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Zwembad de Slenken wordt zomerklaar gemaakt

Er wordt momenteel hard gewerkt om zwembad de Slenken zomerklaar te maken voor de
opening op zaterdag 22 april. Zo worden er
bosjes en struiken bij het bad verwijderd, om
hier een terras aan te leggen. Dit geeft een
beter zicht op het bad. Maar het is ook handiger omdat de kiosk naar voren wordt gehaald.
En het horecagedeelte nu in eigen beheer
wordt voortgezet. Hiermee kunnen extra in-

komsten worden vergaard. Buiten het zwembad wordt ook groen weggehaald. Daar komen meer parkeerplaatsen om de fietsen beter te kunnen stallen. Op zomerse dagen staat
het hier altijd bomvol. Deze bestratingsklussen worden uitgevoerd door Compagner bestratingen BV uit Staphorst. Een belangrijke
investering is de aanschaf van een grote glijbaan. Deze is inmiddels in bestelling.
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Wat mij deze keer opviel!!
Dat zijn toch wel de vernielingen, die je op
het ogenblijk her en der in ons dorp tegenkomt. En waarbij je je niet kunt onttrekken
aan de gedachte, dat het allemaal bewust gebeurt!! Natuurlijk, waren we vroeger ook niet
altijd de ‘lieverdjes’ en sneuvelde bij het
voetballen in de straat ook wel eens een ruit
van de buurman. Een uitbrander van je vader,
die de ruit moest betalen en excuus aanbieden
bij de buurman, waren dan meestal de straffen.
Maar als ik nou zie hoe hier bij ons zorgcentrum Dunninghe dat prachtige, verlichte aanduidingsbord Dunninghe volledig in elkaar is
getrapt. Dat het bushaltehokje van de buurtbus aan de Julianaweg, ooit geschonken door
een mevrouw, twee knotsen van keien door
de ruiten heeft gehad, dan vraag je je wel af:
’Wat voor een mentaliteit is dit?” En wat kunnen we er aan doen? De sociale controle van
ons als inwoners kan misschien wat beter,
maar als oud-onderwijsman vind ik, dat het
totale onderwijs hier een heel belangrijke taak
heeft. Maak de leerlingen duidelijk, dat de
kosten van bovengenoemde ‘geintjes’ door
hun ouders (via de belastingcenten) betaald
moeten worden. Of het helpt? De tijd zal het
leren!
Jan Tijink

Jouk Huisman bij
Vrouwen van Nu af. De Wijk
Vrouwen van Nu, afd. Wijk ontvangen op 19
april de heer Jouk Huisman. Hij vertelt over
de Amish, een geloofgemeenschap in NoordAmerika.
De geloofgemeenschap Amish is in de 18e
eeuw ontstaan, toen William Penn de gelovigen van Amish, Quakers en Hernhutters opriep toe te treden tot zijn kolonie in Pennsylvania. Er waren toen 500 Amish. Als reactie
op de politieke (Franse Revolutie) en de economische (industriële revolutie) veranderin-

gen groeide de kolonie tot 3000 personen. In
2005 waren er 224.000 leden geregistreerd in
22 staten, vooral in Pennsylvania, Ohio en
Indiana. Er is nog veel meer te vertellen over
de Amish en Jouk Huisman heeft hierover een
boeiende inleiding.
Naast de leden van de Vrouwen van Nu zijn
ook belangstellenden van harte welkom om
19.45 uur in het Ontmoetingscentrum De Havezate.

Cabriorit op 20 augustus
De Cabriorit krijgt ook dit jaar weer een vervolg. Op zondag 20 augustus 2017 gaat de
elfde editie van start in De Wijk. Deze rit is
voor alle types cabrio. Jong of oud, groot of
klein als het dak er maar af kan. Deze toertocht zal opnieuw gaan door de mooiste natuurgebieden. Onderweg is er de mogelijkheid om bij een terrasje even aan te leggen.
De organisatie bestaande uit Noes Kam, Arjan Berends, Jan Timmerman en Wichard
Alberts is al druk bezig met de voorbereidingen van het evenement.

