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Feestelijke start bouw nieuwe Supermarkt

De bouw van de supermarkt op de Horstlocatie in de Wijk is van start gegaan. Donderdag
14 januari markeerde Niek Slomp, de eigenaar van de nieuwe Coop samen met wethouder Jan ten Kate, als symbolisch startsein de
nieuwe hoofdingang van de supermarkt.
Niek Slomp: “Voor de zomer hoop ik mijn

klanten in onze nieuwe winkel te kunnen ontvangen. De winkel voldoet straks aan de
nieuwste Coop formule met een ruim assortiment. Ook de ambachtelijke bakkerij verhuist
mee, waardoor de klanten straks een unieke
kijk krijgen in de bakkerij.” >>
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Vervolg van voorpagina
Volop parkeergelegenheid
Bezoekers van de supermarkt hoeven niet langer de
Dorpsstraat over te steken
met hun winkelwagen, nu
deze straks direct grenst aan
parkeerplaatsen. Wethouder
Jan ten Kate: “Vanaf maart
starten we met de aanleg van
voldoende nieuwe parkeerplaatsen voor de bezoekers
aan het gehele centrum van
de Wijk.”
Centrumplan de Wijk
Met de bouw van de supermarkt en het aanleggen van parkeergelegenheid voor het gehele
centrum komt het einde in zicht voor het centrumplan de Wijk. Het plan omvatte verschillende ontwikkelingen in het dorp als de verbetering van de voetgangersoversteekplaats in de
Dorpsstraat, de herinrichting en uitbreiding van het Holwortelplein, een ruime en open toegang naar het Holwortelplein met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de molen
en de invulling van de voormalige basisschoollocatie met de supermarkt en voldoende parkeergelegenheid.
Wethouder Jan ten Kate: “Door al deze ontwikkelingen in onderlinge afstemming op te pakken, kunnen we ervoor zorgen dat het in de Wijk goed wonen, winkelen en ondernemen is.
Een toekomstbestendig dorp dat aantrekkelijk is voor bezoekers aan onze regio en waar
ruimte is voor ondernemen. Dankzij de inzet van ondernemers en bewoners hebben we samengewerkt aan het centrumplan. In het bijzonder ben ik trots op de inzet van de klankbordgroep. Zij hebben de afgelopen jaren meegedacht om ervoor te zorgen dat de plannen aansluiten op de wensen en behoeften van het dorp.”
Aanpak Dorpsstraat
Tijdens de behandeling van de begroting in oktober heeft de gemeenteraad het college gevraagd om na de bouw van de supermarkt de Dorpsstraat verder aan te pakken. Bij de behandeling van de Kadernota 2017 komt dit nader aan de orde.

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

Haar en/of hoofdhuidproblemen!

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

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in
Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse.
Tel: 0522 –481629. kapsalonhairtrends.nl

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

- Ut was me toch wat mit
die gladheid lest of nie dan?
- Niet te geleuven zeg
- Alles lag gelijk plat int noorden
- Een weke extra vakantie veur
de jongn, die vunden ut niet arg
- Precies, mooi schaatsen op stroate
- Best biezunder was dat
- Zekers, kan mej herinneren dak ut
zelf ook ooit iene keer doane heb
- Dat was dan lang eleden zekers!
- In mien jonge joaren klopt
- Haalt ze die gruune container
niet meer leeg of zo?
- Wat dan?
- Now hej was nog gewoon vol
Toen ak umvan stroate op haalde
- Ze koomt now een dag eerder
hej dat niet mit e kregen!
- Vaste wel, moar bin zo e went
- Die glascontainer magt ze aans
ook wel wat vaker leeg halen
- Hoezo dat?
- Niet e ziene, al die lege flessen
en potties er um hen?
- Now ait ut zegt wel een plaatie
e ziene op veesboek bij gerard
- De neje super giet ook van start
- Veur de zomer mut ut klaor ween
- Bin benejd, op de tekening zet ut
er al donders mooi en strak uut
- En doarna wult ze de dorpstroate
ook nog anpakken hek e lezen
- Dat kan gien kwoad liekt mej
- Wej goat ut mit maken
- Yow
- Goed Goan
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Schaatsen op straat
Door de ijzel kon er de eerste week van het nieuwe jaar op veel plaatsen in het noorden van
het land op straat worden geschaatst. Vanwege de gladheid bleven veel scholen ook gesloten. Veel kinderen bonden de ijzers onder om te schaatsen. Dat ging prima. Zo bleek uit de
uit de vele foto’s en filmpjes die op social media voorbij kwamen. Ook in De Wijk werd er
her en der geschaatst op de wegen.

