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Wandelpadencommissie heeft een nieuwe Maaier

De wandelpadencommissie in De Wijk
heeft de beschikking over een zgn. ruwterreinmaaier. Twee jaar geleden werd al een
motorzeis aangeschaft bij Huisjes. Dit bedrijf gaat ook zorgdragen voor het onderhoud van beide maaiers.
De wandelpadencommissie die twee jaar geleden in het leven werd geroepen, is voortgekomen uit de Dorpsvisie. Deze groep heren
bestaande uit: Jans Westerbeek, Jan Bis-

schop, Engbert van der Woude en Jan Schoemaker zorgt ervoor dat de paden bij Dunninghe, Dickninge, bij het zwembad en achter de
begraafplaats regelmatig worden gemaaid. De
nieuwe maaier is net als de motorzeis eigendom van de Belangenvereniging De Wijk, en
werd maandag 1 mei opgehaald bij Falco
Huisjes van de firma Huisjes. Wie ook tijd
heeft om af en toe te maaien, kan zich aanmelden bij de Belangenverening.
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Wat mij deze keer opviel!!
We constateren als dorpelingen, bijna dagelijks, dat de mannen van Reestmond hun
goede werk doen om ons dorp De Wijk er
netjes te laten uitzien. Ik denk, dat iedereen
daarvoor het nodige respect heeft. Wat mij
wel opvalt zijn de gevaarlijke verkeersituaties die hierbij heel vaak ontstaan. Het busje
van genoemde mannen (met aanhanger)
wordt op alle mogelijke (en vooral onmogelijke) plaatsen neergezet in (op) de drukke
Dorpsstraat, de Julianaweg enz. Wel met
zwaai- en knipperlichten doch
toch…..levensgevaarlijk. En ik vraag me wel
eens af, of het nou nodig is dat die bus vlak
bij deze mannen moet staan. Met een beetje
creativiteit kan hij ook in een zijstraat of oprit
staan. Gezien ook vooral de toename van het
(grote!) vrachtverkeer, zou dat de veiligheid
bevorderen. En voorkomen is nog altijd beter
dan genezen. En het respect van ons als
‘Wiekers’ voor de mannen van Reestmond,
zal er zeker niet minder om zijn!

Wat mij nog meer opviel!!

Dauwtrappen in De Wijk

Het ochtendgloren in het Reestdal beleven?
En dan na een prachtige wandeling, een heerOp mijn artikeltje van een aantal weken gele- lijk Wieker Meule ontbijt nuttigen? Ga dan 25
den over het uit de hand lopende vandalisme mei vroeg uit de veren en ga dauwtrappen in
van de laatste tijd in ons mooie dorp, kreeg ik de omgeving van De Wijk. De start is tussen
een reactie van onze plaatsgenoot Jan Bis6 en 7 uur ’s morgens bij het TIP kantoor in
schop, die met hart en ziel in en voor de nade Wijk (onder de molen). Er is een prachtituur in onze omgeving, ongelooflijk veel
ge route door het Reestdal van ongeveer 10
goeie dingen doet. Hij zorgt er o.a. voor dat
km uit gezet. De kans om reeën te spotten en
jaarlijks tientallen nestkastjes geplaatst wor- ooievaars te horen klepperen is groot. Na afden op zeer verschillende plaatsen. Een zeer
loop staat er voor de wandelaars een ontbijtteleurgestelde Jan Bisschop vertelde mij, dat
buffet klaar in de molen. De kosten voor dit
er onlangs 55 (!!!) van die nestkastjes op grualles zijn € 7,50 voor volwassenen, kinderen
welijk wijze zijn vernield! Radicaal van de
tot 12 jaar kunnen gratis mee. Opgave t/m 20
bomen afgeslagen, deksels vernield en…..alle mei 2017. Opgave en inlichtingen : TIP kanaanwezige eieren kapot. Triest, triest, triest!
toor in de Wijk, tel. 0522 443275 of per mail:
dewijk@touristinfohetreestdal.nl
Wat kunnen we als dorpsgenoten daar nou
toch aan doen?
Rits stuk?
Jan Tijink
Prins Clauslaan 1.

