanten van de supermarkt kunnen tijdens deze actie acht weken lang sparen voor een 

gratis boodschappenpakket ter waarde van € 50,-. Door mee te sparen steunen zij bovendien 

het Rode Kruis. Per gespaard pakket doneert Coop een bedrag aan dit goede doel.  

Coop organiseert de Boodschappenpakketactie in samenwerking met het Rode Kruis. De ac-

tie werkt als volgt. Klanten van de supermarkt ontvangen bij besteding van € 5,- en bij aan-

koop van geselecteerde producten een spaarzegel. Een volle spaarkaart telt honderd zegels en 

kan in de Coop-winkel ingewisseld worden voor een boodschappenpakket ter waarde van € 

50,-. 

Coop Rode Kruis Fonds 

Coop is betrokken bij de omgeving van zijn winkels. Niek Slomp “We willen graag bijdragen 

aan de leefbaarheid in onze buurt. Het bedrag wat we ophalen voor het Rode Kruis gaat naar 

een speciaal fonds dat we oprichten: het Coop Rode Kruis Fonds. Lokale afdelingen van het 

Rode Kruis kunnen een beroep doen op dit fonds wanneer zij activiteiten organiseren om de 

zelfredzaamheid van mensen in de buurt van Coop-winkels te vergroten. Het Coop Rode 

Kruis Fonds bereidt mensen voor op noodsituaties, van grootschalige elektriciteitsuitval tot 

een ongeluk tijdens het klussen thuis. Zo kunnen zij in zo’n geval zichzelf en anderen helpen, 

wordt de kans op slachtoffers kleiner én hebben noodsituaties minder gevolgen.” 

___________________________________________________________________________ 

IKC De Horst 

Met trots heeft OBS de Horst on-

langs de IKC afdelingen KDV/

peuterarrangement en BSO op 

school gepresenteerd! In de zomer-

vakantie is er hard gewerkt om de 

ruimtes voor het KDV/peuter arran-

gement en de BSO leuk en aantrek-

kelijk in te richten voor de kinderen.  

Met veel plezier wordt er sinds 17 

augustus gebruik gemaakt van deze 

ruimtes.  Daarom was er op 6 okto-

ber een Open inloop georganiseerd. 

Zodat moeders, vaders, oma's, opa's 

en andere belangstellenden  konden zien hoe het er uitziet en welke leuke, uitdagende en leer-

zame activiteiten er allemaal te doen zijn. En dat bleken er heel wat te zijn. 
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 DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Raar maar waar in de bibliotheken van De Wolden 

De Kinderboekenweek komt er weer aan. Het thema is “Raar maar waar”.  De bibliotheken 

van De Wolden doen natuurlijk ook weer mee. Tussen 7 en 18 oktober staan de bibliotheken 

in het teken van “Raar Maar Waar”, Niets is wat het lijkt……….! 

Zit je in groep 3, 4, 5, 6, 7, of  8, kom dan ook naar de bibliotheken Ruinen, Ruinerwold, De 

Wijk en Zuidwolde om te helpen de bieb te versieren en allerlei “raar maar waar” middagen 

te beleven.  Je kunt proefjes doen, knutselen, bouwen, afbreken en nog veel meer. Laat je 

verrassen. Loop binnen tussen 14.00 en 17.00 uur en doe mee! Meedoen is gratis! 

___________________________________________________________________________ 

Bewoners Dunninghe genieten van Bonte Avond 

Bewoners van woonzorgcentrum Dunninghe in De Wijk genoten dinsdagavond van de Bon-

te Avond verzorgd door het verzorgend personeel. In het kader van de bezuinigingen in de 

zorgsector is er ieder jaar minder budget om leuke dingen van  te doen. Daarom organiseert 

het personeel van de Stouwe eenmaal per jaar een avond speciaal voor de bewoners. Waar-

bij ze zelf optreden. Het werd een bijzonder geslaagde avond met doldwaze optredens, leuke 

voordrachten en mooie gedichten. De bewoners die in grote getale naar de ontmoetingsruim-

te waren gekomen konden het zeker waarderen, en beloonden de verschillende optredens 

met een groot applaus.   
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Smikkelen en smullen bij de Reest  
 

Zelf koken was vorig weekend niet nodig. Bij het Smaakmakersfestival dat zaterdag 26 sep-

tember begon in De Wijk waren er allerlei lekkernijen om te proeven. Met het zonnetje er bij 

was het aangenaam verpozen in het fraaie 

Reestdalgebied. Hoeveel gasten er zijn 

geweest is niet precies bekend. Maar de 

schatting is twee keer zoveel als vorig jaar.  

