
  

   

Koninklijke erepenning voor ‘150 jarige’ De Bloem  

                                 4e jaargang nr. 04 l 18 februari 2017 

Rederijkerskamer de Bloem 

heeft op 11 februari de Konin-

klijke erepenning plus bijbeho-

rende oorkonde ontvangen uit 

handen van commissaris van de 

Koning Jacques Tichelaar.  Dit 

was ter gelegenheid van het 150 

jarig bestaan.   

 

De koninklijke erepenning is een 

ereteken dat kan worden verleend 

aan verenigingen, stichtingen of 

instellingen, met activiteiten van 

filantropische, wetenschappelijke, 

culturele of maatschappelijke aard of op het gebied van sport. Het symboliseert het respect en 

de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.  

 

Toneelvereniging Rederijkerskamer de Bloem, opgericht in 1867, de op één na oudste toneel-

vereniging van Drenthe, is een springlevende en bloeiende toneelvereniging en bestond op 6 

februari dit jaar maar liefst 150 jaar.  Vanwege dit heugelijke feit was er  op 11 februari een 

receptie en 's avonds een feestavond voor leden en oud-leden. Op vrijdag 31 maart en zaterdag 

1 april 2017 zal De Bloem haar jubileumstuk ‘Onjeklonje’, een avondvullend blijspel met 

kluchtige en thrillerachtige elementen op gaan voeren. En omdat het een jubileumstuk betreft, 

zal het dit jaar wat groter dan normaal worden opgevoerd. (Meer op pagina 15). 

_____________________________________________________________(advertentie)___ 
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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, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Opbrengst collecte                                           

De collecte van de Hersenstichting dit jaar in  

De Wijk heeft een bedrag heeft opgeleverd 

van € 1064,17. Onze hartelijke dank hier-

voor. 

Wat mij opviel!! 

Na een bijna 40 jarige loopbaan in het onder-

wijs (die trouwens al weer heel wat jaren ach-

ter mij ligt), vraag je je zo in die stille uren 

vaak af: ‘Wat zou er toch van ze terecht geko-

men zijn’? Van al die honderden leerlingen 

die je voorbij hebt zien komen. En wat zou ik 

ze nog graag eens willen ontmoeten! Dat is 

natuurlijk een droom die nooit werkelijkheid 

zal worden. Doch  zo nu en dan doen  er zich 

van die momenten voor dat je denkt: ‘Hé, heb 

ik hem of haar niet op school gehad?’  

De laatste twee weken werd ik drie keer ge-

confronteerd met zo’n moment, waarbij ik 

toch een beetje trots was over het feit dat ik 

een stukje aan de opvoeding en het onderwijs 

van die betrokken oud-leerlingen heb mogen 

bijdragen.  

Daar was in de eerste plaats een TV uitzen-

ding met de titel: ‘Bedrijvigheid’ waarin oud 

leerlinge Mathilde Benak, dochter van Ria en 

Henk, onze oud-plaatsgenoot (hij is sinds de 

gemeentelijke herindeling Meppeler) Warner 

van der Sluis op prima, gedegen wijze een 

interview afnam over zijn prachtige nieuwe 

bedrijf in Rogat (hieronder iets meer over 

deze Warner.) 

Het tweede moment was toen ik de ‘Open 

Dag’ bezocht van genoemd bedrijf van War-

ner van der Sluis. Wat een moed om met een 

landbouwwagen met een tractor ervoor stro/

hooi te halen uit de polder en dan zo’n bedrijf 

uit te bouwen tot dat datgene wat er nu in 

Rogat staat.  ‘De schellen’ vielen me van de 

ogen bij  het zien van dit grootse bedrijf. 

