3e jaargang nr. 19 l 15 okt 2016

Nieuwbouw De Wijk eindelijk van start!

nen. Eerder werden al 47 gezinswoningen
aan de Parkweg en de directe omgeving
afgebroken. Deze woningen uit de periode
1955 – 1967 voldeden niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Hiervoor in de
plaats bouwt Actium in totaal 55 nieuwe woHet gaat om zevenentwintig eengezinswonin- ningen. De bouw en oplevering van deze
gen en zes levensloopbestendige woningen.
nieuwe gezins-, levensloopbestendige-, rijwoDeze worden gerealiseerd aan de Beatrixningen en appartementen wordt gefaseerd
weg, Briëtweg, Parkweg en Wilhelminaweg. uitgevoerd om mogelijke leegstand te voorOmwonenden zijn allemaal geïnformeerd
komen. >>
middels een nieuwsbrief over de bouwplanHet heeft enige jaren geduurd, maar nu is
het dan toch zover! Woningcorporatie
Actium is eind september in De Wijk van
start gegaan met de bouw van in totaal 33
woningen.
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over de bouw kan contact opgenomen worden met de aannemer via het algemene teleDe Brands Bouwgroep (Emmen) heeft infoonnummer: 0591-657 900 of wanneer u er
middels bouwhekken en –keten geplaatst op samen uitkomt met Gerard Meekhof
de bouwplaats, en is met uitgraven begonnen. (projectopzichter Actium) via 0900 – 0604.
Na de bouw richt de gemeente het gebied
Of kijk op www.actiumwonen.nl
opnieuw in, herstelt wegen en brengt openbare verlichting en groenvoorzieningen aan.
Medio zomer 2017 wordt de oplevering verwacht. Dit hangt samen met het weer en anHalloween wordt steeds vaker gevierd in
dere onvoorziene omstandigheden. De nieuNederland en nu is ook de Wijk aan de beurt.
we eengezinswoningen zijn energiezuinig en
Op zaterdag 29 oktober staat café de Wiekhebben een kale huurprijs variërend van circa
slag in het teken van Halloween. Voor ieder€ 629 tot € 687. De woningen hebben drie
een van 18 jaar en ouder organiseren wij een
slaapkamers verdeeld over de eerste verdiegezellige, maar vooral griezelige avond. De
ping en de zolder met daarnaast een bijkeuentree is gratis en je bent vanaf 21 uur welken, stenen (fietsen) berging en parkeerplaats
kom. Wil je op de hoogte blijven, like dan de
op het eigen terrein. De kale huur prijzen
facebookpagina van de Wiekslag voor meer
van de levensloopbestendige woningen zijn
informatie. Durf jij het aan om leuk, uitbuncirca € 587 en zijn geschikt voor één á twee
dig of zelfs griezelig gekleed te komen, want
personen.
verkleden hoort er natuurlijk wel bij! Voor
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken degene die het mooist of meest griezelig gekleed is, ligt er zelfs een leuk prijsje klaar.
vinden de werkzaamheden – op een enkele
uitzondering na – tijdens de reguliere werktij- Het café wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een waar Halloween café, dus heb
den plaats. Dit is van maandag tot vrijdag
je er zin in, word je nieuwsgierig en ben je
van 07.15 tot 16.15 uur. Het bouwverkeer
niet bang, trek dan je mooiste Halloween
wordt met duidelijk bewijzering naar de
bouwplaats geleid. Voor vragen/opmerkingen outfit aan en tot zaterdag 29 oktober!
Vervolg voorpagina

Halloween in De Wijk

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

Agenda:

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

21 okt - Dikke Reint ‘Bier & Schnitzeltour’
22 okt - Live in De Wiek feesttent Wacker
28 okt - Feestkoor De Traan Havezate
28 okt - Kaartavond vv Wacker
Verloren in De Wijk of rondje Halfweg ?
29 okt - Halloween café de Wiekslag
Leren armband met roestvrijstalen sluiting. In 12 nov - Big John en SWE Apollo sporthal
de armband staat gegraveerd 'Hout van het
19 nov - Wieker Sportquiz - Kantine Wacker
leven' Armband heeft grote emotionele
26 nov - Cabaret Boerenblond Havezate
waarde. Heeft u deze gevonden neem dan
27 nov - Meander jubileumconcert Havezate
contact op met G.J van Kampen - Otterman- Adverteren, tips of nieuws voor redactie
weg 16 De Wijk of telnr: 0522-441786.
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