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260
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- Koningsdag was aans ook
weer geslaagd of niet?
- Zeker veural det Huttenspektakel
is altied mooi um te zien!
- Veur de rest was ut kold die dag
- Tja, april dut wat hej wul!
- En in april legt alle vogels een ei
- As de vogels nog wult tenminste!
- Eh ja, woarumme niet dan?
- Umdat er zoveule nestkasties
bunt vernield in ut dorp
- Doar ook al? Bej ut zwembad lest
ook al veul vernielingen heur ik!
- Ja, helaas wel. Ut gung dit keer
um vuilnisbakken zo begreep ik
- Is det now neudig?
- Precies, ie snapt het niet!
- En dan ut eieren gooien op ramen
bij een stel zussen uut ’t dorp
- Woar giet det hen mit de jeugd?
- Zeg dat wel, zo jammer dit!
- Nog goed nejs dan?
- Ook wel, de wandelpaden
commissie hef een nije maaier?
- Kiek an, das mooi wark
- Zekers die mannen offert
hun vrije tied op um te maaien
- Is det niet de taak van de gemiente
- Die maait ut af en toe. Moar het
grujt deurgoans iets sneller
- Hej al e stemt op onze Coop?
- Nog niet. Woar giet dat umme
- Ze kunt VriesVers Winkel
van 2017 worn, En zelf kuj er ook
nog mooie priezen mit winnen!
- Okay, ik goa er eem hen!
- Stemmen kuj via internet doen
- Yow
- Goed Goan

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

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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VV Wacker heeft een eigen rolsteiger

VV Wacker heeft sinds kort de beschikkingen over een eigen vouw en rolsteiger. Omdat de
club het onderhoud van de accommodatie doorgaans zelf uitvoert stond dit nog op het verlanglijstje. Eugène Derksen, algemeen directeur van de Altrexgroep bood daarin de helpende
hand door een prachtige en robuuste steiger aan te bieden.
Als dank hiervoor ontving Derksen een prachtige bos bloemen uit handen van clubvrijwilliger André Prent. ‘We zijn heel blij met deze geste. ‘Met deze steiger kunnen we beter en
veiliger bij de nok komen, om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren’.
Altrex opereert al meer dan 65 jaar wereldwijd als fabrikant en distributeur van klimmaterieel. Het brede assortiment varieert van ladders, trappen en steigers tot complete hangbruginstallaties, voor zowel de echte professional als voor de doe-het-zelver. Altrex verzorgt naast
het standaard leveringsprogramma ook maatwerkoplossingen, keuringen, certificeringen en
opleidingen.
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Haakt u ook aan, bij de Vrouwen van Nu?
Op initiatief van twee Friese dames is er een actie gestart: Haak ook aan. De bedoeling is de
grootste deken ter wereld te haken. In het Guinness Book of Records staat dit momenteel op
8000 dekens en het streven is om op 10000 dekens te komen. Al deze dekens worden aangeboden in 2018 als Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa is. Daarna worden de dekens
geschonken aan goede doelen. De dekens bestaan uit vierkantjes van 10 x 10 cm.
Het basispatroon is te vinden
op: www.blijmetdraadjes.nl.
Links op de website onder menu staat: Granny square basispatroon. Haken is verbinden,
daarom kan iedereen elke dinsdagochtend m.i.v. 2 mei komen
haken in Zorgcentrum Dunnighe. Iedereen kan daar de gehaakte vierkantjes inleveren.
Maar ook breigaren is zeer
welkom. Alle vierkantjes haken we dan aan elkaar en daarmee symboliseren we: Het maakt niet uit wat je doet, al het kleine is van waarde en groeit uit
tot iets groots. De actie loopt tot april 2018. Heel de Wijk kan aanhaken, alleen of in groepjes. Haakt U allemaal aan? (De deken is beschikbaar gesteld door Kroko Multipunt IJhorst).
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Klaverjassers nemen prijzen in ontvangst
De klaverjascompetitie seizoen 2016/2017 zit er weer op bij café de Wiekslag in De Wijk.
Elke maandag wordt er door bijna 30 personen een kaartje gelegd. Hierbij zijn vlees en geldprijzen te winnen. Maandagavond 24 april werden de winnaars van het afgelopen seizoen dat
van september tot april duurt bekend gemaakt. 1e prijs Remmelt Venema, 2e prijs Eeuwe
Stok, 3e prijs Jan Kolk, 4e prijs J.G Scheper, 5e Jan Roze, 6e prijs Dirk Klomp.
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Wacker zoekt een:
Voorzitter WIJC cie