Warner en ik moesten uiteraard nog even de 

anekdote ophalen van het schoolreisje met de 

6e klas, toen Warner in een of andere speel-

tuin met zijn hoofd tegen een laaghangende 

dakgoot aanliep en in het ziekenhuis gehecht 

moest worden (en ik nogal boos tegen hem 

gezegd heb: ‘Doe dan ook kalm aan’. Nou dat 

laatste heeft hij met zijn bedrijf absoluut niet 

gedaan. Fantastisch Warner, gefeliciteerd en 

succes!! 

En het derde opvallende moment met betrek-

king tot oud-leerlingen kreeg ik te zien (en te 

horen) toen ik aanwezig was bij dat schitte-

rende concert van de trots van ons dorp, de 

Koninklijke muziekvereniging Apollo toen zij 

de Nederlandse première van de compositie 

’Salamander Symphonie’ van componist Ja-

cob de Haan mochten uitvoeren. En het bij-

zondere was dat Apollo daarbij gedirigeerd 

werd door de componist Jacob de Haan (zoals 

hij nog meer werken van hemzelf dirigeerde 

deze avond). Als je dit als amateurorkest kunt 

uitvoeren behoor je tot de groten der amateur-

orkesten. Het ontlokte Jacob de Haan de op-

merking: ‘Wat is dit een prachtig klinkende 

harmonie’. Bestuur en leden van Apollo: 

‘Daar kunnen jullie het mee doen!’. 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 1 
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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 

  

- Bej nog bij de Bloem west? 

- Jazekers! 

- Now en? 

- Zej hebt de erepenning ontvangen 

van de kommesaris sjaak tichelaar 

- Die was goed op dreef of nie? 

- Zekers, zo vertul hij dat 

de burgemeester ook mit dut! 

- Mit de jubileumuutvoering? 

- Now ja, veur de burgemeester 

zelf was dit ook groot nejs 

- Hoe det zo dan? 

- De burgemeester had e zegt 

det hij deur de artiesteningang  

noar binnen e komen was 

- Doar was ook gien woord 

van e leugen toch? 

- Klopt de rode loper was uut 

e legt bij de ingang veur iederiene 

- En toen? 

- Tichelaar had het  moar geliek in 

zien speech gebruukt 

- Hilariteit natuurlijk! 

- En de burgemeester dut now mit? 

- Det wet hij nog niet. Hij har 

gien acteertalent zo vertul hij 

- Moar der is nog een klein kaansie! 

- Op wat? 

- Dat hij misschien gitaar komp speu-

len, det schijnt hij wel goed te kunnen 

- We zult ut wel heuren, zul een mooie 

publiciteitsstunt ween of niet dan! 

- Det limonadeconcert was ook een 

groot succes lees ik! 

- Zekers wat  un talenties allemoale 

- De Apollo toekomst lek verzekerd! 

- Yow                                                 

- Goed Goan  
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WIJC-meiden Noord-Nederlands zaalvoetbalkampioen 

 

Het meisjesvoetbal in De Wijk/IJhorst is populair. Onder de bezielende leiding van oud-

voetbalster Hèlen van Elven werd een onder-13-team ingeschreven in de lastige KNVB-

competitie in de zaal, met 5 voorronde-zaterdagen en één finaledag. 

 

Samen met leider Steef van Baalen gingen de meiden uit De Wijk en IJhorst Esmee Huisjes, 

Medea Schra, Loes Brouwer, Daphne Veerman, Merel van Baalen, Jasmijn Kuik en Caithlin 

Kolk de uitdaging aan met 43 andere teams in Noord-Nederland. Halverwege de voorrondes 

bleek, dat alleen maar leuk meedoen (wat de doelstelling was) de dames te weinig eer aan-

deed. In een mooi gevecht met het MO13-team van Valthermond werd op 4 februari 2017 de 

voorronde-competitie door de Reestdal-dames gewonnen en mochten zij zich een week later 

melden in Borger, waar alle acht kampioenen uit de andere competities zich meldden voor 

een heuse finaledag. 