De familie T hef nog donders veule
mazzel had lest, ait goed beschouwd
- Ik heurde dat ze braand in de
holtopslag hadden of nie!
- De braandweer was raps terplekke
zej hebt e zorgt dat ut vuur niet
zul sloan noar de rietgedekte boerderij
- Ut zal oe gebeuren zeg!
- Helden bint ut!
- De braandweerlieden uut Ruunerwold waren er ook um te assisteren?
- Ik zag ze in die flitsende gele pakken
mut zeggen ut valt wel op zeg!
- De wiek/koekange hef dat nog niet?
- Nee, die hebt die zwarte pakken nog
- Mit de solide gemeentebegroting kan
er straks vast wel een nije outfit vanaf
- De lasten veur de burgers daalt
volgend jaar ak ut magge geleuven!
- Is dat zo?
- Dat stiet in ut rapport
- Ik make mej gien illusies aans!
- Dat zuk ook maar niet doen
- Ut geld hebt ze wel neudig b.v.
veur de herinrichting van Dorpsstroate
- Doarover gespreuken hoe
is ut mit SBS6 af e leupen?
die hebt oe lest e belt toch?
- Oh dat! over de gevoarlijkste
wegen van Nederland det klopt
- Wat wollen ze weten dan?
- Over die bocht e of det gevaarlijk is
- Now?
- Heb ze deurverwezen bel vereniging
- En d’r nog wat van weer e heurt dan?
- Nee dat niet, maar kan nog komen!
- Yow
- Goed Goan
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Voorzittershamer bij vv Wacker overgedragen
Met een goed gevoel heeft Willem Stadman de voorzittershamer van vv Wacker overgedragen aan Frans Zinger. Dit gebeurde woensdag 28 september tijdens de ledenjaarvergadering
in de kantine van de club. Ook secretaris Jan van der Wal nam afscheid. (zie foto onder) Zijn
plaats zal worden ingenomen door Klaas de Graaf.
Willem Stadman kan bestempeld worden als een echte
clubman. Vanaf september
2011 was hij voorzitter van
de club. Behalve dat was de
oud-speler van Wacker in het
verleden ook achttien jaar
lang jeugdtrainer, penningmeester, trainer van de senioren, en vader van twee voetballende zoons.
Vanaf 1976 toen hij in De
Wijk kwam wonen heeft hij
een rijke staat van dienst opgebouwd bij vv Wacker. In deze periode beleefde hij samen met
de club een aantal fantastische hoogtepunten zoals: promotie naar de tweede klasse, de totstandkoming van de prachtige kleedkamers en de terrasoverkapping voor de kantine. ‘Het was
een mooie tijd, vooral de sociale contacten heb ik altijd als prettig ervaren. Maar als voorzitter
heb je ook te maken met minder leuke (rand) zaken die spelen binnen een vereniging. Dat was
niet altijd gemakkelijk en zeker niet als je dat soort dingen mee naar huis neemt. Dat is niet
bevorderlijk voor de gezondheid, maar ben er daarentegen nooit voor weggelopen het hoort
er bij’. Hoewel Willem het toch ook wel jammer vindt was het de juiste beslissing. ‘Ik heb
het vorig jaar bij het bestuur aangegeven. En ze ruimschoots de gelegenheid gegeven om een
nieuwe voorzitter te zoeken, dat is gelukkig gelukt’. Een jongere generatie neemt het stokje
over. ‘Belangrijkste is dat ik het netjes heb kunnen afronden, en met opgeheven hoofd de
poort uit kan lopen’. Helemaal los van de club komt hij nooit. Lachend: ‘Ik blijf natuurlijk
wel supporter van Wacker, en houd van
een leuke pot voetbal. Je zult me zeker
tegen komen op het voetbalveld’.
Een groot gedeelte van de PR, waaronder de Wacker website wat hij tijdens
het voorzitterschap al deed, zal hij blijven doen. En misschien wordt dat nog
wel uitgebreid. Dat ligt er maar net aan.
‘Ik wil het nieuwe bestuur ook niet gelijk voor de voeten lopen. En je moet
uitkijken natuurlijk! voor je het weet ben
je weer van alles aan het regelen. Dat is
ook niet de bedoeling’.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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zgn.‘Rocktober fest’ wordt voor de tweede
keer georganiseerd door Stichting de Wiek
Actief. Dit gebeurt in een feesttent op parkeerplaats van vv Wacker. Het is voor iederIn de maand oktober wordt de wandeling
een toegankelijk. Aanvang is 20.30 uur. Enlangs historische plaatsen in het dorp de Wijk tree € 5. Kom op tijd als je niets wilt missen,
en het prachtige Reestdal nog twee maal gewant de eerste band (The Mid) begint al op
maakt, namelijk in de herfstvakantie op don- tijd te spelen. Meer info: www.dewijk.info
derdag 20 oktober en voor de laatste maal dit
jaar op donderdag 27 oktober. Deze wandeling vindt plaats onder leiding van een gids
van de Historische Vereniging de Wijk Koekange. De wandeling 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’. 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 wandelling 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. In de maanden
april t/m oktober zal de rondwandeling onder
begeleiding van een gids op elke derde donderdag van de maand plaatsvinden. Voor
groepen kan er in overleg op andere dagen
Brandweer voorkomt erger
een afspraak worden gemaakt.