In totaal werd het geschat op enkele dui-

zenden bezoekers. En zij genoten volop 

van de fantastische sfeer. Beide dagen kwa-

men al vroeg op gang, en het bleef tot het 

eind toe druk. In de avonduren toen het 

begon af te koelen werden de houtkachels 

aangestoken en was het prima toeven rond  

het haardvuur.  Tijdens het Smaakma-

kersfestival kon er kennis worden ge-

maakt met diverse streek- en wereld-

producten. Bedrijven die werken met 

puur, eerlijk en lokaal voedsel kwamen 

hun verhaal vertellen. Gelukkig werd er 

niet alleen gepraat, maar ook heerlijk 

gekookt. Zo werden er bijzondere ge-

rechten bereid. Variërend van een run-

derhamburgers met koffiekruiden, tot 

een flamenkuchen met zalm of chorizo 

vers van het mes. Ook werden er heerlij-

ke smoothy’s en ijsproducten verkocht.              

Met zoveel lekkernijen was het voor me-

nigeen vaak lastig om een keuze te ma-

ken. Terwijl de wachtrijen opliepen bij 

de rollende keukens, moesten een aantal  

koks aan het eind van de dag ook ‘nee’ 

verkopen. Niet meer verkrijgbaar, uitver-

kocht luidde het antwoord.  Diverse 

(muzikale) acts  van Bemo Entertainment 

traden  beide dagen op en  zorgden voor 

een gezellige sfeer.       
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Nieuwe Karel Appels ontdekt bij Doomijn in de Wijk 

Er wonen in De Wijk echte kunstenaars! Ze zijn ontdekt op de peuterspeelzaal van Doomijn. 

De kinderen hebben 4 weken lang aan het thema ‘Kunst Natuurlijk’ gewerkt. Er zijn hele 

mooie kunstwerken ontstaan. De kinderen hebben gewerkt met bloemenfolie en behan-

gerslijm. Daar hebben ze natuurlijke materialen in verwerkt, doorzichtige kunstwerken wer-

den dit. Verder hebben de kinderen als echte schilders een appel nageschilderd.  

Prachtige creaties kwamen hieruit te-

voorschijn. Ook hebben de kinderen 

allemaal een muziekflesje gemaakt, 

want hoort ook bij kunst. We hebben 

natuurlijke materialen  gebruikt om 

plastic flesjes te vullen en daar mee te 

schudden. Wat een mooi geluid komt 

daaruit. En door hard of zacht te schud-

den krijg je weer een ander geluid. 

Natuurlijk zijn er ook weer boekjes 

voorgelezen. De jongste peuters heb-

ben genoten van het boekje ‘Een fluit 

voor Nijntje’.  Het boekje gaat over de 

Opa van Nijntje die een stok in het bos vindt. Hier maakt hij een fluit voor Nijntje van. De 

kinderen hebben zelf stokjes geschuurd om het zacht en glad te maken voor een fluit. 

De oudste peuters zijn voorgelezen uit het boek ‘Blauwtje en Geeltje’. Dit boek gaat over 

twee gekleurde vlekjes die van kleur veranderen als ze elkaar omhelzen. De kinderen hebben 

ook getoverd met verf, door van geel en blauw groen te toveren.   

We hebben als afsluiting van het thema een echt museum bij Doomijn gemaakt, waar alle 

kunstwerken van de kinderen uitgestald lagen. De ouders waren uitgenodigd om te komen 

kijken. Na een heuse opening door een lint door te knippen konden de ouders genieten van het  

natuurconcert dat de kinderen gaven. Hierna konden zij samen met hun peuter het museum 

bezoeken, waarbij hun kind uitleg gaf over wat er in het museum te zien was. Het was een 

mooie afsluiting van het thema.   
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Een 7,7 voor de veiligheid 

in De Wolden 
 

Inwoners van De Wolden waarderen de vei-

ligheid in de gemeente met een 7,7. Dat blijkt 

uit een recent uitgevoerde veiligheidsanalyse. 