Na overwinningen tegen sterke ploegen als Franeker en de combinatie van Bargeres, DZOH 

en Erica moest WIJC voor de eerste plek in de poule A strijden met oude bekende VV Dwin-

geloo. De zwaarbevochten 1-0 overwinning betekende een ticket voor de allesbeslissende 

finale tegen de MO13 van de Leeuwarder Zwaluwen. De uiterst getalenteerde en technisch 

begaafde meiden uit Leeuwarden werden direct met veel inzet onder druk gezet, zodat ze 

moeilijk aan voetballen toekwamen. WIJC presteerde het om door keihard te werken de snel 

opgelopen 1-0 achterstand om te buigen in een 3-1 voorsprong. Toen de Zwaluwen met een 

vreemde penalty op 3-2 kwam werd het nog even erg spannend, maar de WIJC-meiden hiel-

den het hoofd koel en trokken de overwinning over de streep: Kampioenen! 

Wat een mooie teamprestatie en wat zijn De Wijk, IJhorst en De Wolden op de kaart gezet in 

Noord-Nederland! Veel felicitaties aan iedereen betrokken bij het meidenteam van WIJC! 
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De Wolden en Hoogeveen succesvol aangesloten op 

landelijk WOZ-waardeloket 
 

De gemeenten De Wolden en Hoogeveen succesvol aangesloten bij het landelijke WOZ-

waardeloket. Met deze aansluiting kunnen inwoners op ieder gewenst moment de WOZ

-waarde van hun woning bekijken. Wethouders Jan ten Kate en Anno Wietze Hiemstra 

zijn blij met deze extra vorm van dienstverlening: “Met de aansluiting op het WOZ-

loket bieden we onze inwoners de mogelijkheid om snel en eenvoudig hun WOZ-waarde 

online te raadplegen.” 

 

De landelijke Voorziening LV-WOZ zorgt ervoor dat elke inwoner ook de WOZ-waarde van 

andere panden kan bekijken en vergelijken. Met de introductie van de Landelijke Voorzie-

ning WOZ (LV WOZ) is de kwaliteit van de WOZ-gegevens zodanig verzekerd dat inwoners 

de waarde van referentiepanden digitaal kunnen bekijken en afnemers WOZ-gegevens zonder 

verder onderzoek kunnen gebruiken. Het project ‘het Oliemannetje’ helpt gemeenten knel-

punten weg te nemen bij het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ. Om gemeenten 

tijdig aan te sluiten heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer 

Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel, als bestuurlijk aanjager 

aangesteld. 

 

200e aansluiting 

De Wolden is samen met Hoogeveen de 200e gemeente die succesvol aangesloten zijn op 

WOZ-waardeloket. De heer Jansen, alias ‘het Oliemannetje’, feliciteerde beide gemeenten 

met deze mijlpaal. 18 januari 2017 zijn de beide gemeenten aangesloten op de LV-WOZ. De 

WOZ-waarde van woningen die per 1 oktober 2016 openbaar is kunnen nu geraadpleegd 

worden in het WOZ-waardeloket. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het raadplegen van 

afzonderlijke woningen. De WOZ waarden van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen 

staan nu in het WOZ-waardeloket. Hiermee zijn ze de 200ste gemeente.  

 

Pilot Voormelding 2017 

In Hoogeveen en De Wolden loopt op dit moment tevens een pilot, waarbij woningeigenaren 

in Ruinen en Hollandscheveld en eigenaren van bijna 500 winkelpanden verspreid over beide 

gemeenten een brief met een taxatieverslag ontvangen waar de concept WOZ-waarde 2017 

op staat vermeld van hun woning of winkelpand. Het doel van deze pilot is om inwoners eer-

der te betrekken bij het vaststellen van de WOZ-waarde, de dienstverlening naar de inwoner 

toe te verbeteren en het vertrouwen in de uitvoering van de WOZ te laten toenemen. Met 

inwoners die naar aanleiding hiervan hebben gereageerd, wordt een persoonlijke afspraak 

gemaakt om de concept-WOZ-waarde te bespreken. Wethouders Ten Kate en Hiemstra: 