Laatste wandeling langs
historische plaatsen de Wijk

De gitaren worden gestemd!
Stichting de Wiek Actief organiseert op zaterdag 22 oktober ‘Live in De Wiek’ met twee
coversbands waarin Wieker muzikanten spelen. De bands The Mid en Beg Steal or Borrow treden deze avond op in de feesttent op
het terrein van vv Wacker aan de Wiltenweg.
Coverband The Mid is de band van Wieker
Bert van Bremen. BSOB oftwel Beg Steal or
Borrow is de band van Wieker bassist Ferry
Johannes. Het repertoire is bijzonder gevarieerd en wordt omschreven als Rock & RollMetal-Pop en extravaganza. Dit

Snel ingrijpen door de brandweer, heeft er
dinsdagavond 4 oktober in De Wijk toe geleid dat erger kon worden voorkomen. Rond
22.30 uur werd er melding gemaakt van een
brand in een houtopslag aan de Postweg. De
brandweer De Wijk/Koekange was snel ter
plaatse en had het vuur vlot onder controle.
Hierdoor kon overslag naar de naastgelegen
en rietgedekte boerderij worden voorkomen.
Het korps Ruinerwold dat ook terplekke was
om te assisteren hoefde verder niet meer in
actie te komen. Hoe de brand heeft kunnen
ontstaan is niet bekend. Bij de brand raakte
niemand gewond.
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Overname Trendline Haarmode De Wijk

Na 22 jaar met veel plezier Trendline Haarmode in de Wijk gerund te hebben geeft eigenaresse Susanne Ellermann ‘de schaar’ door aan werkneemster Petra Gruppen. ‘De reden hiervoor is dat het steeds moeilijker word de salon te combineren met het tuinmeubel bedrijf van
mijn man en ons gezin’ aldus Susanne. Petra is al jaren werkzaam in de salon en daardoor
een bekend gezicht wat voor de klanten belangrijk is. Ze is iemand die wel van uitdaging
houd en is daarom ook twee keer een korte periode weggeweest bij trendline en heeft
een paar jaar in Diever bij de klanten thuis geknipt, Dit is nu niet meer mogelijk omdat ze
volledig voor de salon zal gaan.
Per 1 januari zal Petra dan de nieuwe eigenaresse zijn, Susanne zal nog een aantal dagen
werkzaam zijn om Petra te ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden. Voor de klant zal
er niet veel veranderen we blijven met het zelfde team werken maar denken wel aan de toekomst door te werken met online boeken en klantgericht werken. ook zal er evt een kleine
aanpassing kunnen komen in de openingstijden. voor beide kapsters is dit ook weer nieuwe
uitdaging! Petra geeft aan er enorm veel zin in te hebben. graag tot ziens bij trendline haarmode
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Ot en Sien officieel geopend

Bij de ontdekking dat hij nog kon fietsen
werd hij echter zo euforisch dat hij beide handen van het stuur los liet en riep mij toe:
‘Even proberen of ik nog zonder handen kan
fietsen’. De schrik sloeg mij om het hart.
Hoewel hij nog heel gezond en fit is, zou hij
op deze leeftijd niet weer dezelfde vitaliteit
terug krijgen als hij zou vallen en iets zou
breken. Dat zou toch ontzettend jammer zijn.