Taakomschrijving

Taakomschrijving

van artikelen/kopij
Verzorgen van correspondentie
Geeft leiding aan de PR commissie

Zorg dragen voor een – zowel inhoudelijk als
uiterlijk – kwalitatief goede website van zowel vv Wacker als ook WIJC, met als uitVoetbalvereniging Wacker is opgericht in
gangspunt dat de website in eigen beheer en
1930. In 1994 is vanuit de jeugd samen met
met eigen verenigingsmiddelen wordt gerealivv IJhorst de Wacker IJhorst Combinatie
(WIJC) opgezet, waarbij de jeugd is samenge- seerd. Tevens verantwoordelijk voor
voegd. Wacker is een club met veel betrokken Onderhouden/bijhouden social media zoals
mensen. Voetbal en respect staan natuurlijk
Facebook en Twitter
voorop maar we zijn daarnaast ook een verVerzorgen van de presentatiegids bij aanvang
eniging die een actieve rol heeft in De Wijk
van het seizoen
en omstreken.
Stimuleren van de leden tot het aanleveren
• Bepaald het beleid van de jeugdcommissie,
in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter van vv Wacker, en is
verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
• Coördineert de diverse commissietaken.
• Leidt de vergadering en bijeenkomsten van
de jeugdcommissie.
• Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur
door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het
seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van
zaken binnen de jeugdafdeling.
• Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
• Heeft een coördinerende taak bij werving
jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar
nodig.
• Signaleert problemen welke eventueel rijzen
tussen leiders, trainers, spelers en ouders en
speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende
rol op zich.

Bestuurslid PR zaken
Voetbalvereniging Wacker is opgericht in
1930. In 1994 is vanuit de jeugd samen met
vv IJhorst de Wacker IJhorst Combinatie
(WIJC) opgezet, waarbij de jeugd is samengevoegd. Wacker is een club met veel betrokken
mensen. Voetbal en respect staan natuurlijk
voorop maar we zijn daarnaast ook een vereniging die een actieve rol heeft in De Wijk
en omstreken.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
secretaris Klaas de Graaf,
telefoon 0522 – 254080 / 06 – 43364671 of
voorzitter Frans Zinger
telefoon 0522 - 442957 / 06- 53729881
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Bruidspaar Van der LindeKappe 65 jaar getrouwd
‘Geven en nemen, en nooit met een gekke
kop gaan slapen. Want het kan zijn dat je dit
nooit meer goed kunt maken!’ een ander geheim voor het 65 jarig huwelijk van Klaas van
der Linde (88) en Geertje van der LindeKappe uit De Wijk is er eigenlijk niet. Dinsdag 25 april vierden ze hun Briljanten huwelijk samen met de twee zoons, schoondochter
en kleinzoon in hun seniorenwoning aan de
Tillemaweg.
Klaas, geboren in Kolderveen moet smakelijk
lachen, als gevraagd wordt hoe ze elkaar hebben ontmoet. ‘Eigenlijk gewoon op de weg.
Dat was een apart verhaal. Met vier jongens
waren we aan het fietsen in Koekange. Dat
was op Goede Vrijdag ‘s avonds. Twee van
mijn kameraden schoten een paar meisjes aan
die ze zagen. Daar hoefden wij niet bij zijn.
Toen zijn we zelf maar wat gaan fietsen door
het dorp. Verderop zagen we twee meisjes.
Aan een van hen vroeg ik waar ze woonde. Ze
wees op een weiland, daar zei ze. Ik geloofde
er niets van, ben met haar mee gelopen. En
warempel verderop stond toch een huis’. De
vonk sprong over tussen het jonge stel. En ze
verloren elkaar niet meer uit het oog. ‘Die
andere jongens hadden trouwens minder geluk, die meisjes bleken al verkering te hebben’ lacht Klaas. Ondanks een goedkeuring
voor Militaire Dienst hoefde hij nooit op te
draven als soldaat. ‘Twee jaar nadien ontving
ik een brief waarin stond dat ik Buitengewoon
Dienstplichtig was’. Het speet hem niets.
‘Veel jongens werden uitgezonden naar het
Nederlands Indië. Dat hoefde voor mij niet
zo. Ik was toen al bij haar’ zegt hij wijzend op
zijn vrouw.