Te koop, gevonden, verloren,
aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Snoeihout Paasvuur
Snoei materiaal kan nog worden aangeboden
op zaterdag 15 april van 10.00 - 12.00 uur.
Adres: Commissieweg 17 in De Wijk.
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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- Hoe is mit die oproep over
de Whattsappgroep af e leupen?
- Weinig animo dunkt mej
- Oh, das jammer!
- Iene wus te vertellen dat
er zoiets wel was in De Wiek
- Wel dus?
- Nou ja ik wus het aans niet
- De boeven hadden hier lest
aans vrij spel stun in de kraante
- Dat waren acteurs toch?
- Klopt, maar was wel de bedoeling
dat ai de plietsie zullen bellen
- En dat is niet gebeurd dus?
- Hier niet, maar in Karkenveld
doar belden ze wel gelijk de kit
- De constatering was dat ut
tamelijk donkers was in neje plan
- Woar was det?
- In de buurte van de Stobbe
- Die datum van de Cabriorit
hai verkeerd in veurige kraantie
- Klopt, det mus 20 aug ween
- De plaatselijke schoenenwinkel
stopt er mit weej dat al?
- Keb er iets van mit e kregen
- Ze zegt dat er golden munten
e vunden bint bij ut zwembad?
- Hoezo dat?
- Det stun op weblog de wolden
- Oh, det was volgens mij
een 1 april grap
- Bej ut zwembad waren ze aans
wel drok bezig kank oe vertellen
- Doar goat was bossies weg?
- Precies, en er komp een
mooi terras veur in de plekke
- 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

BESTEL ONLINE
HIPPE EN GOEDKOPE
GEBOORTEKAARTJES!

nieuw
kijk op
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a

(0522) 270280

7942 JR Meppel info@drukkerij-vandijk.nl
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Bloemenboetiek Jarina
nu ook in Meppel

coraties zoals aardewerk, lampen en klokken
van eigentijdse merken als: PTMD, Brynxz,
Fidrioglas, Robberts Collections en Country
Field.
Net als in De Wijk en Staphorst zal er in
Meppel ook veel opgemaakt glas en ander
bloemwerk klaar staan, voor diegene die op
zoek is naar een snel en gemakkelijk cadeautje. Bloemenboetiek Jarina is aangesloten bij
Fleurop verzendorganisatie. Ook is er bij Jarina boven ruimte voor workshops voor groepen bijvoorbeeld personeelsverenigingen.