De Wolden is een veilige gemeente, wel zijn 

er een aantal aandachtspunten. Het gaat dan 

onder andere om de brandveiligheid in het 

buitengebied, de aangiftebereidheid van in-

woners en het alcoholgebruik in de gemeente. 

Door ontwikkelingen in de zorgsector blijven 

inwoners langer thuis wonen ook dit vraagt 

om aandacht op het gebied van veiligheid. 

De veiligheidsanalyse vormt de basis voor 

nieuw integraal veiligheidsbeleid. Doordat de 

analyse in beeld brengt hoe het gesteld is met 

de veiligheid in De Wolden kan er gericht 

beleid ontwikkeld worden op de aandachts-

punten. Dit beleid wordt de komende maan-

den ontwikkeld en eind van dit jaar aan de 

gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. 

Burgemeester Roger de Groot: “De Wolden 

is al jaren een veilige gemeente. Gelukkig 

ervaren inwoners dat ook. Ik ben blij met de 

7,7 waarmee inwoners de veiligheid waarde-

ren. Toch zijn er wel enkele aandachtspunten. 

Inwoners ervaren wel eens overlast van iets 

of voelen zich ergens onveilig door.” Op ba-

sis van de analyse en dat wat inwoners erva-

ren gaat de gemeente samen met onder andere 

politie, brandweer en justitie op lokaal niveau 

gericht beleid voeren. 

In 2009 werd er ook een veiligheidsanalyse 

uitgevoerd. Toen beoordeelden inwoners de 

veiligheid met gemiddeld een 7,5. Daarop 

volgde het integraal veiligheidsbeleid 2010 – 

2015. Dit beleid heeft er onder andere in ge-

resulteerd dat in De Wolden buurtbemidde-

ling is ingevoerd, dat er handhaving in de 

openbare ruimte is en dat er meer aandacht is 

voor veiligheid bij evenementen. 

Culturele avond met 

Harm en Roelof 

De culturele avond van de Historische Ver-

eniging de Wijk-Koekange zal dit jaar gehou-

den worden op vrijdag 6 november 2015 in 

Ontmoetingscentrum De Havezate te de 

Wijk. Het bekende Drentse duo Harm en 

Roelof zal deze avond weer voor ons optre-

den. Zoals we van hen gewend zijn ,zullen 

Harm Dijkstra en Roelof Klinkhamer op ei-

gen wijze de maatschappij op de korrel ne-

men. Zij doen dit met veel humor, herkennin-

gen muziek. Aanvang 20.00 uur. Kaart ver-

koop vanaf 19 oktober 2015  in de Wijk bij 

de TIP (molen) en in Koekange bij de Spar 

(Koetsier.) 

Pakketten voedselbank  

COOP heeft een actie om te sparen voor een 

boodschappen pakket. Zelf heb ik daar niet 

echt belang bij en misschien krijg ik de spaar-

kaart niet eens vol. Nu zat ik te denken dat er 

misschien wel meer mensen zijn die niet per-

se zo’n pakket willen hebben en dat de voed-

selbank er blij mee zou zijn. Daarom stel ik 

voor dat iedereen die dat wil zegeltjes spaart 

en bij mij inlevert om zo samen te sparen 

voor de voedselbank.  Mijn adres is Prof. 

Blinkweg 18, ook wil ik een verzameldoosje 

in de kerk van IJhorst/De wijk neerzetten 

zodat daar ook zegels of volle spaarkaarten 

ingeleverd kunnen worden.  elke boodschap-

penpakket die we kunnen halen steunt COOP 

ook nog eens het plaatselijke Rode Kruis! 

Met vriendelijke groet, Marry Germs 
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Echtpaar Eissen- Bruins 60 jaar getrouwd 

‘Geven en ne-

men’ een ander 

geheim voor hun 

60 jarige huwe-

lijk is er volgens 

Marten Eissen 

(88) en Jintie 

Eissen-Bruins uit 

De Wijk niet 

echt. ‘Je moet 

elkaar gewoon 

wat helpen’ aldus 

de geboren Wie-

ker.   