“Eigenaren kunnen op basis van de gegevens die op het taxatieverslagen staan zien hoe de 

gemeente de voorlopige WOZ-waarde heeft vastgesteld. Eigenaren die van mening zijn dat 

de informatie, zoals die op het taxatieverslag vermeld staat anders is, kunnen dit doorgeven 

aan de gemeente. Daarmee hopen en verwachten we het aantal bezwaren achteraf te vermin-

deren.” 
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College vraagt bibliotheek inzet op jeugd en                             

laaggeletterdheid 
Het college van De Wolden heeft een toekomstvisie op de bibliotheek geformuleerd. Daarin 

staan de lokale doelen en gewenste prestaties. In de visie vraagt het college aan de bibliotheek 

in te zetten op jeugd en laaggeletterden, de samenwerking met lokale partners te zoeken en te 

innoveren. Ook zouden burgemeester en wethouders graag zien dat de bibliotheek de wensen 

en behoeften van de inwoners van de Wolden als uitgangspunt nemen.  

Veranderende functie 

Wethouder Mirjam Pauwels: “Er speelt veel op het terrein van bibliotheekwerk, zowel lande-

lijk als lokaal. Er is een nieuwe bibliotheekwet gekomen. De functie van de bibliotheken in 

onze samenleving verandert snel, de provincie kiest een andere koers rondom bibliotheekwerk 

en lokaal zijn bezuinigingen opgelegd aan de bibliotheekorganisatie. Daarom hebben we als 

college een toekomstvisie opgesteld voor de bibliotheken, zoals de gemeenteraad ons ook 

heeft verzocht in een motie. Deze visie willen we nu samen met de bibliotheken vormgeven, 

zodat we hier in het voorjaar met de raad over in debat kunnen.” 

Groot bereik 

De bibliotheken hebben als grote publieksvoorziening in de gemeente De Wolden een enorm 

bereik, juist vanwege het openbare, laagdrempelige en veilig ervaren karakter. Met deze toe-

komstvisie en vooral de uitwerking daarvan, hoopt het college dat ook in de toekomst zo hou-

den.  

Hairtrends erkend                                              

Anko Haarwerkspecialist 

Haarverlies of kaalheid door bij-

voorbeeld alopecia of een chemo-

kuur kan bijzonder ingrijpend zijn.  

Of u om medische-, modieuze of 

psychische redenen een haar-

werk, pruik of een haaraanvulling 

nodig hebt, bij Hairtrends bent u 

aan het juiste adres.  

Voor zowel vrouwen als mannen 

zijn er pruiken en haarwerken     

beschikbaar’.  

Meer weten?                                       

Neem contact met ons op. 
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Apollo geeft première Salamander Symfonie                                        

Zaterdagavond 28 januari 2017 gaf Koninklijke muziekvereniging Apollo een winterconcert 

met als speciaal stuk, de Nederlandse première van de ‘Salamander Symfonie’ gecomponeerd 

door Jacob de Haan. In de volle protestantse kerk in IJhorst klonken de klanken van de indu-

striële revolutie van de stad Kornwestheim. Jacob de Haan dirigeerde het stuk zelf. Naast dit 

stuk werden meer 

werken van Jacob 

de Haan ten gehore 

gebracht. Dirigent 

Lute Hoekstra en 

Jacob de Haan diri-

geerde beide ver-

schillende muziek-

stukken, waarbij 

Jacob de Haan nog 

extra uitleg gaf over 

zijn composities. 

Het publiek was na 

afloop erg enthou-

siast.  
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MAAK VAN UW 

HOND EEN ECHTE 

SPEURNEUS!! 

PRIVELES 12 EURO PER UUR 

 INFO: ANNEKE 06-46316696  

Kroezen voor al uw Tuinwerkzaamheden 

Wilt u van uw tuin genieten, maar komt u niet meer toe aan alle werkzaamheden, dan bent u 

bij mij aan het juiste adres. Ook voor alle andere buitenwerkzaamheden kunt u bij mij terecht.   