Paasfestijn
Donderdagmiddag 6 april was er zgn. paasfestijn op IKC de Horst. Voor alle kinderen
In De Wijk en Staphorst is Bloemenboetiek
Jarina inmiddels uitgegroeid tot een gerenom- van 4-12 jaar stonden er leuke dingen op het
meerde bloemenspeciaalzaak, waar kwaliteit programma zoals broodjes bakken, eieren
zoeken, op de foto met de paashaas en nog
en creativiteit hoog in het vaandel staan.
veel meer. Buiten op het plein stond ook nog
Vanaf donderdag 13 april is de derde vestiging in Meppel geopend. Dit is in het prachti- een grote verrassing in de vorm van een gige monumentale pand aan de Kruisstraat 15. gantisch springkussen. Mogelijk gemaakt
door Van den Berg Verhuur. De kinderen
hadden een leuke middag die van 14.00 tot
De nieuwe inrichting is aangepast aan het
16.30 uur duurde.
pand met veel hout en ijzer. Daarmee blijft
het concept van Jarina hetzelfde. Het team
bestaat uit enthousiaste bloembindsters in een
mix van jarenlange ervaring. Ook in de nieuwe vestiging in Meppel kan men terecht
voor bloemwerk, zoals bruidsboeketten,
rouwbloemwerk, gelegenheidsbloemwerk.
Ook in deze winkel zal een continu wisselend
assortiment zijn van verse bloemen en planten , die drie keer in de week van de veiling
komen. Naast bloemen en planten zijn er ook
veel leuke cadeautjes en sfeervolle woonde-
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Imkervereniging De Wijk e.o. heeft een eigen bijenstal
Op zaterdag 1 april verrichtte Wethouder Jan van ’t Zand van gemeente De Wolden, de officiële opening van de bijenstal bij Informatiecentrum ’t Ende in De Stapel (bij De Wijk). Vrijwilligers van Imkervereniging De Wijk e.o. hebben, in samenwerking met Stichting Het
Drentse Landschap, de stal ontwikkeld om de honingbij te ondersteunen. Vanaf 1 april is tevens het informatiecentrum dagelijks geopend. Tot en met augustus is hier de expositie Bruggen over de Reest – Geschiedenis van een grensrivier te bewonderen.
Bijenstal
Op het terrein van ’t Ende hebben vrijwilligers van Imkervereniging De Wijk e.o. een bijenstal ontwikkeld om ruimte te creëren voor de honingbij. Door de bijenstal nabij het informatiecentrum te plaatsen bieden de Imkervereniging en Stichting Het Drentse Landschap de bezoekers de mogelijkheid om de imkerij van dichtbij te bekijken. Daarnaast wordt meer verteld
over het belang van bijen en de onmisbare rol die zij spelen in de kringloop van de natuur.
Expositie
De opening van de Bijenstal is tevens de ‘vliegende’ start van het nieuwe seizoen van informatiecentrum ’t Ende. Vanaf 1 april is in het centrum de tentoonstelling Bruggen over de
Reest – Geschiedenis van een grensrivier te zien. Fotograaf Roelof Veeningen heeft vanaf
2010 de bruggen en het omliggende landschap in de Reest gefotografeerd. Hij heeft daarmee
op een beeldende manier een stuk geschiedenis over het gebied vastgelegd. De expositie bestaat uit 25 foto’s, met informatie over de locaties en de geschiedenis van de bruggen.
Informatiecentrum
Informatiecentrum ’t Ende bevindt zich in de boerderij ’t Ende en is van april tot november
dagelijks geopend van 11.00 – 17.00 uur. In het centrum kunt u meer te weten komen over het
Reestdal, er starten diverse wandel- en fietsroutes en geregeld zijn er wisseltentoonstellingen
te bezichtigen. ’t Ende bevindt zich aan de Stapelerweg 20, 7957 NB in De Stapel (bij De
Wijk).
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Zwemles bij zwembad De Slenken
Natuurlijk kun je straks weer elke dag lekker voor je plezier zwemmen en spetteren in ons
zwembad. Maar wist je dat zwembad De Slenken zwemles aanbiedt via het Zwem-ABC?
Profiteer van deze mogelijkheid en schrijf je kind(eren) snel in voor deze voordelige lessen!
A (4x per week): maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag om 17.30 uur - voorwaarde voor deze
lessen is dat kinderen bij aanvang minimaal 5 jaar moeten zijn
A (2x per week): maandag en donderdag om 18.00 uur of dinsdag en vrijdag om 18.00 uur
B: maandag en donderdag om 17.00 uur
C: dinsdag en vrijdag om 17.00 uur
www.zwembaddeslenken.nl/zwemles/
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De Bloem schittert op extra brede toneel

Hoe ouder, hoe beter? Bij de 150-jarige Rederijkerskamer De Bloem uit de Wijk in ieder geval wel. Het jubileumstuk Onjeklonje leverde niet alleen twee uitverkochte voorstellingen op,
het niveau was ook ongekend hoog voor amateurs.
Tel daarbij op het bizar brede toneel, waar heel slim gebruik van werd gemaakt, en het succes
is verklaard. De toneelgroep van De Bloem had in de voorbereiding wel met tegenslag af te
rekenen, want omdat de regisseur in januari ziek afhaakte, moest voorzitter en hoofdrolspeler
Tinus Nijstad de regie er ook bij doen. ‘Maar ze wisten allemaal al wat te doen’, liet Nijstad
weten. Dat bleek vrijdag- en zaterdagavond op het podium, waar de klasse eraf spatte. Het
brede toneel was in drie stukken verdeeld: de huiskamer van Hein en Elly Bleeker, een pleintje en de huiskamer van de familie Cremers. Om ervoor te zorgen dat de aandacht bij de scène
bleef, had de regisseur bevroren scènes ingebouwd: op het moment dat rechts op het toneel
een dialoog gaande was, stonden de spelers elders stil. Was de scène klaar, ging het spel
vloeiend over naar de anderen. Geen onrustig geloop dat voor afleiding zorgde, maar goed op
elkaar ingespeelde interactie. Gerdo Kleine speelde als debutant de rol van zoon Toon Cremers en deed dat met verve.