Voorspeelmiddagen de Wolden Got Talent
Op vrijdag 19 februari organiseert het Brede school team wederom een De Wolden’s Got
Talent show. Kinderen die daaraan mee willen doen nodigen we uit voor een van de vier
voorspeelmiddagen. Tijdens deze middag kun je je act presenteren en wordt beslist of je door
bent naar de grote show. Voorwaarde voor de act is dat het op een podium kan en niet langer
duurt dan tien minuten. Voor deze middagen kun je je aanmelden bij Marleen Herbers, cultuuroach@dewoldenhoogeveen.nl of 06 10186974.
De voorspeelmiddagen zijn
Ma 25 jan Zuidwolde 15.30 uur De Boerhoorn
Di 26 jan De Wijk 15.30 uur De Havezate
Wo 27 jan Ruinen 14.30 uur ’t Neie Punt
Do 28 jan Ruinerwold 15.30 uur De Buddingehof
Om de kinderen die uiteindelijk mee doen aan de show zo goed mogelijk voor te bereiden
wordt er woensdagmiddag 10 februari een middag georganiseerd waarin de kinderen een
workshop podiumpresentatie krijgen van Ronald Buld, de presentator van de show. De show
wordt op vrijdag 19 februari in de Buddingehof in Ruinerwold gehouden, de juryleden blijven
nog even geheim.
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Geslaagd Nieuwjaarsconcert
Wat is De Wiek zonder muziek. Jaren geleden gebruikte de Koninklijke Muziekvereniging
Apollo uit De Wijk deze kreet tijdens een concertreeks in De Wijk. Een kreet die zondagmiddag wederom klonk in de Sporthal in De Wijk. Apollo, onder leiding van Lute Hoekstra en
Het Drents Seniorenorkest onder leiding van Nico Sieffers, verzorgden namelijk het Nieuwjaarsconcert. Twee toonaangevende orkesten uit Drenthe onder leiding van twee toonaangevende dirigenten. Dat zorgde voor een muzikale middag waar nog lang over nagepraat wordt.

Het Drents Senioren Orkest speelde onder andere ”Erinnerungen an Robert Stolz”, Wien
bleibt Wien en het indrukwekkende Band of Brothers. Apollo liet horen dat zij beschikt over
meerdere zeer getalenteerde solisten. Zo speelden Arno Jansen en Ilona Slomp op saxofoon
het prachtige Imagine van John Lennon en liet Wim van Braam op zeer indrukwekkende
wijze horen hoe echte Klezmer muziek hoort te klinken met het bijzondere werk Doina. Dit
werd dan ook beloond met een staande ovatie van zowel het publiek als zijn medemuzikanten. De orkesten speelden gezamenlijk ook nog twee werken. Allereerst Alte Kameraden in
Swing en als toegift mocht de Radetsky Mars uiteraard niet ontbreken. Erelid en Erevoorzitter van Apollo Jan Tijink werd nog extra in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet
voor beide verenigingen. Voorzitters Lambert Vos van Apollo en Peter Mendelts van het
DSO kunnen terugkijken op een zeer geslaagde samenwerking.
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Wilde achtervolging eindigt op landgoed Dickninge
Zaterdagmiddag 6 januari werd na een achtervolging een 22-jarige man uit Arnhem aangehouden die in een gestolen auto over de A28 bij Staphorst reed. Hierbij reed hij met 180 km/u
over de vluchtstrook en nam een rotonde in De Wijk links om. Door een goede samenwerking tussen meerdere eenheden van de politie IJsselland en Drenthe kon de verdachte, die bij
De Wijk de snelweg verliet, op landgoed Dickninge worden aangehouden.

