
  

   

Van de Belt Modewereld gaat flink uitbreiden 

                                   4e jaargang nr. 02 l 21 januari 2017 

 

Van de Belt Modewereld staat aan de voor-

avond van een flinke uitbreiding. De voorma-

lige Coop-supermarkt van Niek Slomp wordt 

bij de modezaak betrokken. ‘We gaan kwali-

teit aan het dorp toevoegen’, zegt Jeanette 

van de Belt over de plannen. De oude super-

markt wordt daartoe volledig afgebroken. 

Wat er precies staat te gebeuren, dat wil Jea-

nette voorlopig als verrassing houden. ‘Er 

wordt geen ander segment aan toegevoegd, 

maar we krijgen meer ruimte voor inspiratie 

in de winkel en meer werkruimte achter de 

schermen. Nu is iedere vierkante meter hele-

maal vol, tijd om dat aan te pakken.’ 

Wat ze al wel kwijt wil, is dat het Modecafé 

een nieuwe plek krijgt. ‘De klanten maken er 

steeds meer een dagje uit van.  >> 
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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      

Adverteren, tips of nieuws                         

voor redactie?                                                             

Telnr. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                                                                                 

Agrarisch medewerker                              

Biedt zich aan via uitzendorganisatie Abiant 

(www.abiant.nl, vestiging Beilen). Ervaring 

met akker- en tuinbouw, (biologische en 

gangbare) melkveehouderij en cultuurtech-

nisch loonwerk. In bezit van heftruck- en 

VCA certificaat. Aantrekkelijk tarief.  Voor 

info. Herko Bunskoek: 06-34900850 

Vervolg voorpagina 

Het klinkt afgezaagd, maar beleving is wat de 

mensen willen. Dat hadden wij tien jaar gele-

den ook al. Door deze uitbreiding krijgen we 

de kans om dit nog meer toe te voegen aan 

onze winkel.’  

Jeanette van de Belt is sinds 1998 eigenaar 

van Modewereld, vanaf het moment dat haar 

ouders met de meubelzaak naar Rogat gin-

gen. Ze was al eigenaar van een deel van de 

supermarkt en kocht de rest erbij. 

‘Het zijn eigenlijk tien pandjes die aan elkaar 

gebreid zijn. Wij gaan er een heel nieuw ge-

bouw neerzetten, maar wel een die past bij 

het dorp. Een mooi pand met een klassieke 

knipoog, geen moderne toestanden’, belooft 

Van de Belt. Architectenbureau B+O is inge-

schakeld voor het ontwerp.                                   

(bron: Artizzl Media) 

Zwembadavond                             

De Slenken 25 januari 

Het bestuur van de nieuwe stichting De Slen-

ken nodigt alle belangstellenden in De Wijk 

en ruime omgeving uit voor een zwemba-

davond op woensdag 25 januari om 20.00 uur 

in De Havezate in De Wijk.  

Wat staat er op het programma? 

Het bestuur stelt zich voor 
Vanaf 1 januari 2017 is zwembad De Slen-

ken verzelfstandigd: de gemeente heeft het 

zwembad overgedragen aan stichting De 

Slenken. De bestuursleden van deze nieuwe 

stichting De Slenken stellen zich voor en ze 

geven een toelichting op de organisatie die 

momenteel opgezet wordt.  

Aantrekkelijk zwembad 
Hoe kan het zwembad zo aantrekkelijk mo-

gelijk gemaakt worden? Wat moet er gebeu-

ren aan onderhoud nu en in de toekomst? Het 

stichtingsbestuur heeft er wel een beeld voor 

een legt het graag voor aan de aanwezigen. 

Samen zwembad De Slenken                   

succesvol maken 

Ook in de nieuwe situatie blijft er vast perso-

neel bij het zwembad; dat wordt zeker niet 

vervangen door vrijwilligers. Toch zijn er 

veel kansen voor de inzet van vrijwilligers; 

denk aan de kassa, kiosk, activiteiten, onder-

houd en ook aan het bestuurswerk. Het be-

stuur geeft zijn beeld hiervan. 