Danique Schoenmode sluit de deuren
Danique Schoenmode in de Wijk, de winkel van Renske Praas, die naast Modewereld is gevestigd en die zij samen met haar man Jan begon, gaat definitief haar deuren sluiten. De sluiting is het gevolg van de nieuw- en verbouwplannen van Modewereld Van de Belt, waar
Renske niet meer in mee wilde gaan vanwege haar leeftijd en omdat er geen opvolgers waren.
Het is voor de 68-jarige Renske het signaal om nu met pensioen te kunnen gaan. Ze ziet daar
heel erg naar uit, mede omdat ze in de afgelopen jaren met haar gezondheid heel wat voor de
kiezen heeft gehad. (bron: Artizzl Media)
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Gea en Lineke in zonnetje gezet
Gea Koster en Lineke Brinkman zijn door
de supportersvereniging van Wacker in het
zonnetje gezet.
Gea is vanaf november 2005 zeer actief geweest voor de supportersvereniging Wacker.
Ze is begonnen als secretaresse, maar na
afscheid van de toenmalige penningmeester
heeft ze deze taak overgenomen. In het begin dat ze bij de Supportersvereniging zat
was het voor de aanwezige heren van het
bestuur wel even wennen. Maar liefst drie
dames namen plaats in het bestuur.
Echter door allerlei omstandigheden van de andere dames (zwangerschap, etc.) bleef Gea
vanaf 2008 alleen over als vrouwelijk bestuurslid. De functie als penningmeester heeft ze met
veel verve vervuld, tot in de (financiële) puntjes was de boekhouding elk jaar weer op en top
voor elkaar. Na ruim twaalf jaar in het bestuur te hebben gezeten was het voor Gea tijd om er
een punt achter te zetten. Daarom werd er vrijdag 24 maart officieel afscheid genomen tijdens een etentje bij onze plaatselijke pizza zaak. Gea werd door voorzitter Henk Bouwer
hartelijk bedankt voor haar inzet en als dank mocht Gea een bos bloemen en een cadeaubon
in ontvangst nemen.
Lieneke houdt zich vanaf het begin dat haar
man Willem in het bestuur zit (zo rond het
jaartal 2000) bezig met het samenstellen
van het programmaboekje dat bij elke thuiswedstrijd van het 1e elftal van Wacker bij
de ingang aan de man/vrouw wordt gebracht. Echter een boekje in elkaar knutselen dat gaat niet altijd zomaar eventjes vanzelf. In de beginjaren werd er nog veel telefonisch de spelers van de tegenpartij doorgegeven, maar de laatste jaren gaat het allemaal niet zo snel meer middels de mail. Dat
komt dan vaak dat de leider van de tegenstander (te) laat reageert zodat soms op de
zaterdag middag nog het boekje samengesteld moet worden. Al met al geeft dit soms wel
eens bepaalde stress situaties. Daarom werd Lieneke in de bloemetjes gezet door de supporters vereniging als dank voor haar vele (extra) werk wat ze gedaan heeft in de afgelopen pak
hem beet 17 jaar.

Paasvuur De Wijk - Zondag 16 april
Aanvang: 20.00 uur (gratis toegang)
Commissieweg 21 De Wijk (Naast kinderdagverblijf de Boerderij)
Organisatie: Stichting de Wiek Actief.
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Interieurwereld van de Belt
is sponsor van Wacker
Wacker heeft bordsponsor heeft Alet van de
Belt bedankt als bordsponsor voor aanvang
van de gewonnen wedstrijd tegen Zandhuizen. Interieurwereld van de Belt is al meer
dan veertig jaar een begrip in de regio. En
heeft alles voor de woning op verschillende
prijsniveaus. De collectie meubelen bestaat
uit een veelzijdig aanbod van moderne en
design meubelen, lifestyle en tijdloos wonen.
In de ruime showroom vindt u de mooiste
meubels van de beste merken.