Ondanks dat de verdachte, die niet in het bezit was van een rijbewijs, risico's nam en niet
voornemens was te stoppen en stoptekens negeerde kon hij na een vluchtpoging toch worden
aangehouden. Behalve schade aan een tuin en lichte schade aan het gestolen voertuig, bleef
de schade beperkt. Zowel het gestolen voertuig als een politieauto moest door een tractor uit
het drassige weiland worden getrokken. De politie doet nader onderzoek.

Presentatie Leerlingenraad bij de ouderraad
Woensdag 13 januari zijn Roos en Steijn van de leerlingenraad bij de ouderraad geweest. Zij
hebben daar een presentatie gegeven van de plannen die de leerlingenraad heeft bedacht voor
het aanpassen van het schoolplein.
Na de presentatie vroeg de leerlingenraad om een aanvulling van het bedrag dat de leerlingen
vorig schooljaar hebben verdiend met het Pleinfestijn. De leerlingenraad heeft bij het maken
van plannen ontdekt dat de opbrengst van het festijn niet voldoende is om bijvoorbeeld een
schommel te plaatsen. De ouderraad denkt na over het voorstel en laat weten blij verrast te
zijn door de presentatie.

8

Seniorenvereniging De Wolden bruisend van start
Seniorenvereniging De Wolden is afgelopen vrijdag 15 januari bruisend van start gegaan.
Het was een volle bak bij de eerst bijeenkomst in ontmoetingscentrum de Havezate. De nieuwe vereniging voor ouderen in de gemeente De Wolden is ontstaan, omdat een aantal leden
van de ANBO afdeling Ruinerwold/De Wijk/Koekange het aangedurfd heeft om samen met
een aantal andere afdelingen in Drenthe een nieuwe vereniging voor ouderen op te richten:
Seniorenvereniging De Wolden.