                        

Op 23 september 1955 trouwde het stel in het gemeentehuis in Zuidwolde.  Na afloop was er 

een ouderwets gezellig feest bij cafe Hein in Veeningen. ‘Tot 02.00 uur ’s nacht gingen de 

beentjes van de vloer’. Afgelopen weekend werd dat feest nog een dunnetjes overgedaan met 

familie, vrienden en bekenden. 

Marten ontmoette zijn toekomstige echtgenote, afkomstig  uit Schrapveen tijdens een wande-

ling  op een schemerachtige zondagavond door Zuidwolde. Waar de jongens en meiden el-

kaar troffen. ‘Op zondagavond was er verder niets te doen, de cafés waren dicht. Dus zwier-

ven we door het dorp op zoek naar elkaar blikt Jintie terug.  Volgens Marten was het ‘liefde 

op het eerste gezicht’.  Na het trouwen gingen de echtelieden wonen en werken op de eigen 

boerderij in Veeningen.  Hier werden   twee zoons en een dochter geboren. Inmiddels uitge-

breid met negen kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De familie verhuisde daarna naar 

andere boerderijen in  IJhorst en later Koekange. Waar ze een melkveebedrijf runden.  

Alweer negentien jaar  wonen ze met plezier aan de Briëtweg in De Wijk. Naar omstandighe-

den verkeren beide nog in een goede gezondheid. Regelmatig trekken ze er nog uit.  Korte 

tripjes op de elektrische fiets  of uitstapjes met de auto bijvoorbeeld.  Marten: ‘Het autorijbe-

wijs is onlangs opnieuw voor drie jaar verlengd, dus ik kan weer even voor uit’.  In het verle-

den werden er ook mooie vakantiereizen gemaakt naar o.a. Bali, Ierland, Denemarken en 

Duitsland. Of weekendjes weg in eigen land. ‘Dat zit er  nu helaas niet meer in, maar we ge-

nieten nog steeds van het leven’. Hobby’s en bezigheden zijn er ook genoeg. Zo is Jintie nog 

lid van de Vrouwen van Nu, en mogen beide nog graag kaarten, bridgen of rummikub spelen. 

Volgens de kinderen zijn ze ‘altijd op tjak’. Maar Marten bezweert  lachend dat dit nog wel 

mee valt.  
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Proef met wekelijks legen 

gft-containers De Wolden 

Deze herfst gaat gemeente De Wolden, als 

proef, de groente-, fruit- en tuinafvalcontainer 

wekelijks legen. In de wintermaanden, januari 

en februari, leegt de gemeente de container 

nog maar één keer per vier weken. Deze proef 

start in de week van 12 oktober. Het weke-

lijks legen van de gft-container eindigt in de 

week van 14 december.  

Wethouder Jan van ’t Zand: “We willen onze 

service aan inwoners vergroten, om het ge-

makkelijker te maken het afval gescheiden 

aan te bieden”. In 2020 wil de gemeente 75% 

van het afval gescheiden inzamelen. 

Blad in de gft-container                             

Uit ervaring blijkt dat in de herfst veel huis-

houdens meer tuinafval hebben dan in de rest 

van het jaar. Ook blijkt uit de praktijk dat de 

gft-container in de winter nauwelijks aan de 

weg staat. Wethouder Jan van ’t Zand: “We 

willen onze service vergroten om te voorko-

men dat inwoners hun tuinafval, zoals bla-

deren, in de restafvalcontainer gooien. Het 

verwerken van restafval is voor de gemeente 

drie maal zo duur als het verwerken van gft-

afval. Ook het geld dat we besparen op het 

aantal ledigingen in de winter zetten we daar-

om in voor de extra ledigingen in de herfst. Ik 

wil iedereen oproepen om het tuinafval in de 

gftcontainer te gooien.”  

Gratis tuinafval storten                           

Vanaf 1 oktober kunnen de inwoners ook 

gratis hun tuinafval afgeven bij de milieu-

straat in Zuidwolde. Voor het afgeven van het 

tuinafval leidt de gemeente de brenger om de 

wachtrij voor het stortbordes heen. Inwoners 

kunnen het tuinafval rechtstreeks storten in 

een zogeheten stortbunker. Het gratis storten 

van tuinafval geldt niet voor het mobiele af-

valbrengstation dat maandelijks in Ruinen 

wordt opgesteld.        