Iedereen is welkom op 25 januari. Wie er niet 

bij kan zijn maar toch op de hoogte wil blij-

ven of wil reageren, kan een mail sturen naar 

bea@familiewassenaar.nl.  
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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 

  

- Is Huusies uutverkocht? 

- Hoezo det dan? 

- De zaak was totaal leeg lest 

- Oh dat, now ik begriepe dat hej 

nije plafonds e kregen hef 

- Ja precies 

- En ze hebt ook gelijk 

 ledverlichtig e plaats  

- Wat is det Vrienden van De wiek? 

- Dat bint allemoale muzikanten uut 

eigen dorp die samen goat optreden 

- Klinkt goed 

- Dat kan ik oe verzekeren 

det word donders mooi 

- Moar wat goat ze doen dan? 

- Bedoeling is dat ze samen goat 

optreden op het Wieker feest 

- Allemoale bandties dan?  

- Now eigenlijk, moar ien vast               

groepie muzikanten 

- Ja precies en dan? 

- En verschillende anderen meinsen 

speulen dan een nummertie mit 

- En ak mit wul doen dan? 

- Det kan ai een instrument 

bespeult of kunt zingen 

- Bij wie kan ik me anmelden? 

- Det is bij Albert Jan Drogt 

van de Oranjevereniging 

- Tot wanneer kan dat? 

- Anmelden kan in principe  tot 31 

maart, dan kunt ze an de slag 

- Nog wat aans op 25 januari 

is er een oamd over ut Zwembad! 

- Oh, over de verzelfstandiging? 

- Precies doar giet ut dus over. 

- Yow                                                 

- Goed Goan  
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Ontwerp zelf 
je eigen bedrukte 
beker op: 
www.ekocups.nl
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Winterconcert Koninklijke Muziekvereniging Apollo  

Zaterdagavond 28 januari 2017 heeft de Koninklijke Muziekvereniging ‘Apollo’ uit de Wijk 

de eer om de Nederlandse première te mogen spelen in de Protestantse kerk van IJhorst de 

Wijk. We zijn als vereniging trots op deze gelegenheid om deze toegankelijke symfonie te 

mogen uitvoeren. Jacob de Haan zal hierbij als componist natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast 

zal hij ook een aantal van zijn werken zelf dirigeren! Er kunnen 250 liefhebbers van de mu-

ziek van Jacob de Haan plaats nemen in het oude kerkje waar de klanken van het stuk zeker 

tot hun recht zullen gaan komen!  

De Salamander Symfonie gaat over de stad Kornwestheim gelegen in Baden Württemburg  

(Duitsland). De naam Salamander is voor de stad van oudsher een begrip; het is de naam van 

de vermaarde schoenenfabriek die vanaf 1899 gevestigd is in de stad. Jacob de Haan compo-

neerde de Symfonie in opdracht van de stad Kornwestheim en had daar ook zijn wereldpremi-

ère op 10 januari 2015.  

In de drie delen van de symfonie horen we de salamander op diverse manieren terug als in  

verwijzingen naar de mythologische betekenis ervan. Deze krachtigste figuur welke de ziel 

van het vuur bevat, kan veranderen van vorm en dient als vervoermiddel dat reist door de tijd.  

Deel 1 de City express laat ons horen dat de stad ontwikkeld wordt. Aanleg van wegen en 

sporen, maar ook het gevoel van de inwoners over hun stad. Je hoort de stoomtrein, bewegend 

als een salamander als het begin van de reis door de nieuwe stad.  

Deel 2 gaat over Heim(weh). Het woord zegt het al; verlangen om naar huis te gaan en de 

warmte te zoeken bij het vuur waar de salamander symbool voor staat.  

Deel 3 verklankt de pijlers van de ondernemingsgeest van de stad met de salamander als  

symbool. Deze heeft het vuur aangewakkerd en maakt Kornwestheim tot een dynamische stad 

waar het goed toeven is.  