Ik had wel eens iets gelezen over een duofiets
van het Rodekruis. Na wat 'googlen' kwam ik
terecht bij Fenneke Smit. Zij gaf me alle inMaandagmiddag 3 oktober is Kinderdagopformatie die ik nodig had. De duofiets kan
vang Ot en Sien in De Wijk officieel geoiedereen gratis lenen. Hij staat gestald aan de
pend. De kinderdagopvang is op een unieke Briëtweg 22. Je hoeft alleen maar even te
locatie aan de Commissieweg 25a (voormalig bellen wanneer je hem wilt gebruiken en dan
De Boerderij) gevestigd. Jan & Carolien Ni- staat hij op het afgesproken tijdstip voor je
trauw zijn 7 jaar geleden begonnen als eigeklaar. Er zit zelfs elektrische trapondersteunaren van Kinderdagopvang Ot en Sien in
ning op. De passagier kan meetrappen, maar
Staphorst. In een mooie Staphorster woondat hoeft niet. Na enige instructie gingen we
boerderij ontfermen zij zich over de kinderen op pad. Het weer werkte geweldig mee. Het
die in alle ruimte heerlijk kunnen spelen in
leuke is dat je naast elkaar zit en onderweg
een huiselijke sfeer.
dus gezellig kunt kletsen over alles wat je
zoal tegen komt. We hebben heerlijk gefietst,
Ot en Sien biedt dagopvang, voor en na
kunst bekeken en lekker gegeten op het
schoolse opvang. Daarnaast bemiddelen wij
smaakmakersfestival Mijn vader en ik hebben
in gastouderopvang. We zijn elke werkdag
enorm genoten. Het is toch jammer dat er zo
geopend van 07:00 – 19:00 uur. Hecht u
weinig gebruik wordt gemaakt van deze fiets.
waarde aan huiselijkheid, lage drempels en
Wilt u ook eens gaan fietsen met uw vader,
opvang op een unieke locatie? Bent u op zoek moeder, vriend(in) buurman of wie dan ook,
naar een opvang die echt flexibel is, waar de die dat niet meer zelfstandig kan, neem dan
uurprijs voor elk contract gelijk is? Dan is
even contact op met Fenneke Smits, DoelenKinderdagopvang Ot en Sien de juiste keuze. kamp 31, tel. 0522-442954.
Wilt u meer weten kijk dan op onze website
www.kinderdagopvangotensien.nl of bel met
06- 576 45 293.

Samen op de Duofiets
Net zoals vorig jaar wilden mijn vader (89
jaar) en ik (Ali Veenstra) de kunstroute fietsen en aansluitend een bezoek brengen aan
het smaakmakersfestival. We hadden er erg
veel zin in. Er was echter iets waar ik mij
nogal zorgen over maakte. Het fietsgedrag
van mijn vader. Hoewel mijn vader nooit
meer fietst hebben we de kunstroute vorig
jaar nog op een normale fiets afgelegd.
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Ontwerp zelf
je eigen bedrukte
beker op:
www.ekocups.nl
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Voetbalclinic van Heerenveen valt in de smaak
Maar liefst zestig
jeugdspelers van vv
Wacker waren woensdagmiddag present bij
de voetbalclinic van sc
Heerenveen. Onder
leiding van oud Heerenveen speler Maarten
de Jong werd een proftraining georganiseerd
waarbij sportiviteit
hoog in het vaandel
stond.
Doel van de training is
onder andere: de jeugd
motiveren, maatschappelijke betrokkenheid realiseren en prestatieverbetering. Zo konden de
kinderen: vakschieten, voetbaldarts en de balsnelheid meten. Naast een voetbaltechnisch deel
werd er ook informatie gegeven over voetbalclub Heerenveen. De kinderen konden vragen
stellen en krijgen na afloop een tas en certificaat uitgereikt. Het vooraf uitgereikte Heerenveen shirt met de bekende pompeblêden mochten de kinderen mee naar huis nemen. Het totale programma duurde ongeveer anderhalf uur.