J. Kroezen voor al uw tuin en buitenwerkzaamheden.   

U kunt mij bereiken via telefoonnummer: 0622171287 of per mail: j.kroezen@hotmail.nl   

60 plussers kunnen verkeerskennis opfrissen 
 

De veranderingen in het verkeer gaan snel. Het is daarom goed om de kennis op dit gebied te 

testen. VVN De Wolden en VVN Hoogeveen bieden daarom op 7 maart in Pesse en op 21 

maart in Ruinerwold de gelegenheid om deel te nemen aan een rijvaardigheidsdag.  

 

De deelnemers moeten 60 jaar of ouder zijn en inwoner van de gemeente De Wolden of ge-

meente Hoogeveen zijn. Op deze dag wordt er ook een rit in uw eigen auto gemaakt, onder 

begeleiding van een erkende rijinstructeur. U krijgt advies over uw rijgedrag zonder dat dit 

consequenties heeft voor het rijbewijs. Daarnaast kunt u uw gezichts- en gehoorvermogen 

testen. Tevens is er een reactie test voor de deelnemers en krijgt u een lunch aangeboden. 

Voor dit alles wordt een bijdrage gevraagd. Voor inlichtingen en opgave, vóór 27 maart a.s., 

kunt u mailen of bellen naar: maryhenk@home.nl of 0522-481630. 

mailto:maryhenk@home.nl
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                     Begrafenisvereniging R.I.P.                                             
       de Wijk - IJhorst 

 

  secr. Dhr. E. Kalter   Adm. Mevr. A. de Jonge-Bouwknegt                     

 Julianaweg 17  Dorpsstraat 75               

 7957 BK   de Wijk  7957 AT  de Wijk                                               

               tel. 06-25256106           tel. 0522-820377                                            

           email :  engbertkalter@ziggo.nl        ripdewijk@kpnmail.nl 

 

Wij nodigen hierdoor onze leden uit voor de JAARLIJKSE LEDENVERGADERING welke 

gehouden zal worden op  woensdag 1 maart 2017 in Ontmoetingscentrum De Havezate, 

Dorpsstraat 78, de Wijk. ’s Avonds om 20.00 uur. 

Agenda 

1.  Opening                                                                                                                                                     

2.  Notulen ledenvergadering 2 maart 2016                                                                                                  

3.  Jaarverslag secretaris                                                                                                                               

4. Jaarverslag penningmeesteresse                                                                                                               

5.  Verslag kascommissie                                                                                                                           

6. Vaststelling                                                                                                                                               

  Contributie / begroting boekjaar 2017                                                                                                        

  Instappremie / waarde ledenpakket                                                                                                                

7.  Bestuursverkiezing                                                                                                                                              

  Aftredend en herkiesbaar is Mevr. A. de Jonge-Bouwknegt                                                                      

8. Voorstel overgang eigen dragers naar dragers van Axios                                                                          

9. Voorstel overgang eigen aula Reesthof in IJhorst naar een opbaarruimte van Yarden in 

 de Reestborgh te Meppel.                                                                                                                          

10. Rondvraag                                                                                                                                                  

11. Sluiting 

 

Met vriendelijke groeten,                                                                                                                               

Begrafenisvereniging R.I.P. 

E. Kalter, secretaris 



kijk op 
www.drukkerij-vandijk.nl

BESTEL ONLINE 
HIPPE EN GOEDKOPE 
GEBOORTEKAARTJES!

Zomerdijk 13a (0522) 270280 

7942 JR Meppel info@drukkerij-vandijk.nl

nieuwnieuwnieuwnieuw
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MOR gemoedelijk en laagdrempelig 

De namen van de bands die op zaterdag 25 maart 2017 gaan optreden in Veeningen zijn be-

kend. Tijdens de ‘Tribute to the Monsters of Rock’ zijn er optredens van  AC/DC (Bon 

Scotch) Live (Dolphins Cry) en Motorhead (Snaggletooth) De voorverkoop gaat vanaf 1 fe-

bruari op verschillende plaatsen van start.   