De samenwerking met het hoofdbestuur van de ANBO, en met name met directeur-bestuurder
Liane den Haan, bleek niet langer houdbaar wat een aantal leden heeft doen besluiten hun
lidmaatschap op te zeggen en deze nieuwe vereniging te starten. De vereniging komt op voor
de algemene belangen van de 50 plussers in de gemeente De Wolden en omstreken en organiseert regelmatig activiteiten. Ook biedt de vereniging belastinghulp en kunt via de vereniging
een contract afsluiten voor collectieve zorgverzekering of energie.
De initiatiefnemers hebben de afgelopen weken huisbezoeken gebracht aan hun ANBO leden
en vele kennissen. Het resultaat was fantastisch, velen van hen stemden in met het nieuwe
initiatief en waren bereid lid te worden. Bij de start kon de nieuwe vereniging al 128 leden
welkom heten. Op de startdatum is ook het nieuwe bestuur gekozen. Vijf leden van het bestuur van de ANBO afdeling Ruinerwold/De Wijk/Koekange hadden zich kandidaat gesteld
en zijn benoemd. De seniorenvereniging sprak zelfs van een ‘heugelijke dag’.
De start van de Seniorenvereniging De Wolden werd opgeluisterd met een optreden van zangeres Wilma Fieten-van Dijk met haar begeleidster. Er werd afscheid genomen van Eddy
Ofrein die meer dan 12 jaar bestuurslid is geweest, eerst van de afdeling Ruinerwold en later
van Ruinerwold/De Wijk/Koekange. Vele jaren was hij penningmeester. Na het officiële gedeelte sloot Alie de Best op een mooie wijze de middag af op accordeon. Wilt u ook lid worden van Seniorenvereniging De Wolden, meld u dan aan via telefoonnummer 0522-481956.
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Politie waarschuwt voor computeroplichters
De politie waarschuwt opnieuw alert te zijn op oplichters. Alle langere tijd is een groep criminelen bezig, die probeert op slinkse wijze binnen te dringen in
computers van burgers.
Deze groep oplichters zoekt vanuit het buitenland telefonisch
contact met hun slachtoffers. Bovendien doen zij zich voor als
medewerkers van Microsoft. Zo probeert men via een babbeltruc
toegang tot de computer te krijgen.
De oplichters gebruiken vaak de smoes dat er een virus op de
computer zit en dat zij dit virus kunnen verwijderen. Zij krijgen
op deze manier toegang tot de computer van het slachtoffer.
Voor de duidelijkheid; Microsoft neemt in geen enkel geval via deze manier contact op met
gebruikers over een virus. Tevens 'verkoopt' deze groep een anti-virusscanner.
Advies
De politie adviseert om niet met deze mensen in zee te gaan en het gesprek te beëindigen.
Geef vooral geen inloggegevens aan deze personen. In heel Noord-Nederland zijn al diverse
aangiften en meldingen bij de politie binnengekomen. Bij deze gesprekken is veel geld buitgemaakt.
Hang op, en neem direct contact op met 0900-8844.
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Winterreise- een tocht in 24 romantische liederen
Langs liefde, eenzaamheid, verlies en onthechting
Op zondag 31 januari organiseert de Markiezin van Drenthe in de kerk van IJhorst een recital
met de beroemde liederencyclus “Winterreise” van Franz Schubert, uitgevoerd door bariton
Jasper Schweppe en Riko Fukuda, piano.
Voor veel beroemde zangers is de liederencyclus Winterreise van Franz Schubert een persoonlijk visitekaartje, dat zij beslist willen afgeven gedurende hun carrière. Sommigen zelfs
meerdere keren, elke keer weer een beetje anders. Wie kent de Winterreise niet? Liederen uit
de 19e eeuw vol melancholie en wanhoop die op tijdloze wijze een snaar van de menselijke
ziel weten te raken. Ontroeren en inspireren.
Jasper Schweppe (zanger bij o.a. het Nederlands Kamerkoor) geeft met zijn vertolking nu
zijn visitekaartje af. Romantisch zonder sentimenteel te worden. Vocaal overtuigend zonder
show-off. Hij wordt hierin ondersteund door een virtuoze en de muziek dienend begeleidende
Riko Fukuda (www.rikofukuda.nl). Hun pas opgenomen cd verscheen onlangs op het label
Etcetera en heeft sindsdien lovende recensies gekregen. Op de site www.jasperschweppe.nl
kunt u geluidsvoorbeelden luisteren.
Wij hopen op een koude winterdag om met dit duo op reis te gaan! Komt u mee?
Waar: Kerk IJhorst (Kerkweg 10)
Wanneer: Zondag 31 januari
Aanvang: 15:30 uur
Reserveren: markiezinvandrenthe@gmail.com
Toegang: € 15,- /jongeren tot 18 jaar gratis, donateurs € 12,50 Reserveren wordt aangeraden!
Dacht je dat klassieke muziek saai was en je grijs moet zijn om ervan te kunnen genieten?
Niets is minder waar en omdat te bewijzen is de toegang tot al onze concerten voor jongeren
tot 18 jaar helemaal gratis!