Reestduikers in nieuw gestoken
Henk Veijer van HV Wonen en Tegelhome in Rogat heeft de leden van
zwemvereniging de
Reestduikers uit De Wijk
zaterdag 8 oktober voorzien van nieuwe shirts. De
zeventien leden waren
verguld met deze geste en
boden Veijer een bloemetje en een mooi ingelijst
shirt aan.
De leden in de leeftijd van
acht tot achttien trainen
elke week op woensdag
en zaterdag in het zwembad te Meppel. En in de zomermaanden in ook zwembad de Slenken.
Twee keer maand doen ze mee aan wedstrijden. Tegelhome is het juiste adres voor tegels,
sanitair en vloerverwarming: alles onder één dak. HV Wonen heeft een zeer uitgebreide collectie tapijt, laminaat, vloeren, gordijnen, raamdecoratie en zonwering. Ook de bekende merken vaak direct uit voorraad leverbaar.
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detailhandel, de agrarische, recreatieve en
toeristische sector. De komst van snel internet
is hierbij een belangrijk voorziening en goed
Het gemeentelijke huishoudboekje voor 2017 voor het vestigingsklimaat. “We willen De
ziet er solide uit. Dat blijkt uit de begroting
Wolden promoten als aantrekkelijke gemeente
voor 2017 die het college deze week presenvoor recreatief verblijf voor gezinnen met
teert. Wethouder Jan van ’t Zand van Financi- kinderen. Daarom starten we een pilot voor
ën is zeer tevreden. “Onze begroting is goed
twee jaar waarbij kinderen tot en met 12 jaar
in balans en sluit af met een positief saldo, dat vrijgesteld worden van toeristenbelasting.
zich in de loop van het volgende jaar nog ver- Verder maken we met de recreatieve sector
der in de goede richting zal ontwikkelen. We afspraken over de inzet van inwoners met een
willen efficiënt omgaan met de lasten die wij afstand tot de arbeidsmarkt.”
onze burgers in rekening brengen. We zijn
dan ook blij dat we de lasten voor onze inwo- Ssociaal beleid en onderwijs
ners voor volgend jaar licht kunnen laten da- Op het gebied van sociaal beleid staan onderlen.’
wijs, cultuur en sport hoog op de agenda. Bin-

Solide begroting voor 2017

Ruimte voor nieuwe zaken
Wethouder Jan van ’t Zand: “In de komende
jaren gaat De Wolden verder met alle bestaande en lopende projecten, maar hebben we ook
ruimte om nieuwe zaken op te pakken. Kernwoorden daarbij zijn dynamiek, loslaten en
vertrouwen. Een goed voorbeeld hiervan is de
ontwikkeling in Ruinen waar het gaat om de
verzelfstandiging van het zwembad. Dat geeft
vertrouwen voor de toekomst omdat ook de
zwembaden in de Wijk en Zuidwolde die weg
opgaan. Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen waar het gaat om de verzelfstandiging
van dorpshuizen.”
Aanleg nieuwe fietspaden
Op het gebied van leefbaarheid staat de aanleg
van nieuwe fietspaden met stip op één. Verder
is voor de ontsluiting van het bedrijventerrein
in Ruinerwold, de herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk en de verdere uitvoering van
het bruggenbeheersplan geld beschikbaar. Het
milieu krijgt de nodige aandacht waar het gaat
om de realisatie van de nieuwe milieustraat,
het actieplan klimaat en energie, het voortzetten van de subsidieregeling energiebesparing,
zonneleningen en het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.
De Wolden als aantrekkelijke gemeente
Binnen het programma Economie en werk
wordt vooral ingezet op de aandacht voor de

nen het sociale domein wordt steeds meer de
verbinding en samenwerking gezocht met
inwoners, organisaties en gemeente. Verder
wordt laaggeletterdheid en het bevorderen van
een actieve en gezonde leefstijl voor onze
jongere inwoners actief aangepakt. “Als college streven we ernaar dat meer inwoners kunnen profiteren van de beschikbare culturele
voorzieningen, juist omdat deze bijdragen aan
de vitaliteit in de dorpen.”
Raad behandelt begroting op 10 november
De begroting is een voorstel van het college
van B&W. De gemeenteraad neemt hier een
beslissing over. Wie de behandeling van de
begroting 2017 wil volgen, is van harte welkom tijdens de bijzondere raadsvergadering
op donderdag 10 november vanaf 13.00 uur.
De begroting is in te zien in het gemeentehuis
en bij de bibliotheken. De aanbiedingsbrief bij
de begroting ligt ter inzage bij de dorpshuizen.
De begroting 2017 zelf – met aanbiedingsbrief
– is te lezen op www.dewolden.nl.
Inspreken
De gemeente biedt de gelegenheid om in te
spreken op donderdag 10 november om 13.00
uur. Wie het woord wil voeren, meldt zich
hiervoor bij de griffier, graag uiterlijk op
woensdag 9 november.
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Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
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Ontmoetingscentrum De Havezate……………
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06 - 125 666 69
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