Naast dit prachtige werk van Jacob de Haan, waar het harmonieorkest met veel inzet en  en-

thousiasme aan musiceert om het verhaal achter de muziek tot leven te laten komen,  spelen 

zij ook andere bekende werken van de van oorsprong Friese componist. Wie kent immers niet 

Oregon, Concerto d’ amore, Ross Roy en La Storia? Met recht een ‘Tribute to Jacob de 

Haan’.  Entreekaarten kunnen in de voorverkoop worden gekocht via de website 

www.apollodewijk.nl en/of stuur een berichtje naar info@apollodewijk.nl                                                  

Aanvang  20.00 uur.  
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De Wolden got Talent 

Op vrijdag 10 maart vindt de derde editie van De Wolden’s Got Talent plaats: dé talenten-

jacht in gemeente De Wolden. Kinderen die goed kunnen dansen, zingen, acrobatiek of iets 

anders, kunnen zich vanaf vandaag opgeven. Alleen of met een groepje, alle talenten zijn 

welkom! 

De grote show vindt plaats in de Boerhoorn in Zuidwolde, waar de kinderen op het podium 

publiek en jury overtuigen van hun kunsten. Voorafgaand krijgen de deelnemers een work-

shop podiumpresentatie en ook wordt er een filmpje van ze gemaakt dat vertoond wordt tij-

dens de show. De voornaamste factor is plezier: optreden is leuk en we maken er dan ook een 

feestelijk evenement van. De presentatie ligt in handen van Ronald Buld van MultieBuldtie: 

de winnaar zal samen met hem een echte videoclip opnemen. 

Om deel te nemen in de grote show, doen de kinderen eerst een auditie op één van de volgen-

de data: 30 of 31 januari, 1 of 2 februari. Daarnaast biedt de organisatie in januari een aantal 

verassende creatieve workshops voor kinderen, die leuk zijn om te volgen in het kader van de 

talentenshow maar deze mogen ook los gevolgd worden. Wacht daarvoor niet te lang met 

opgeven, want het zit zomaar vol!  

Met dit project wil het Brede School Team alle kinderen de kans geven om op een podium te 

staan, de jeugd motiveren hun talenten verder te ontwikkelen en cultuur- en sportdeelname 

bevorderen.  Het project verbindt de buurt en basisscholen, welzijnsorganisaties, cultuurin-

stellingen en (sport) verenigingen. Voor meer informatie of om je op te geven, kijk op 

www.actiefnaschooltijd.nl of mail naar: cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl. 
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Volop variatie in groepslessen bij Atlas Sport 

Bij Atlas Sport is je abonnement altijd inclusief groepslessen. Elke dag hebben we een 

groot aanbod aan lessen. Je vindt een overzicht op atlassport.nl/lesrooster. Een paar voor-

beelden: 

Kickfit 

Je kunt twee keer per week meedoen aan kickfit: op dinsdag om 19.30 en op zaterdag om 

9.00 uur. Kickfit is een stoere workout; een combinatie van fitness en kickboksen. In deze 

les werk je aan je kracht, conditie en behendigheid door het uitvoeren van verschillende trap

- en stoottechnieken. Je gebruikt spieren in je hele lijf. Een pittige training en het effect mag 

er dus ook zijn! Met kickfit vergroot je ook je zelfvertrouwen.  

Bodystep 

Bodystep is de energieke step-workout waardoor je je fit en energiek voelt. De cardionum-

mers tijdens de les zorgen voor vetverbranding, gevolgd door spierverstevigende tracks die 

je lichaam nog mooier vormen en strakker maken. Bodystep is een les van Les Mills. Elke 

drie maanden is er nieuwe muziek met bijpassende choreografie.  