Geertje: ‘Dat had vooral betrekking op de
boerderij. Door schaalvergroting was het niet
meer mogelijk om deze nog langer te runnen’.
Ze verhuisden naar De Wijk, waar ze inmiddels ook alweer 35 jaar met plezier wonen.
Klaas werkte nadien nog zeven jaar bij Beek
en Brink tot hij op zijn 61e gebruik kon maken van de Vut regeling. Vervelen was er
daarna overigens niet bij. ‘In de tuin werken,
een straatje leggen dat heb ik veel gedaan’.
Samen mochten ze graag fietsen, ook in de
vakanties trokken ze er vaak per fiets op uit.
Daarnaast doen ze nog aan koersbal, en zingen bij ouderenkoor ‘Kunst naar Kracht’ is de
grote hobby van de vrouw des huizes. Met
veel plezier kijken ze terug op de dertig jaar
dat ze samen lid waren van Dansgroep Meppel. Oude foto’s worden tevoorschijn getoverd, en tonen onomstotelijk het bewijs. ‘Dat
was een mooie tijd. We traden op in verzorgingstehuizen, en op elke Donderdag Meppeldag in klederdracht. De Spaanse Wals, de
Veleta en vele andere stijldansen deden we.
De groep bestaat helaas niet meer, maar we
hebben nog wel contact met een ander stel’.
Ze zijn verder nog ‘goed bij de tijd’ zoals
Klaas het omschrijft. Ondanks wat kleine
beperkingen verkeren ze nog in goede gezondheid. ‘Een wandelingetje, af en toe nog
met de auto weg om een boodschapje te doen.
We zijn dankbaar dat we zo kunnen leven’.