De ‘Oldtimerock concerten’ beter bekend als ‘feest bij Loonbedrijf de Gorter of ‘feest bij 

Theo in de schuur’ zijn geliefd vanwege de gemoedelijke en laagdrempelige sfeer. Voorgaan-

de jaren werden op deze ‘heilige grond’ al reünieconcerten gegeven door Frankenstein en 

Elise. Hier kwamen vele honderden muziekliefhebbers en feestgangers op af.  

Stichting de Wiek Actief bestaande uit Johan 

Takens en Benny Spin organiseert hier voor 

de achtste keer op rij een zgn. Monsters of 

Rock. ‘We vinden het zelf nog steeds bijzon-

der om dit te mogen organiseren’ vertelt Ben-

ny Spin, eigenaar van Artiesten Buro Bemo 

Entertainment.  ‘Het is elke keer een feestje. 

Veel bekende en vrolijke gezichten die je eens 

per jaar tegen komt.  De meesten komen hier 

puur voor de sfeer en gezelligheid. Hebben ze 

de hele avond staan praten met vrienden en 

bekenden, en van de optredens weinig meegekregen. Anderen daarentegen komen puur voor 

de bands die hier optreden. Met het contracteren van deze drie bands denkt de organisatie 

Stichting De Wiek Actief een geweldig programma te hebben staan. 'We staan altijd open 

voor suggesties, en hebben ook dit keer weer geluisterd naar wat onze bezoekers graag willen 

zien en horen. 

Stuk voor stuk zijn het bands die musiceren nog tot kunst hebben verheven, en voornemens 

zijn om er een  mooi  en stevig spektakelstuk van te maken.  Takens:  ‘Dit feestje leeft hier 

echt in de regio. Ook buitenstaanders kijken zich vaak de ogen uit. Elk jaar komt hier een 

busje vol oude rockers uit de buurt van Utrecht naar toe. Vinden ze prachtig, zo gemoedelijk 

als het er hier aan toe gaat. 

Dergelijke feesten op platteland, gewoon bij de boer op het erf  dat kennen ze daar helemaal 

niet. Het is soms net een reünie van oude vrienden, familie en bekenden. Mensen die je vroe-

ger veelvuldig tegenkwam in het uitgaanscircuit maar het nu te druk hebben met de carrière of 

het gezin. De brave huisvader,  stoere motorrijder , suffige boekhouder, fraaie doktersassisten-

te, robuuste bouwvakker of gewiekste advocaat die een stevig stukje rockmuziek niet schu-

wen staan vooraan bij het podium naast elkaar uit hun dak te gaan. Een mooi gezicht. Ook de 

vrijwilligers die ons helpen met opbouwen en opruimen vinden het super om te helpen. Ze 

weten precies wat er van hun verwacht wordt. Het is hele sfeertje, met elkaar iets neer zetten. 

En de bezoekers een leuke avond bezorgen daar doen we het voor  met elkaar’.   

Omdat er drie bands spelen op een avond, begint het programma meestal op tijd. De eerste 

band zal rond 21.00 uur gaan spelen. Spin:  ‘Op tijd beginnen, op tijd klaar is het motto. Onze 

doelgroep: de ietwat ‘oudere jongeren’ zeg maar houden zeker van een feestje, maar dat hoeft 

doorgaans niet meer tot diep in de nacht’.  Kaarten zijn te koop in de voorverkoop of op de 

avond zelf. De schuur is open vanaf 19.30 uur.  Meer informatie www.oldtimerock.nl  
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Limonadeconcert is een groot succes 

Het jaarlijkse limonadeconcert van de jeugdleden van de Koninklijke Muziekvereniging 

Apollo uit De Wijk op zondag 12 februari was een groot succes.  