Nieuwsgierig? Kom gerust en vrijblijvend eens proberen! En word je lid in januari? Dan 

sport je een maand gratis én je betaalt geen inschrijfgeld. 

www.atlassport.nl 
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Voorbereiding zwemseizoen De Slenken al begonnen  

Zwembad De Slenken is vanaf 2017 verzelfstandigd; de gemeente heeft in december besloten 

het zwembad over te dragen. Vandaag is stichting De Slenken formeel opgericht met de on-

dertekening van de officiële akte bij notaris Stotijn. Bestuursleden van de stichting zijn Jan 

Faber (voorzitter), Bea van Oenen, Arnoud Gengler, Jan Boverhof, Erik Lindenholz en 

Bouwina Harthoorn. Ze zijn de eerste vrijwilligers die voor het zwembad aan de slag gaan en 

ze hopen dat er veel mensen volgen voor diverse klussen en werkzaamheden. 
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Vrienden van De Wiek op zoek naar muzikanten 
 

Het is in deze periode, eind januari dat alweer voor het zoveelste jaar bussen vol met liefheb-

bers naar ‘de grootste kroeg van Nederland’ afreizen: De Vrienden van Amstel Live in Rot-

terdam. Als u nu al die bussen wegdenkt en het hele verdere concept projecteert in de Wijker 

feesttent op vrijdagavond 30 juni 2017, wat denkt u dan..? Precies: FEESTJE! 

 

Binnen de Oranjevereniging in De Wijk wordt er ieder jaar van alles aan gedaan om voor ons 

allemaal een mooi feest te organiseren. Het blijkt, dat de OV een eigen Xander de Buisonjé 

binnen haar gelederen heeft. Hij is in ons mooie dorp muzikanten en artiesten gaan zoeken 

om het ‘Vrienden van’ -principe uit te dragen en deze mensen bij elkaar heeft gebracht of 

gaat brengen voor… Vrienden van De Wiek – Live! 

 

De tent op de feest-vrijdagavond zal in het teken staan van het motto: ‘voor Wiekers, met 

Wiekers en door Wiekers’ Dat dit de kern van het Wijkerfeest raakt, hoeft niemand u uit te 

leggen! En dat De Wijk vele getalenteerde muzikanten en bandjes heeft is wellicht ook wel 

bij u bekend. Kortom, samenvattend: de Oranjevereniging is er van overtuigd dat in dit geval 

één en één ineens veel meer is dan twee! 

 

Inmiddels, zogezegd, zijn er al een aantal muzikanten druk met het in elkaar draaien van een 

programma. Er is ook al een heuse set-lijst van te spelen nummers samengesteld en de dis-

cussie binnen de vers opgestarte Whatsappgroep hierover is al lekker losgebarsten. Er is zelfs 

al het nodige gerepeteerd met elkaar! Het programma is heel gevarieerd en zonder al te veel 

gordijn op te willen lichten: van André Hazes tot aan Pearl Jam, van Blof tot Coldplay en van 

de Beatles tot aan Herman Brood. De Oranjevereniging garandeert een prima avond voor 

iedereen! 

 

Mocht u dit artikeltje nu lezen en denken ‘goh, wat leuk, zou ik ook mee mogen doen’? dat 

kan! Het is natuurlijk wel de bedoeling dat u een instrument kunt bespelen dan wel over een 

zoetgevooisde of anderszins prettige zangstem beschikt. Neem dan contact op met Xander… 

ehhh, AlbertJan Drogt:  06-12024283. De Oranjevereniging belooft u bij deze, dat zij u van 

het proces (en dus van de voorpret) op de hoogte zal houden. Bah, wat duurt het nog lang tot 

eind juni..!  Rotterdam mag zich met  ‘de Vrienden van…’ dan wel de grootste kroeg van 

Nederland noemen; de gezelligste staat op 30 juni 2017 in De Wiek! 
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VV Wacker positief gestemd bij Nieuwjaarsreceptie 
 

De opkomst bij de traditionele nieuwjaarsreceptie van VV Wacker was goed te noemen. De 

eerder geplande Nieuwjaarswedstrijd moest helaas worden afgelast omdat de velden onbe-

speelbaar waren. In plaats daarvan was er een quiz. En natuurlijk was er de Nieuwjaars-

speech van nieuwe voorzitter Frans Zinger. Waarin uitgebreid werd teruggeblikt op een be-

wogen jaar. Ook de plannen voor 2017 werden gepresenteerd. Waarna een toast op het nieu-

we jaar werd uitgebracht. 