Na vier jaar verkering trouwden ze in het gemeentehuis in De Wijk. Na hun trouwen konden ze een klein boerderijtje overnemen in
Koekange, waar ze bijna dertig jaar woonden.
Hier werden ook de twee zoons geboren. Ze Burgemeester de Groot kwam persoonlijk
langs om de felicitaties over te brengen.
beleefden er goede en minder goede jaren.
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Kranslegging bij graf sergeant Latham
Groep 8 van OBS de Horst is donderdagmiddag naar het kerkhof in De Wijk geweest in het
kader van de 4 mei herdenking. Samen met Meester Lex Kortweg en directrice Valentine de
Ruyter werd er een krans gelegd bij het graf van de gesneuvelde sergeant Ferdinand Graham
Latham, die begraven ligt op de gemeentelijke begraafplaats in De Wijk.
Voorafgaande de kranslegging was er op school een gastles van Robbert Morsink uit Meppel.
Morsink heeft een grote passie voor de Tweede Wereldoorlog, en verzamelt alles wat daar
mee te maken heeft. Met zijn verhalen wist hij grote indruk te maken op de leerlingen.
Morsink: ‘Had te maken met een slimme klas, die er veel vanaf wist'. Om 13.00 uur ging de
hele groep naar het Kerkhof. Voorop reed een oude leger Jeep, waarin de geallieerden ook
reden ten tijde van de bevrijding. Zuster Nadia Morsink, maakte als afstudeerproject voor
haar opleiding een reportage van het geheel. Daarom had ze een camera en geluidsman mee
genomen om de ceremonie op te nemen.
Begin jaren tachtig werd het ‘graf geadopteerd’ door de school. Sindsdien worden er elk jaar
rond dodenherdenking op 4 mei bloemen gelegd door alle schoolverlaters. Sergeant Latham
van de Royal Australian Air Force sneuvelde op 5 mei 1943. Het is het enige oorlogsgraf in
De Wijk van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog.
Het schoolbestuur vindt de traditie van herdenken en kranslegging belangrijke aspecten om
kinderen mee in aanraking te laten komen. Zo hebben de leerlingen de afgelopen periode tijdens de geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog gewerkt. Meester Lex Korteweg
heeft verschillende gastlessen verzorgd en ook Jan Tijink is op bezoek geweest. Daarnaast
hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan voormalig kamp Westerbork. De leerlingen
hadden zelf verhalen en gedichten gemaakt over oorlog en vrijheid. Juffen hebben samen met
de leerlingen gekozen welke leerlingen iets van hun werk mochten voorlezen bij het graf van
Francis Graham Latham. Hier werd ook een minuut stilte in acht genomen. Wethouder Mirjam Pauwels was hier ook bij aanwezig. Het werd een sfeervolle en emotionele herdenking.
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Help ons VriesVers Winkel van het Jaar 2017 worden
en maak zelf kans op mooie prijzen!
Coop Dunnink doet mee aan de verkiezing ‘VriesVers Winkel van het Jaar 2017’.
Stem en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?
Het VriesVerstival
Van 1 mei tot en met 27
mei 2017 organiseert het
VriesVers Platform voor
de 7e keer op rij haar
landelijke campagne
onder de naam VriesVerstival, met onder andere
een loterij met prachtige prijzen voor consumenten, waaronder een waardecheque van €
10.000,- in te leveren bij 1 van de 6 vestigingen van Eigenhuis Keukens, 2 luxe weekverblijven in Italië (4 tot 6 personen) van Vacanceselect, 2 elektrische fietsen, 50 toegangskaarten
van dagjewellness.nl, 3 Airfryers van Philips en 500 codes voor film naar keuze van Pathé
thuis.
Hoe kunt u stemmen en kans maken op prijzen?
U koopt bij ons een diepvriesproduct en neemt een actiekaart uit de winkel mee. Met deze
actiekaart gaat u naar www.devriesverskeuken.nl/winkelactie, daar stemt u op onze winkel én
op uw favoriete diepvriesproduct. Zo maakt u kans op mooie prijzen. De enige tegenprestatie
die van u gevraagd wordt, is het invullen van een kleine vragenlijst over onze winkel en uw
favoriete VriesVers Product. Wij maken daardoor, op onze beurt, kans op de titel VriesVers
Winkel van het Jaar 2017 én u op mooie prijzen! Dus beste klant: stem op ons!