De grote zaal van de Brede School zat 

afgeladen vol met ouders, broertjes, 

zusjes, opa’s en oma’s en andere be-

langstellenden. De middag werd muzi-

kaal geopend door de jeugdslagwerk-

groep, gevolgd door meerdere solisten 

en duo’s. Een aantal zelfs samen met 

hun enthousiaste muziekleraren.  

Hierna was het de beurt aan de blokflui-

ters die nog maar een paar maanden 

bezig zijn. Vol enthousiasme lieten zij 4 

liedjes horen die zij hadden ingestu-

deerd met hun dirigente Ilona Slomp. Na de blokfluiters kwam het opleidingsorkest. Ook zij 

staan onder leiding van Ilona. De leerlingen spelen sinds oktober vorig jaar pas een instru-

ment, maar vormen nu al een heus orkest!  

Na de pauze ging het concert verder met 

de volgende groep blokfluiters. Het 

concert werd vervolgd met weer een 

aantal zeer getalenteerde solisten en 

duo’s en zelfs een trio!  

Hoewel de meesten het erg spannend 

vonden om voor zo’n groot publiek op 

te treden merkte je daar niets van tijdens 

de optredens! De Wijk zit vol muzikaal 

talent!   

Als laatste trad het jeugdorkest op we-

derom onder leiding van Ilona Slomp 

die tevens de presentatie en de begeleiding van de solisten voor haar rekening nam. Zij 

brachten een viertal nummers ten gehore, waaronder een stuk waarbij de klarinet steeds klei-

ner werd. ‘My little Carinet’ was de 

toepasselijke naam voor het 

stuk.  Apollo mag trots zijn op zoveel 

muzikale jeugdige talenten in de vereni-

ging!  

Onder het genot van een kopje koffie 

voor de ouders en een glas ranja met 

een zakje chips voor de talentjes kon er 

nog even gezellig worden nagepraat. De 

conclusie die de aanwezigen konden 

trekken was duidelijk: Het zit wel goed 

met de toekomst van Apollo! 
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Dreumesuurtje                                  

Kinderdagverblijf Postweg is met 6 peuters 

naar de bibliotheek geweest want daar was 

het dreumesuurtje waar ze iedere maand heen 

gaan. Een uurtje waar we eerst gezellig met 

elkaar een boekje hebben gelezen over Nijntje 

de kunstenaar. Daarna mochten de kinderen 

zelf ervaren hoe het is om een kunstenaar te 

zijn! Op de terug weg hadden de kinderen 

met elkaar hele verhalen over Nijntje. Het 

was weer een leuke en gezellige ochtend. 

te komen met initiatieven die bijdragen aan de 

leefbaarheid, sociale vitaliteit en sociale infra-

structuur van de gemeente De Wolden. Bij 

aanvang in januari 2015 heeft de raad ge-

vraagd om halverwege het traject de subsidie-

regeling te evalueren.  In deze evaluatie wordt 

gekeken of de juiste koers is gezet en of de 

inzet van financiële middelen bijdragen aan 

het doel van Initiatiefrijk De Wolden.  

Bijna 40 projecten 

In de periode mei 2015 tot en met augustus 

2016 zijn met steun van de subsidieregeling 

Initiatiefrijk De Wolden 39 projecten gereali-

seerd in De Wolden. De projecten variëren 

van het opknappen van een buurthuis en 

speeltuin tot de realisatie van een respijthuis. 

Deze projecten eisen veel van de ambtelijke 

organisatie. De andere aanpak vraagt van 

medewerkers om meer samen te werken met 

inwoners en om hierin tijd en energie te ste-

ken.  