 

Het jaar 2016 

Sportief gezien gebeurde er het een en ander. Wacker 1 degradeerde. Het tweede speelde na 

competitie voor promotie naar de 2e klasse, een mooie wedstijd in het stadion van Emmen.  

Bij de jeugd waren er de nodige kampioenschappen. Op het RIJS toernooi werd door de jeugd 

goed gepresteerd. Ook investeerde de club in zonnepanelen. Met recht kan gezegd worden dat 

Wacker de meest groene vereniging van de Wijk e.o. is. Er vonden tevens de nodige bestuurs-

wisselingen plaats. D.w.z. het toetreden van nieuwe leden en wijzigingen van functies onder 

bestaande bestuursleden.  

 

Scheidsrechters, sponsoren en succesvolle clubactie 

Met het afronden van de scheidsrechters-cursus heeft de club er ineens zeven nieuwe scheids-

rechters bij. Deze cursus is door Wacker geïnitieerd en georganiseerd. Alle scheidsrechters 

werden nadien in het nieuw gestoken. Voorzitter Zinger had verder opvallend veel positief 

nieuws te melden. ‘We merken dat de sponsoren aantrekken. Bijvoorbeeld de balsponsoren 

bij thuiswedstrijden van Wacker 1 maar ook bordsponsoren. WIJC speelt in nieuwe tenues. 

En de voetbalclinic van SC Heerenveen was een groot succes. De opbrengst grote clubactie 

door inzet van veel jeugdleden was met ruim €. 1.300 de beste score van de afgelopen 5 jaar’.  

 

Nieuwe dug-outs en privatisering velden 

Verder werden er nieuwe dug-outs op het hoofdveld gerealiseerd, mede te danken aan een 

aantal sponsoren. Een prachtige nieuwe statafel voor buiten gemaakt van hout dat was overge-

bleven, zonder dat er een spijker aan te pas kwam. De Pilot, privatisering van het onderhoud 

van de velden is nog gaande. >> 
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Voorzitter Frans Zinger: ‘Ik heb inmiddels met vele mensen gesproken die de club een warm 

hart toedragen en kom tot de conclusie dat ons maatschappelijk kapitaal (hiermee bedoel ik 

alle mensen die de vereniging kleur geven) enorm divers is en dat er veel spirit en enthousias-

me in zit. Er haken steeds meer mensen aan in de diverse disciplines en commissies. De con-

touren van de organisatie worden steeds duidelijker en er komt meer structuur. We blijven 

altijd op zoek naar mensen en ik vraag een ieder dat, wanneer je gevraagd zou worden je de 

club en de leden daar een grote dienst mee bewijst. Zo houden we de vereniging samen leven-

dig. Als bestuur willen we graag dichtbij iedereen staan. Als voorzitter heb ik al veel mensen 

gesproken als een soort kennismaking! We willen graag weten wat er speelt. Tevens geven 

we ook graag terug waar we mee bezig zijn via de site van Wacker.  Ik heb dit ook in de ken-

nismakinggesprekken gezegd dat ik iedereen graag uitdaag om te komen met initiatieven en 

oplossingen voor zaken die er spelen, dit kan groot en klein zijn. Ik wil benadrukken dat alle 

mensen binnen onze vereniging belangrijk zijn en een schakel zijn in de keten. Uitgangspunt 

moet altijd zijn dat het 

verenigingsbelang 

prefereert boven het 

individuele belang. Ik 

ben dan ook trots dat 

ik voorzitter mag zijn 

van deze vereniging. 

Ik krijg vaak compli-

menten over onze 

vereniging. Maar een 

compliment aan mij is 

een compliment voor 

jullie. Wij samen ma-

ken de vereniging tot 

wat het nu is. 