Evaluatie proef                                              

Na de winter evalueert de gemeente deze 

proef. Mocht het resultaat positief zijn, over-

weegt de gemeente om ook de volgende jaren 

de gft-container vaker te legen zowel in het 

voorjaar als in de herfst en minder in de win-

ter. 

Meer informatie                                           

De extra inzamelingen van het gft-afval zijn 

opgenomen in de afvalkalender van de ge-

meente die te raadplegen is via De Wolden-

app of via dewolden/nl/afval. 

Streetdance workshop  

Fit In De Wijk heeft voor OBS De Horst een 

streetdance workshop gegeven. Tijden de 

gymles heeft Juf Bianca van Fit In De Wijk 

de kinderen van de groepen 6-7 en 8 laten 

beleven wat streetdance is. De kinderen wa-

ren allemaal zo enthousiast dat zelfs juf Kir-

sten, juf Hilde en juf Jeanette mee gingen 

dansen.  

Adverteren in dewijk.info?  
       Bel of mail ons:  06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info        

 www.dewijk.info 
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Celstraf voor inbrekers 

Tegen een 21-jarige man uit Litouwen is vori-

ge week dinsdag een jaar cel geëist voor het 

plegen van vier woninginbraken in  De Wijk, 

Eext, Gasselte en Norg. Tegen twee medever-

dachten van 20 en 23 jaar eiste het Openbaar 

Ministerie negen maanden cel. Zij worden niet 

verdacht van de inbraak in De Wijk. 

Na de inbraken in april dit jaar, waarbij vooral 

veel sieraden werden buitgemaakt, kwamen 

meerdere tips binnen over onder meer de auto 

waar de drie in reden. Nadat de auto op de 

A28 was gezien, werd het trio aangehouden. 

Volgens de officier van justitie reden de man-

nen rond door Noord-Nederland met een land-

kaart. Her en der stopten ze bij een woning om 

zogenaamd de weg te vragen. Als daar nie-

mand thuis bleek, sloegen ze hun slag. Ze 

kwamen de woningen telkens via een raam 

binnen. 'Goed georganiseerde, stelselmatige en 

geraffineerde criminaliteit', aldus de officier. 

De mannen wilden in de rechtszaal geen ver-

klaring afleggen over de inbraken. Een groot 

deel van de buit werd teruggevonden in een 

hotelkamer waar de drie in april een paar da-

gen verbleven. De slachtoffers herkenden hun 

spullen. Ook bleken de straten waar de drie 

inbraken, voorgeprogrammeerd te staan in hun 

navigatiesysteem. Bovendien werd in de wo-

ning in De Wijk bloed gevonden dat na onder-

zoek van de 21-jarige verdachte bleek te zijn. 

'We kwamen naar Nederland om plezier te 

maken', was het enige dat de oudste verdachte 

verklaarde. Geld had hij wel, want hij had ge-

werkt en gespaard, zei hij. Uitspraak volgt. 

Mantelzorgdag  

Dinsdag 10 november 2015 is het mantelzorg-

dag in De Wolden. Op deze dag zet De Wol-

den mensen die zorgen voor hun partner, een 

ouder, kind, familielid, vriend of kennis in het 

zonnetje. Deze zorg is meer dan de gebruike-

lijke hulp die mensen elkaar geven. We noe-

men deze zorg ‘mantelzorg’ en de mensen die 

de zorg geven ‘mantelzorgers’. Wethouder 

Mirjam Pauwels geeft aan dat mantelzorgers 

het vaak als vanzelfsprekend ervaren om ie-

mand uit zijn of haar omgeving te helpen. “Als 

gemeente willen we extra waardering tonen 

voor deze groep mensen. Hun belangeloze 

inzet is van onschatbare waarde.” 

Om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken 

roept De Wolden, samen met Steunpunt Man-

telzorg en Contactpunt Mantelzorg De Wol-

den, inwoners op om mantelzorgers op te ge-

ven, maar ook mantelzorgers om zichzelf op te 

geven. Zij krijgen op mantelzorgdag een boe-

ket bloemen en een informatiepakket over on-

dersteuning aan mantelzorgers.  