Humorvolle speech 

Rederijkerskamer De Bloem bestaat 150 

jaar, de erepenning werd aangevraagd door 

het oudste ex-lid Koob Veneman. Die ook 

aanwezig bij de receptie in De Havezate en 

getuige was van ene humorvolle speech van 

de Commissaris. Zo vertelde Tichelaar dat 

burgemeester Roger de Groot zich beschik-

baar heeft gesteld om volgend jaar een rolle-

tje te spelen. De Groot schoof wat ongemak-

kelijk op zijn stoel toen hij dit hoorde. Maar 

verklaarde nadien evt. nog wel een riedeltje 

te willen spelen op zijn gitaar tijdens de jubi-

leumuitvoering. Of dit ook daadwerkelijk 

gaat gebeuren is nog niet bekend.  

Initiatiefrijk De Wolden  

Uit de tussentijdse evaluatie van de subsi-

dieregeling Initiatiefrijk De Wolden blijkt 

dat veel inwoners mogelijkheden zien om 

vorm te geven aan hun eigen leef- en woon-

omgeving. Ze waarderen de regeling Initia-

tiefrijk De Wolden en maken er gebruik 

van. Er zijn ook verbeterpunten: de evalua-

tie levert verschillende aanbevelingen op 

voor de gemeente om de werkwijze goed te 

ondersteunen. Verder is het van belang de 

initiatieven op de kaart te zetten, ter inspi-

ratie en om ervan te leren. 

In januari 2015 heeft de gemeenteraad het 

document ‘Van Ontmoeting naar Verdie-

ping’ vastgesteld. Hierbij is € 1 miljoen 

vrijgemaakt voor initiatieven van inwoners 

voor de periode 2015 – 2018; de subsidie-

regeling Initiatiefrijk De Wolden. Met de 

vaststelling van de kadernota 2017 is hier 

nog € 500.000,- aan toegevoegd. Deze 

€ 1,5 miljoen geeft ruimte aan inwoners om 
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Jubileumuitvoering De Bloem  

Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017 zal De Bloem haar jubileumstuk ‘Onjeklonje’, 

een avondvullend blijspel met kluchtige en thrillerachtige elementen, op gaan voeren in de 

Havezate in de Wijk. En omdat het een jubileumstuk betreft, zal het dit jaar wat groter dan 

normaal worden opgevoerd. Laat u verrassen! 

Wilt u verzekerd zijn van een plaats, dan is het verstandig om alvast uw plaatsen te reserve-

ren. Dit kunt u per mail doen bij info@rederijkerskamerdebloem.nl. Indien er sprake is van 

grote belangstelling, zijn de avonden vrijdag 7 april en zaterdag 8 april 2017 in optie gereser-

veerd voor extra voorstellingen. 

Jubileumloten 

Omdat De Bloem dit jaar haar 150 jarige jubileum viert, wordt er een jubileumverloting geor-

ganiseerd met prachtige en grote prijzen. Deze prijzen worden geheel of gedeeltelijk gespon-

sord door ondernemers uit de Wijk en omgeving! Wij danken ze hiervoor heel hartelijk! 

Met de opbrengst van deze loten hoopt De Bloem bij te kunnen dragen aan de aankoop van 

diverse toneelbenodigdheden, waarmee ze de kwaliteit van onze toneelstukken kunnen verbe-

teren.  Het mes snijdt dus aan twee kanten: Met de aankoop van deze loten heeft u kans op 

een of meerdere mooie prijzen, maar tegelijkertijd helpt u De Bloem dus ook!! 

Loten á 2 Euro per stuk (indien gewenst in boekjes van vijf stuks) worden vanaf 18 januari. 

(tot 16 maart a.s.) door onze leden verkocht. Mochten ze bij u aanbellen of u benaderen, dan 

hopen we uiteraard dat u een of meerdere loten van ze wilt kopen!  In totaal zijn er 2.500 lo-

ten in de verkoop, dus de voorraad is beperkt. De trekking van de prijzen zal officieel worden 

verricht door Notaris Stotijn uit de Wijk. Mocht u een prijs hebben gewonnen, dan wordt er 

contact met u opgenomen. Daarnaast zal de uitslag ook geplaatst worden in de plaatselijke 

krant(en). 
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