Jonge Mantelzorgers Regionaal
Jonge mantelzorgers zijn op woensdag 27 januari van 14.30-17.30 uur van harte welkom in
ontmoetingscentrum de Havezate in de Wijk, Dorpsstraat 78. Deze middag is speciaal voor
jonge mantelzorgers die op de basisschool zitten.
Twee dagen later, op vrijdag 29 januari van 17.00-21.00 uur wordt op dezelfde locatie een
gezellige bijeenkomst georganiseerd voor jonge mantelzorgers die op het voortgezet onderwijs zitten.
Wat gaan we doen?
Leuke workshops zoals sieraden/sleutelhanger maken, voetbalclinic, glamorous fotoshoot,
schilderen, muziek, freerunnen, weerbaarheidtraining, cupcakes maken, snackbuffet, chillen
en samen kletsen.
Wil je erbij zijn?
Neem contact op met ons via: modaivandijk@welzijndewolden.nl of bel (0528) 378686 en
vraag naar Modai van Dijk, jonge mantelzorgconsulent.
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Ekocups zijn het milieuvriendelijke, duurzame
alternatief voor plastic
bekertjes.
Op ekocups.nl bestelt u
snel en eenvoudig koffiebekers
met een unieke bedrukking.
Er zijn vele toepassingen te
bedenken waar u met uw
eigen koffiebeker goed in
de smaak valt!
Wij verzorgen ook graag het
ontwerp voor uw koffiebeker.

onderdeel van www.drukkerij-vandijk.nl meppel
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Meer mensen komen
in De Wolden wonen

Formulierenbrigade

Woensdag 27 januari zal Jorn Bruinsma van
de Formulierenbrigade van Welzijn De WolOok het afgelopen jaar nam het aantal mensen den aan-schuiven bij het Inlooppunt in Zuiddat in De Wolden woont toe. Burgemeester
wolde. Jorn zal deze ochtend beschikbaar
Roger de Groot: “Een geweldige opsteker
zijn voor al uw vragen rondom het invullen
voor De Wolden en een compliment aan alle van bijvoorbeeld uw belastingaangifte 2015,
inwoners, ondernemers en organisaties met
vragen over de toeslagen, of het aanvragen/
wie wij ons samen inzetten voor het prettige
invullen van andere formulieren of zaken.
leefklimaat in onze gemeente. Meer dan dui- Alle vragen kunnen persoonlijk worden bezend mensen kozen er vorig jaar voor om zich antwoordt als u dat prettig vindt.
in De Wolden te vestigen. Dat is bijzonder
voor een plattelandsgemeente in Nederland.”
Wilt u graag een afspraak met Jorn deze
Bijzondere plattelandsgemeente Het afwisse- ochtend, dan kan dat. U kunt hiervoor conlende landschap, voldoende voorzieningen en tact opnemen met Leonoor Colenbrander van
de goede verbindingen met de rest van Neder- Welzijn De Wolden, per mail
land, bijvoorbeeld via de snelwegen de A28
leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl
en de A32, maken De Wolden een aantrekke- of per telefoon tel 0528 – 378686.
lijke gemeente om te wonen.
Het Inlooppunt Zuidwolde is elke woensdagBurgemeester Roger de Groot:”En dat niet
ochtend geopend van 9.30 – 11.30 uur en
alleen, steeds meer Woldenaren zetten zich in gevestigd in ontmoetingscentrum De Boervoor een het prettige leefklimaat in onze gehoorn.
meente. Neem bijvoorbeeld de herinrichting
van Dijkhuizen in Ruinerwold of de aanleg
van glasvezel in de gemeente. Inwoners die
initiatief nemen om hun eigen leefomgeving
te verbeteren. Daar ben ik ontzettend trots op!
Als gemeentebestuur ondersteunen we bewonersinitiatieven graag. De verschillende
bouwplannen in onze gemeente, bijvoorbeeld
in de Wijk of Ruinerwold, geven ook het komende jaar eventuele nieuwkomers de ruimte
om te komen genieten van onze prachtige
gemeente.”
De cijfers Op 1 januari 2016 telde de gemeente De Wolden 23.732 inwoners. Daarmee is
het aantal inwoners van De Wolden in 2015
met 117 personen toegenomen. Ook in 2014
was er sprake van een toename, namelijk met
48 personen. In 2015 zijn 183 (2014: 179)
kinderen geboren en hebben 1.025 (2014:
975) personen zich gevestigd in De Wolden.
Vorig jaar overleden 217 (2014: 220) personen en 874 (2014: 886) vertrokken naar een
andere woonplaats.
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Gratis 4.700 kranten en
tijdschriften lezen met app
Bibliotheek
De Drentse bibliotheken hebben een prachtig
nieuw product: de PressReader. Deze app
biedt gratis en onbeperkt toegang tot ruim
4.700 kranten en tijdschriften uit meer dan
100 landen en in meer dan 60 talen. Zowel
leden als niet-leden kunnen hier gebruik van
maken.
Toptitels
Via PressReader zijn buitenlandse kwaliteitskranten te lezen als Wall Street Journal, The
Daily Telegraph en El Mundo. Voor Nederland zijn er titels als NRC, Metro en de Telegraaf. Er zijn kranten uit alle delen van de
wereld, bijvoorbeeld Argentinië, India, Rusland, Saoedi Arabië, Turkije en Zimbabwe.