 

Speerpunten  en acties voor 2017 

Wacker 1 blijft meedoen om de bovenste plaatsen 

• We gaan als eerste en meest groene vereniging van de Wijk een actie houden in kader van 

verkoop van LED lampen om nieuwe lampen te financieren rondom de velden 

• Uitbreiden van de sponsoring 

• Veel aandacht aan en voor de jeugd, alle jeugdleiders van B, C en D zijn gediplomeerd of 

leren hiervoor. 

• WIJC toernooi staat weer gepland voor 17 en 18 juni 2017 

• Aandacht voor 2e, 3e, 35+ en 45+ 
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Burgemeester opent nieuwe vestiging Oranjeborg  
Burgemeester Roger de Groot opende op donderdag 12 januari de nieuwe vestiging van Oran-

jeborg in de Wijk.  De Groot over de vestiging van Oranjeborg in de Wijk: “Oranjeborg is een 

mooie aanvulling in onze gemeente. Het geeft de bewoners een plek om ongedwongen zich-

zelf te zijn. Met goede begeleiding vinden ze een dagritme en nuttige invulling van de dag 

waarmee ze een bijdrage leveren aan de samenleving. Dit past in het samenwerkende karakter 

van De Wolden.”  

Oranjeborg 

Oranjeborg is een zorgbedrijf. De dagopvang in de Wijk is een vangnet voor volwassen man-

nen met een verstandelijke beperking vaak in combinatie met psychiatrische, en gedragspro-

blematiek. Oranjeborg biedt deze mensen houvast met 24/7 woon- en werkbegeleiding op 

maat. Oranjeborg heeft ook vestigingen in Havelte, Epe en Biddinghuizen. 

Line-Up Monsters of Rock Veeningen is bekend 

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 

februari op verschillende plaatsen van start.  In De Wijk is dat bij Cafetaria Any Tyme. 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. Voorgaande 

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

De organisatie is weer in handen van Stichting De Wiek Actief. Meer info: oldtimerock.nl  
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Toerisme in De Wolden 

schrijft goede cijfers 

In De Wolden is vorig jaar 50 miljoen euro 

besteed in de sector toerisme en recreatie. 

Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek 

van bureau Ecorys in opdracht van Recre-

atieschap Drenthe. De omzet is gestegen 

met maar liefst 52% ten opzichte van 2013, 

toen de bestedingen 33 miljoen euro be-

droegen. 

De stijgende omzet zorgde ook voor meer 

werkgelegenheid in de gemeente. In 2015 

waren 833 mensen werkzaam in de toeristi-

sche sector in De Wolden tegenover 590 

werknemers in 2013. 

De stijging is te danken aan een toename in 

het aantal dagtochten en het aantal overnach-

tingen. Jan ten Kate, wethouder recreatie en 

toerisme: “Ondernemers, inwoners, toeristi-

sche organisaties en de gemeente hebben hard 

gewerkt aan de verbetering van het toeristisch

-recreatieve product en het promoten van het 

aanbod. Ik ben verheugd dat we nu flinke 

groei zien in de cijfers. Daar leveren we als 

gemeente graag een bijdrage aan. Toerisme 

en recreatie zijn van belang voor de lokale 

economie en werkgelegenheid. Daarnaast 

dragen bezoekers bij aan het in standhouden 

van basisvoorzieningen in de dorpen.” 

Wederom stijging aantal 

inwoners De Wolden 

Op 1 januari 2017 telde gemeente De Wolden 

23.739 inwoners. Daarmee is het aantal inwo-

ners in De Wolden afgelopen jaar ligt geste-

gen met 17 inwoners. In 2015 steeg het inwo-

nersaantal met 117 personen en in 2014 met 

48 personen. 

Burgemeester Roger de Groot: ‘Bijzonder is 

dat meer dan 1.100 mensen ervoor gekozen 

hebben om zich in De Wolden te vestigen. 