Een leven lang wonen in DW
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het concept Woonplan 2017-2022 vastgesteld. Er ligt een ambitieus concept Woonplan wat voorziet in een fors woningbouwprogramma van 440 woningen in de periode
van 2017 tot 2022. In het Woonplan wordt
een behoorlijke opgave voor de gemeente
geformuleerd.
Hierin worden alle doelgroepen voorzien,
zowel onze eigen inwoners als: nieuwe inwoners, starters, alleenstaanden, (jonge) gezinnen, senioren en zorgbehoevenden. De gemeente streeft naar een woningbouwprogramma met zowel goedkopere als duurdere huuren koopwoningen. In alle dorpen is er ruimte
om te bouwen. De gemeente houdt, net als in
het vorige Woonplan, vast aan een risicodragende rol in de kerndorpen en een faciliterende rol in kleine kernen. Daarnaast houdt de
gemeente ook vast aan het uitgangspunt inbreiding (bouwen binnen de bestaande bebouwing) boven uitbreiding.

Een ander belangrijk punt is dat de gemeente
zich blijft inzetten voor de bouw van voldoende goedkope woningen < € 150.000,Speeltuinen schoongemaakt
met een gemiddelde toevoeging van twintig
woningen per jaar. De grens van een sociale
Leden van Speeltuinvereniging De Speulhorst koopwoning blijft € 180.000,-.
hebben afgelopen een grote voorjaarsschoonmaak uitgevoerd in en rondom de speeltuinen Daarnaast wil de gemeente actief inzetten om
langer zelfstandig thuis wonen mogelijk tein De Wijk. Voorzien van emmers, borstels,
maken. En ligt er een ambitie om in 2040 alle
reinigingsmiddelen en zelfs een hogedrukwoningen in De Wolden energieneutraal te
spuit werd alle groene aanslag verwijderd.
maken. Naast deze ambities wordt ook gekeken hoe en/of welke (financiële) instrumenten
de gemeente kan inzetten om deze doelen te
bereiken.
Concept Woonplan 2017-2022: ‘Een leven
lang wonen’ ligt tot en met woensdag 10 mei
2017 ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen hierop een inspraakreactie indienen. Daarna wordt het Woonplan voorgelegd
aan de gemeenteraad.
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Mede door de vele tempowisselingen, diversiteit in klanken en tempi, ligt er een mooie
uitdaging om het nummer “Elements” te speHet Slagwerkensemble van de bijna 120 jari- len. Dit nummer is speciaal door Martijn
ge Koninklijke Muziekverenging Apollo doet Oostra gecomponeerd voor het ONSK en zal
op zaterdag 22 april 2017 mee aan Open Ne- in de basisklasse worden gespeeld door 11
derlandse Slagwerk Kampioenschappen. Dit andere slagwerkgroepen. Het optreden wordt
evenement dat voor de vierde keer wordt ge- dan beoordeeld door een deskundige jury en
welke vereniging het hoogst aantal punten
organiseerd vind plaats in de Veluvine in
scoort, mag zich Nederlands kampioen noeNunspeet
men.
Nadat in november 2016 een succesvol optreden met Rockband Big John uit de Wijk was Al met al weer een evenement om naar uit te
kijken, waarbij het SWE, onder leiding van
afgerond, waarbij de gillende gitaren van de
band en de opzwepende klanken van het SWE hun dirigent Erik Zweers, zich weer van haar
elkaar op een uitstekende wijze vonden, was veelzijdige kant laat zien.
het tijd voor een nieuwe uitdaging in 2017.

Slagwerkensemble Apollo
houdt van veelzijdigheid!

Een aantal jaren geleden was het SWE ook al
eens actief op het ONSK en toen de mogelijkheid zich weer voor deed om voor de editie
van 2017 uit te komen in de Basisklasse, waren alle leden en dirigent gelijk enthousiast!