Wandeling langs historische plaatsen in De Wijk
De Historische Vereniging De Wijk - Koekange organiseert dit seizoen mooie wandelingen
langs historische plaatsen in het dorp De Wijk en het prachtige Reestdal. De eerstvolgende
wandelingen vinden plaats op donderdag 13 mei en zaterdag 18 mei a.s. om 14.00 uur.
De route gaat door het dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad, Dickninge, Voorwijk en via
het Veenhovenplein en de Dorpsstraat weer terug bij het startpunt de “Wieker Meule”. Elke
tweede zaterdag en elke derde donderdag van de maand wordt de wandeling verzorgd door
een gids van de Historische Vereniging De Wijk – Koekange. Indien gewenst kunnen groepen, in overleg, op een ander moment wandelen.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start om 14.00 uur bij de Wijker Molen. Prijs van de
wandeling is € 2,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee. De prijs is
inclusief begeleiding van de gids en een boekje met historische informatie. Aanmelden voor
de wandeling is verplicht. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de wandeling bij Tourist Info
Het Reestdal, telefoon 0522-443275 of via email: dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wandeling gaat definitief door bij opgave van minimaal 6 personen.
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Wielerronde in De Wijk
Alweer de 58e editie van de Wielerronde De
Wijk! De datum die dit jaar door de KNWU
aan de organisatie is toegewezen is zaterdagavond 20 mei 2017. Opnieuw maken de dames de dienst uit in het mooie Reestdorp.
Na het oorverdovende succes van vorig jaar
zal het voorprogramma – in samenwerking
met de MTB-club Zuidwolde - worden verzorgd door een spectaculaire MTB-streetrace
met een parcours dat wederom dwars door de
voornoemde Wijker Molen voert! Na met de
jeugd te zijn gestart begint om ongeveer
16.45 uur de wedstrijd voor de oudere jeugd,
recreanten en wedstrijdrijders. Let op: de
wedstrijd behoort tot de officiële KNWU
categorie Clubwedstrijd. De wedstrijd is voor
iedereen geopend. Bezoek de website
www.mtb-zuidwolde.nl en zorg ervoor dat u
ingeschreven bent voor een geweldige, maar
ook gezellige ervaring!

Hoofdprogramma voor het derde jaar op rij:
dames! Om 17.45 uur zullen de damesjunioren en meisjes nieuwelingen in één wedstrijd worden weggeschoten. De competitie
zal rekening moeten houden met een aantal
supertalenten, zoals oud-winnares Meike Uiterwijk Winkel maar ook bijvoorbeeld plaatselijk favoriet Anouk Dekker uit Echten heeft
haar zinnen gezet op de winst! Na de finish
van de wat jongere dames zullen de Elitedames van start gaan tegen 19.30 uur.
De verwachting is dat tegen 21.30 uur de
huldiging zal plaatsvinden van de hoogste
categorie in het dameswielrennen. Bij een
invallende zomeravond, op het erepodium
met de ‘Wieker Meule’ op de achtergrond.
Na afloop zal er rondom de Molen nog voldoende tijd zijn voor het napraten en het nazitten, met een drankje en een stukje muziek.
Kortom: een gezellig avondje uit gecombineerd met absolute topsport! Toegang tot het
evenement is uiteraard gratis: het dorp De
Wijk is blij met uw bezoek! Zegt het voort!
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Vele winnaars bij jubileumverloting De Bloem

Ronald Brouwer nieuwe
fractievoorzitter Gemeentebelangen De Wolden
Na het vertrek Van Douwe Oosterveen naar
de gemeente Steenwijkerland heeft de fractie
van Gemeentebelangen De Wolden de taken
opnieuw verdeeld. De fractie heeft unaniem
besloten om de huidige vicefractievoorzitter,
Ronald Brouwer uit De Wijk, te benoemen
tot fractievoorzitter. Daarnaast is besloten om
Gerrie Hempen-Prent te benoemen als vicefractievoorzitter.