Inwoners en gemeente samen werken er hard 

aan om een aantrekkelijk woon- en leefkli-

maat te realiseren voor alle inwoners. Dat 

zoveel mensen kiezen om hier te wonen is een 

geweldig compliment’. In 2016 zijn er 193 

(2015: 183) kinderen geboren en hebben 

1.128 (2015: 1.025) personen zich gevestigd 

in De Wolden. Vorig jaar overleden 267 

(2015: 217) personen en 1.037 (2015: 874) 

vertrokken naar een andere woonplaats. 

Wieker van het jaar? 

Wie is er wat U betreft Wieker van het jaar 

2016? We nodigen U uit om mensen te nomi-

neren voor deze titel. Wie heeft in 2016 iets 

extra betekend voor ons dorp? Wie is wat U 

betreft een voorbeeld? U wordt van harte uit-

genodigd om mensen te nomineren met daar-

bij een toelichting waarom u van mening bent 

dat deze persoon hiervoor in aanmerking 

komt. In de jaarvergadering van 2017 wordt 

de Wieker van het jaar 2016 in het zonnetje 

gezet. Uw opgave kunt U doen door een mail 

te sturen naar wijkerbelang@gmail.com onder 

vermelding van Wieker van het jaar. 
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Jubileum De Bloem 

Op 6 februari 2017 viert toneelvereniging 

Rederijkerskamer De Bloem officieel haar 

150-jarig bestaan. Dit heuglijke feit wordt 

feestelijk omkleed met een receptie voor ge-

nodigden op zaterdag 11 februari 2017 van 

14.30 tot 16.30 uur in de Havezate in de Wijk. 

Dezelfde avond wordt er voor alle leden én 

oud-leden een gezellige avond georganiseerd 

als erkentelijkheid voor al hun inzet door de 

jaren heen. We hebben erg ons best gedaan 

om namen en adressen van alle oud-leden te 

achterhalen en de uitnodigingen zijn onder-

tussen verstuurd. Mocht u als oud-lid van De 

Bloem nog geen kaart hebben ontvangen, dan 

hebben we u helaas niet kunnen vinden. Maar 

wilt u graag op de receptie en/of de gezellige 

avond voor de leden komen, meldt u dit dan 

via info@rederijkerskamerdebloem.nl. Wij 

heten u dan alsnog van harte welkom!! 

Jubileumuitvoering 

 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 gro-

ter dan normaal worden opgevoerd. Laat u 

verrassen! 

Wilt u verzekerd zijn van een plaats, dan is 

het verstandig om alvast uw plaatsen te reser-

veren. Dit kunt u per mail doen bij in-

fo@rederijkerskamerdebloem.nl 

 Indien er sprake is van grote belangstelling, 

zijn de avonden vrijdag 7 april en zaterdag 8 

april 2017 in optie gereserveerd voor extra 

voorstellingen.  

Jubileumloten 

Omdat De Bloem dit jaar haar 150 jarige jubi-

leum viert, wordt er een Jubileumverloting 

georganiseerd met prachtige en grote prijzen. 

Deze prijzen worden geheel of gedeeltelijk 

gesponsord door ondernemers uit de Wijk en 

omgeving! Wij danken ze hiervoor heel harte-

lijk! 

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 kun-

nen verbeteren. 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. 

Wilt u weten welke prijzen u kunt winnen? 

Kijk op: www.rederijkerskamerdebloem.nl. 

Loten á 2 Euro per stuk (indien gewenst in 

boekjes van vijf stuks) worden vanaf 18 janu-

ari (tot 16 maart) 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 

loten in de verkoop, dus de voorraad is be-

perkt.  

De trekking van de prijzen zal officieel wor-

den 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). Mocht u vragen heb-

ben, vraag het gerust! U kunt ons bereiken via 

info@rederijkerskamerdebloem.nl. 

Volg ons op onze Facebookpagina Toneelver-

eniging Rederijkerskamer De Bloem en via 

onze website.  

Adverteren in dewijk.info?  

       Bel of mail ons:  06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info        

 www.dewijk.info 
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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 

  

 Informatie:  

dewijk.info 
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info 

Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl  en www.dewijk.info 

Volgende editie verschijnt 4 februari 2017. Kopij inleveren voor 30 januari. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