Jonge mantelzorgers                                             

Ook gaat speciale aandacht uit naar jonge 

mantelzorgers tot 24 jaar. Zij hebben zorgen 

over een familielid en zorgtaken die niet bij de 

leeftijd passen. Jong mantelzorger zijn, over-

komt je. Steunpunt Mantelzorg ondersteunt 

jonge mantelzorgers met advies en ook diverse 

leuke activiteiten. Zij ontvangen op mantel-

zorgdag een bioscoopbon.  

Opgeven mantelzorger                                       

Mantelzorgers opgeven kan door te bellen met 

Steunpunt Mantelzorg, T. (0528) 378 686 tus-

sen 9.00 en 12.00 uur. Of door een e-mail te 

sturen naar gerriederoo@welzijndewolden.nl. 

Opgave kan tot en met maandag 2 november. 

Opbrengst collecte Prinses 

Beatrix Spierfonds 

Afgelopen week hebben er 28 collectanten in 

de Wijk gelopen voor het Prinses Beatrix 

Spierfonds.                                                           

Wij willen alle vrijwilligers hiervoor hartelijk 

danken en natuurlijk ook alle bewoners van de 

Wijk bedanken voor een opbrengst van € 

1.037,05.  
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Verslag bijeenkomst verzelf-

standiging Havezate  

Op 9 september 2015 kwamen bijna 60 men-

sen bijeen om te praten over  ‘Op weg naar 

verzelfstandiging van de Havezate in de 

Wijk’. De Initiatiefgroep had de klankbord-

groep, buren en belangstellenden uitgenodigd. 

De belangenvereniging, St Welzijn de Wol-

den en de gemeente De Wolden waren ook 

vertegenwoordigd in de grote zaal in de Ha-

vezate. De bijeenkomst staat in het teken van 

de aanwezigen informeren over een aantal 

vervolgacties, ontwikkelingen en voorlopige 

conclusies door middel van een power point 

presentatie door voorzitter Atse Nederveen. 

De initiatiefgroep is benieuwd naar de me-

ning over keuzes die ze denkt te moeten ma-

ken in het proces dat moet leiden tot de ver-

zelfstandiging van de Havezate. Allereerst 

wordt een aantal aspecten van de tijdsplan-

ning toegelicht met als eindplanning dat op 

31 december 2016 overdracht van exploitatie 

en gebouw kan plaatsvinden. 

Terugblik bijeenkomst van 11 maart 2015  

Afgelopen mei/juni was een enquête gehou-

den onder gebruikers van de Havezate en 

inwoners van de Wijk. Het aantal reacties op 

de enquête was niet erg groot, maar geeft ons 

toch een goed beeld: 84 % wil voorziening 

Havezate behouden, 9 % vindt dat voorzie-

ningen ook elders kunnen, 78 % wil ruimte 

voor particuliere feesten 42 % is bereid als 

vrijwilliger mee te helpen. Verenigingen zijn 

uitsluitend aangewezen op de Havezate.  

De Initiatiefgroep heeft informatie verzameld 

van Brede overleggroep kleine dorpen Dren-

the / Steunpunt dorpshuizen Drenthe, Horeca 

Nederland, Horeca ondernemers in de Wijk, 

gebruikers, potentiële gebruikers en buren. 

De Initiatiefgroep is in overleg met de Ge-

meente en St. WDW over de voortgang van 

haar onderzoek. Enkele eerste reacties uit de 

zaal komen over potentiële gebruikers, moge-

lijk beheer, horecafunctie, enz. 

Visie en conclusies initiatiefgroep:  

De Havezate wordt gezien als ontmoetings-

centrum en kloppend hart van ons dorp en is 

daardoor de leidraad voor verdere uitwerking 

van plannen. Voorwaarden daarbij zijn o.a.: 

een goede financiële onderbouwing, overna-

me gebouw in goede staat; professionele 

marktconforme horeca; vrijwilligers voor 

inzet bij maatschappelijke activiteiten; markt-

conforme- en maatschappelijke activiteiten in 

een goede mix organiseren. De initiatiefgroep 

is van mening dat de Havezate, gerund door 

alleen vrijwilligers, niet haalbaar is. De Initia-

tiefgroep had het voorstel om twee scenario’s 

“hoe verder” uit te werken. De reacties uit de 

zaal leveren op dat er drie scenario’s uitge-

werkt gaan worden en voor het einde van 

2015 wordt de volgende tussenbalans opge-

maakt door de initiatiegroep. We weten nu al 

dat 4 november niet gehaald gaat worden. De 

aanwezigen ontvangen weer een uitnodiging 

voor de volgende klankbord bijeenkomst. Wij 

danken alle aanwezigen voor hun inbreng. 
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Kapsalon Hairtrends slaat nieuwe weg in 