Nu Douwe Oosterveen een lege stoel in de
raad achter laat moet deze ook weer gevuld
worden. Na het volgen van de officiële procedures die hiervoor worden gesteld in de kieswet, zal Betty Vrielink-Linthorst uit Alteveer
worden voorgedragen als nieuw raadslid voor
Gemeentebelangen De Wolden. Betty is al
vanaf september 2015 actief als beëdigd
Omdat De Bloem dit jaar haar 150 jarige
steunfractielid en woont sinds die tijd alle
jubileum viert, werd er een Jubileumverloting fractievergaderingen bij. Betty is werkzaam
georganiseerd met vele mooie prijzen. Deze
als leerkracht in het basisonderwijs bij de
prijzen werden geheel of gedeeltelijk gespon- OBS De Klimtoren in Drogteropslagen. Naar
sord door ondernemers uit de Wijk en omge- verwachting zal haar beëdiging als raadslid
ving.
plaats kunnen vinden tijdens de raadsvergaDe trekking van de prijzen werd onlangs ver- dering van donderdag 18 mei a.s.
richt door notaris Stotijn uit De Wijk. De
Zowel het bestuur als de fractie van Gemeenhoofdprijs is gewonnen door Maral Bennink. tebelangen De Wolden is blij dat op soepele
Op de foto neemt de gelukkige winnares de
wijze zo snel aan alle ontstane vacatures infiets in ontvangst van voorzitter Tinus
vulling kan worden gegeven.
Nijstad en Falco Huisjes van Fietswereld
Huisjes uit De Wijk. Harma Scholtens won
Herdenkingsbijeenkomst
de tuinkas en krijgt haar prijs uitgereikt door
4 mei goed bezocht
penningmeester Anko Scholtens en Gerard
Inberg van Welkoop De Wijk die de kas leOp 4 mei was de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Vanaf de Wieker Meule vertrok
verde.
een grote groep belangstellenden met een
Overige winnende lotnummers waren: 23-67stille tocht naar de begraafplaats in De Wijk.
127-192-196-218-246-273-309-322-355-393Waar om 19.59 uur het ‘Taptoesignaal’
429-500-506-537- 569-622-629-685-747klonk. Om 20.00 uur werd twee minuten stil827-829-1002-1124- 1345-1416-1509-1593te in acht genomen. Aansluitend speelden de
1629-1665-1677-1707-1720-1724-1745-1769
muzikanten van Apollo het Wilhelmus. Daar-1781-1846-1873-1909-2096 en 2208. Alle
na was er gelegenheid tot het leggen van
prijswinnaars hebben reeds bericht ontvanbloemen.
gen. De Bloem dankt alle kopers van loten.
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de onderstaande vragen:

Een avondje lachen om een
cabaretier of cabaretgroep?

1) Hoe kan ik iemand zo goed mogelijk ondersteunen bij het in en uit de stoel/ bed gaan,
zonder mijzelf te veel te belasten?
2) Wat kan ik doen om het valgevaar te verminderen?
3) Wat kan ik doen bij iemand die
(toenemende) slikproblemen heeft?
4) Hoe duw ik op een goede manier een rolstoel en ondersteun ik bij het lopen met een
rollator, zonder dat ik mezelf te veel belast?
Daarnaast is er deze middag een gratis rollatorcheck. Wij ontmoeten u graag 15 mei om
13.30 tot uiterlijk 16 uur in woonzorgcentrum
Dunninghe. Prins Clauslaan 6 in De Wijk.

Informatiemiddag
omtrent bewegen

Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer
kunnen rekenen, stellen we het op prijs als u
van te voren aangeeft of u komt. Dit kan door
een mail te sturen naar
rec.blankenstein@noorderboog.nl of te bellen
naar 0522-498498. Natuurlijk kunt u dit ook
doorgeven tijdens het wekelijkse spreekuur
op dinsdagmorgen tussen 9.00 u. en 11.00 u.
of tijdens het spreekuur op donderdagochtend
van 11.00 u tot 12.00 u.

Namens de samenwerkende organisaties binnen het wijksteunpunt De Wijk;
Beste vrijwilliger en/of mantelzorger,
Welzijn de Wolden
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor
Icare
een informatiemiddag omtrent bewegen op
Fysiotherapie in ’t Wold
15 mei 2017 van 13.30 uur tot uiterlijk
Zorggroep Noorderboog
16.00 uur in woonzorgcentrum Dunninghe,
voor mantelzorgers en/of vrijwilligers.
Als vrijwilliger/ mantelzorger heeft u een
belangrijke rol. Om u hierin zo goed mogelijk
te ondersteunen en mede als blijk van waardering voor wat u doet, organiseren we een informatiemiddag omtrent het belang van (op
een goede manier helpen) bewegen.
Programma:
- 13.30 u: een korte gezamenlijke presentatie
omtrent het nut van bewegen en valpreventie.