Bloemenactie Apollo

Op dinsdagavond 2 mei vanaf 18.00 gaan de
leden van Apollo op pad voor de Bloemenactie. Ze verkopen o.a. Spaanse Margrieten,
Hanggeraniums, en Bloembakjes in de Wijk.

Op zoek naar een Topband
voor het dorpsfeest?
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Inschrijving bouwkavel 17 ‘Dunningen 3e fase’
Vanaf 5 april 2017 kan er ingeschreven worden voor bouwkavel 17 op de locatie Oosterakker
in het bestemmingsplan ‘Dunningen 3e fase’ in de Wijk. Deze kavel is door omstandigheden
opnieuw beschikbaar gekomen. De kavel wordt door gemeente De Wolden uitgegeven voor
de bouw van een vrijstaande woning. Belangstelling? Belangstellenden voor deze bouwkavel
kunnen een informatiebrochure opvragen of afhalen bij het gemeentehuis in Zuidwolde.
Loting Om iedereen een gelijke kans te geven op de kavel zal er bij meerdere gegadigden
worden geloot. Deze loting vindt plaats op maandagavond 15 mei om 20.00 uur bij Stotijn
Notariaat, Veenhovenplein 1 in de Wijk. Voor gehuwden, samenwonenden, geregistreerde
partners en personen die gezamenlijk een huishouding voeren geldt dat zij slechts eenmaal
(als één) kunnen deelnemen aan de loting.
Als u niet aanwezig bent tijdens de loting en dus niet in de gelegenheid bent om de bouwkavel onder optie te nemen, wordt er vanuit gegaan dat u de bouwkavel heeft geweigerd. Eventueel kunt u zich door iemand laten vertegenwoordigen. Om dit mogelijk te maken moet u op
de verloting een schriftelijk, gedateerd en ondertekend bewijs van de vertegenwoordiging aan
de notaris geven. Inschrijven Een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier moet tijdens
kantooruren in een envelop voor donderdag 4 mei a.s. om 12.00 uur ingeleverd worden aan
de receptie van Stotijn Notariaat, Burg. Veenhovenplein 1 in de Wijk. U ontvangt van de notaris een bevestiging van de inschrijving. Inschrijfformulieren die later binnen komen worden
niet in behandeling genomen.
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Roofvogelshow als afsluiting NME Vogelproject
Voor alle kinderen van
IKC de Horst was er
woensdagmorgen 5
april een roofvogelshow op het trainingsveld van vv Wacker.
Dit was de afsluiting
van het NME Vogelproject waarmee in
maart is begonnen.
Ook kinderen van de
Prins Johan Frisoschool en OBS de Rozebottel uit Koekange
waren hierbij aanwezig. Valkenier Griffon
had verschillende roofvogels meegenomen en
vertelde daar over. Al was het door rumoer van de overenthousiaste kinderen niet altijd even
goed te verstaan. Voor de kids was het een bijzondere ervaring om o.a. een Valk en Arend
van dichtbij te zien.
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Henk Tissing. Inwoners en andere belangstellenden die de kunstwerken vooraf willen beSpeeltuinvereniging de Speulhorst heeft afzichtigen, kunnen hiervoor op vrijdagavond
gelopen zondag de palmpaasoptocht in de
20 april van 19.00 tot 21.30 uur en op zaterWijk georganiseerd. Om half 11 startte deze
bij de molen, onder muzikale begeleiding van dag 21 april van 11.00 tot 13.30 uur terecht in
Apollo. Vele kinderen liepen met hun versier- het gemeentehuis. De te veilen kunstwerken
de haantje op een stok mee. Waar de stok aan kunnen ook al bekeken worden op
het begin nog vol was, was deze aan het eind www.cultureeldewolden.nl.
van de optocht zo goed als leeg; zoals het
De kunstveiling wordt muzikaal omlijst door
betaamt :) Na afloop van de optocht had de
Vari Vocaal, Marius Klein en de Malletband
paashaas een smakelijke verrassing voor de
Woudklank. Ook wordt er een graffitikinderen, en konden de ouders/verzorgers/
demonstratie gegeven.
opa's en oma's in het zonnetje genieten van
een kopje koffie en thee.
Kunst voor iedereen
Het startbedrag van de te veilen kunstwerken
zal tussen de € 20,- en € 50,- komen te liggen.
Wethouder Pauwels: “We willen het voor
iedereen mogelijk maken om een kunstwerk
aan te kunnen schaffen. Het is toch mooi als
het openbaar kunstbezit straks in de huiskamers van De Wolden komt te hangen!”