Stilzitten en achteroverleunen is niets voor Monica Spin uit De Wijk en Gerda Brinkman van 

Kapsalon Hairtrends. Voortdurend blijven beide dames in beweging om de salon van nieuwe 

impulsen te voorzien.  Ruim twee jaar geleden werd er een compleet nieuwe kapsalon met 

schoonheidssalon ingericht. Begin dit jaar werd Online een afspraak maken met succes geïn-

troduceerd. Dit maakt het mogelijk om zelf 24 uur per dag 7 dagen in de week via de website 

een afspraak in te plannen. Met het behandelen van haar en hoofdhuidproblemen denken bei-

de weer een stap in de goede rich-

ting te zetten. 

Sinds het bestaan van de trendy 

salon in 2004 is er veel gebeurd en 

veranderd. ‘We kijken altijd voor-

uit en  proberen steeds vernieu-

wend bezig te zijn. Daarom gaan 

we ons naast de normale kappers 

en schoonheidsbehandelingen ook 

richten op haar en hoofdhuidpro-

blemen’ vertelt Monica. Daarvoor 

hebben beide dames zich grondig 

verdiept in de materie, en vele 

trainingen en lessen moeten vol-

gen om het begeerde certificaat te 

behalen.  Gerda: ‘Het blijkt dat een op de drie mensen last heeft van hoofdhuidproblemen, en 

die mensen kunnen we nu ook  beter helpen door al in een vroeg stadium bepaalde oorzaken 

te signaleren middels een hoofdhuid analyse’.  

Monica: ‘Wij zijn een gecertificeerde kapsalon van het merk Mediceuticals. Dit betekent dat 

wij een hoofdhuid- en haaronderzoek mogen uitvoeren met een Medi-scoop. Heeft u last van 

jeuk, droge, vette of juist schilferige hoofdhuid, eczeem, psoriasis of roos?  Met de Medi-

scoop kan dit maar liefst tweehonderd keer worden uitvergroot. Hiermee kunnen we pro-

bleem inzichtelijk maken en bekijken, en hoe het met de conditie van haar en hoofdhuid is 

gesteld’. 

Een slechte doorbloeding (geeft vaak een strakke hoofdhuid met dunne haren), haarzakjes die 

verstopt zitten met talg en cosmetica resten. Het is via een hoofdhuidanalyse allemaal te zien.  

Ook voor overmatige haaruitval bij vrouwen door (tijdelijke) hormonale stoornissen zoals 

o.a. menopauze is een shampoo ontwikkeld. Gerda: ‘ Tevens geven wij met Mediceuticals 

speciale adviezen voor mensen die te maken hebben of krijgen met chemotherapie.  Dit is een 

medicinaal, dermatologisch geformuleerd product. Verkrijgbaar in onze salon’.  

Om de mensen met hoofdhuidproblemen te kunnen helpen is er inpandig een speciale  behan-

delruimte ingericht om de privacy te kunnen garanderen.  Ook richten de kapsters  van kapsa-

lon Hairtrends zich op het aanmeten van haarwerken. ‘Verlies je bijvoorbeeld door een che-

mobehandeling je haar, dan kunnen we  degene ook voorzien van een nieuw haarwerk’.   

Alsof dit nog niet voldoende nieuwe ontwikkelingen zijn presenteren beide ondernemers bin-

nenkort ook nog de nieuwe huisstijl. Ze hebben daarvoor een reclamebureau in de arm geno-

men. ‘We zijn heel blij met het resultaat’. Meer informatie www.kapsalonhairtrends.nl  
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0522 - 820377 

0522 - 441434 
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0522 - 238508 

14 0528 
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0522 - 443275 
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