Jaarverslag gemeente

De gemeente De Wolden heeft financieel
een goed jaar achter de rug. In 2016 hield
de gemeente iets meer dan twee miljoen
euro over op de begroting. Dat staat in het
Jaarverslag en Jaarrekening 2016.
Eén van de meevallers was de bijdrage van
het rijk, het Gemeentefonds. Die was bijna
230.000 euro groter dan verwacht.

minder op dan verwacht. Er waren in totaal
Daarna kunt u verschillende workshops bewel meer bouwaanvragen dan in 2015, maar
zoeken, waar u praktisch aan de slag kunt met minder grote bouwplannen.
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Aan de Wet maatschappelijke ondersteuning
was de gemeente 210.000 euro minder kwijt
dan begroot. Er werden wel meer rolstoelen
verstrekt en meer woningaanpassingen gedaan, maar daar stond tegenover dat het aantal thuishulpverstrekkingen daalde. Ook de
uitgaven voor de persoonsgebonden budgets
(PGB’s) voor thuishulp waren lager dan verwacht.

Vorig is jaar is de aanleg van snel internet
door de hele gemeente begonnen. Daarvoor is
Glasvezel De Wolden BV opgericht, waarin
de gemeente een aandeel heeft genomen. De
eerste aansluitingen zijn een feit. In 2016
kwam er met de plaatselijke belangenverenigingen overeenstemming over de verzelfstandiging van de zwembaden in Zuidwolde en
De Wijk. Ook is er hard gewerkt aan de verzelfstandiging van de wijkcentra De BoerMaar er waren ook zaken die in negatieve zin
hoorn in Zuidwolde en De Havezate in de
afweken van de begroting. De leges voor
Wijk.
bouwvergunningen brachten 77.000 euro
Voor Initiatiefrijk De Wolden, het faciliteren
Het sociale werkvoorzieningsschap kostte
van de zelfredzaamheid van de dorpen, was
40.000 euro meer dan was voorzien. Dat werd
vorig jaar 1,5 miljoen euro beschikbaar. Tot
onder meer veroorzaakt door onderzoekskosen met december vorig jaar is de helft van het
ten bij werkvoorzieningsschap Reestmond en
budget besteed. Er zijn 44 projecten gerealieen hogere bijdrage.
seerd, variërend van het opknappen van een
buurthuis of speeltuin tot de ontwikkeling van
De kosten voor de PGB´s bij de jeugdhulp
een respijthuis.
kwamen 144.000 euro hoger uit dan verwacht. Dat had vooral te maken met afspraOp het gebied van de dienstverlening is voorken tussen de twaalf Drentse gemeenten,
al geprobeerd de zaken eenvoudiger en efficiwaarbij is bepaald dat de kosten van de
ënter te maken door de vermindering van
zwaardere vormen van zorg op basis van soliregels en administratieve lasten. Formulieren
dariteit tussen de gemeenten worden verreop de website zijn vernieuwd en voldoen aan
kend.
landelijke eisen.
Ook sport kostte meer dan verwacht, namelijk
Bestemming positief saldo
bijna 60.000 euro. Dat kwam door hogere
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar al beexploitatielasten van de zwembaden en sportsloten dat toekomstige overschotten op de
gebouwen, onder meer door inhuur en enerbegroting voortaan naar de algemene reserves
gielasten. Dat tekort werd nog enigszins gegaan. Maar formeel moet de raad daar in het
temperd door hogere entreegelden voor de
geval van de jaarrekening 2016 nog een bezwembaden en hogere vergoeding voor de
sluit over nemen.
sportaccommodaties.
De raad debatteert 18 mei over de jaarrekeWat gebeurde er in 2016?
ning en jaarverslag. Op 6 juli neemt de geOp het gebied van leefbaarheid, economie,
meenteraad hierover een besluit.
sociaal beleid en dienstverlening zijn in 2016
vele projecten gerealiseerd of in gang gezet.
Vorig jaar is de herinrichting van de Jan Wierengaweg in Ruinen begonnen. Ook met de
vervanging en renovatie van het gemeentelijk
rioolstelsel is een aanvang gemaakt.
Voor de subsidieregeling energiebesparing
zijn 37 aanvragen gehonoreerd. De gemeente
gaf er 80.000 euro aan uit.

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