Voor wie?
Pressreader is voor iedereen interessant door
de grote verscheidenheid aan kranten en tijdschriften.
Daarnaast is de Pressreader een uitkomst voor
Expats en anderstaligen, taalonderwijs en
voor diegenen, die voor onderzoek actuele
artikelen zoeken, zoals jongeren en studenten.
Bijzonder van deze nieuwe dienst van de bibliotheek is, dat naast leden ook niet-leden
hiervan gebruik kunnen maken.

Wacker beëindigt samenwerking hoofdtrainer

Bestuur en TC van VV Wacker, hebben eind
december besloten om in goed overleg met
hoofdtrainer Bart Smid zijn contract niet met
een jaar te verlengen. De sterk verjongde selectie heeft een moeizame 1e helft van de
competitie achter de rug in de 3e klasse. Maar
Het zijn altijd recente kranten, volledig gepre- gaat zeker proberen in de 2e helft de aansluisenteerd in de originele opmaak. Ook lifesty- ting met de onderste ploegen te verkleinen.
lebladen als Top Gear, Elle, Vogue, Marie
Beide partijen zullen op zoek gaan naar een
Claire, Vanity Fair, Paris Match en Health
nieuwe uitdaging.
Food Guide en vaktijdschriften zijn te raadplegen. De databanken bevatten een archief
Na nogmaals een gesprek met de spelersgroep
tot 90 dagen terug.
over hoe nu verder de 2e helft van de competitie, kwam bij velen duidelijk naar voren dat
Extra functies
doorgaan op dezelfde manier niet hun voorDe PressReader app bevat diverse extra mo- keur had om de hierboven genoemde plannen
gelijkheden, zoals vertalen, voorlezen en de- te realiseren. Hierdoor o.a. zag het bestuur
len en de mogelijkheid je te abonneren op
zich genoodzaakt om Bart te moeten vertellen
nieuwsonderwerpen naar keuze.
dat het voor beide partijen beter is om per
direct de samenwerking te beëindigen. Dit
Hoe werkt de PressReader?
gesprek heeft plaats gevonden op 5 januari en
De PressReader staat op de publieks-pc’s in
het bestuur betreurd het, dat het deze beslisvrijwel alle Drentse bibliotheekvestigingen.
sing heeft moeten nemen.
Daarnaast kan de app op tablet of smartphone
geïnstalleerd worden, wat de mogelijkheid
Vanaf 8 januari wordt de training voor de Abiedt kranten en tijdschriften naar keuze te
selectie verzorgd door Ruud Westerhoven,
downloaden en later thuis en onderweg te
geassisteerd door Alfred vd Weide. We hopen
lezen. De artikelen zijn gedurende een week met de kennis en inspiratie van deze 2 mantoegankelijk. Daarna moet opnieuw in de
nen het seizoen ‘15/’16 positief te kunnen
bibliotheek verbinding gemaakt worden met afsluiten. Aldus Wacker. Lees het laatste
het wifi-netwerk om weer voor 7 dagen toenieuws op www. vvwacker.nl
gang te verkrijgen.
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