Zonnige Paasoptocht

Artotheek
Naast een veiling van kunstwerken, worden er
ook werken uit de gemeentelijke kunstcollecKunstbezit onder de hamer
tie en van kunste-naars uit de regio geëxpoDe gemeente De Wolden gaat diverse kunst- seerd in de hal van het gemeentehuis. Deze
werken veilen. Samen met het Cultureel Plat- kunstwerken kunnen uitgeleend worden op
form De Wolden wordt er op zaterdag 21
zaterdag 22 april van 11.00 tot 13.30 uur. De
april een kunstveiling georganiseerd. Op vrij- lijst met kunstwerken die uitgeleend kunnen
dag 20 april hebben inwoners de gelegenheid worden, is te vinden op
om alle kunstwerken van de veiling te bezich- www.cultureeldewolden.nl.
tigen. De veilig is één van de activiteiten van
de cultuurexplosie. Wethouder Mirjam PauwWandeling langs historische
els: “De gemeente heeft nog diverse kunstwerken zoals schilderijen in haar bezit. Tijplaatsen in De Wijk
dens de veiling willen we onze inwoners
De Historische Vereniging De Wijk - Koekgraag de kans bieden om één of meerdere van
ange start binnenkort weer met wandelingen
deze kunstwerken aan te schaffen. De oplangs historische plaatsen in het dorp de Wijk
brengst van de veiling komt ten goede aan
en het prachtige Reestdal. Behalve op elke
herstel van het kunstwerk ‘De Ontmoeting’
derde donderdag van de maand zal de wandeop Blijdenstein.”
ling dit jaar ook op elke tweede zaterdag van
de maand worden gehouden. De eerste wanUitgebreid programma
De kunstveiling wordt gehouden op zaterdag delingen vinden plaats op donderdag 20 april
21 april in de raadzaal van het gemeentehuis en zaterdag 22 april 2017. De wandeling
in Zuidwolde. De veiling begint om 14.00 uur wordt verzorgd door een gids van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange. >>
en staat onder leiding van veilingmeester
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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”.

tjes geboren. We konden ze aaien en we
mochten de lammetjes zelfs een flesje geven.
De schapen mochten we brokjes voeren. Voor
wie dat durfde, want dan kwam het schaap
wel heel dicht bij!

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 0522443275 of dewijk@touristinfohetreestdal.nl.
De wandeling gaat definitief door bij opgave
van minimaal 6 personen.
In de maanden april t/m oktober zal de rondwandeling onder begeleiding van een gids op
elke derde donderdag en elke tweede zaterdag
van de maand plaatsvinden. Voor groepen
kan er in overleg op andere dagen een afspraak worden gemaakt.

Peuters Doomijn naar de
schaapjes
De peuters van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Postweg in de Wijk werken aan het
thema Lente. We hebben al veel geleerd van
wat er in de lente allemaal gebeurt. Zo hebben
we takken bekeken, waar weer nieuwe blaadjes aan komen en zaadjes van zonnebloemen
gezaaid. Ieder kind kreeg zijn eigen zonnebloem mee naar huis!
Ook worden er in de lente allemaal dieren
geboren. We leren de namen van al die baby
dieren en de geluidjes erbij. We hebben ook
schaapjes geknutseld, maar om een en ander
eens goed te bekijken mochten onze peuters
op bezoek bij de boerderij van Fam. Zwiep in
Fort. Allemaal de laarsjes aan en kleding die
vies mocht worden en op naar de boerderij.
Hier konden we een heleboel schapen in het
echt zien. Ook waren er een heleboel lamme-

We zijn met alle peutergroepen op bezoek
geweest, dus drie ochtenden. Wat hebben we
er van genoten met zijn allen! Fam. Zwiep,
hartelijk bedankt voor deze heerlijke dagen!
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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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