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Vrienden van de Wiek live repeteren gezamenlijk

een instrument in een band, koor of bij een
muziekvereniging. Anderen zijn nog niet zo
lang bezig en hebben weinig of geen podiumervaring. Dit alles heeft gezorgd voor bijzondere en verassende combinaties. Ook een
Deze gelegenheidsband voor Wiekers, met
aantal blazers van Apollo laat van zich horen.
Wiekers en door Wiekers is al vanaf begin dit
Popkoor Nameless is eveneens van de partij.
jaar bezig met repeteren. Meestal was dat in
Daarnaast is er nog een zgn. verrassings-act.
kleinere settings. Daarom werd afgelopen
Het repertoire dat voorbij komt is heel divers,
weekend uitgetrokken om gezamenlijk het
en varieert van Pop, Rock en Nederlandstalig
complete programma door te nemen in ontuit de jaren ‘60’ tot hedendaagse Top 40. De
moetingscentrum de Havezate. Vele enthousiavond is in verschillende blokken opgedeeld.
aste muzikanten uit het dorp doen hier aan
Het eerste blok begint al om 20.30 uur.
mee. Sommigen zingen of bespelen al jaren
Vrijdagavond 30 juni belooft een bijzondere avond te worden. In de feesttent in De
Wijk is deze avond ‘Vrienden van de Wiek
live’.
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avonds. Dat is met bordjes ´verboden toegang´ (artikel 461 Sr.) aangegeven. De politie
Onlangs, tijdens de Pinksterdagen, was er in en de handhavers zullen de komende drie
ons dorp weer dat evenement, waarbij honweken alleen waarschuwen als zij na dit tijdderden paarden en bezoekers ons dorp bezoe- stip jongelui bij de school aantreffen. Maar
ken! Een evenement dat jaarlijks (al sinds de vanaf woensdag 28 juni wordt er bekeurd.
dertiger jaren van de vorige eeuw) tijdens het
pinksterweekend in ons dorp plaatsvindt: Het
Nationaal Pinksterconcours Hippique!! Niet
De theatertour van Dikke Reint staat aan de
meer weg te denken uit onze dorpsgemeenvooravond van een nieuw seizoen met dit
schap. Weken, maanden, zijn tientallen vrijwilligers bezig om dit concours in goede ba- keer onder andere een voorstelling ‘By Night’
nen te leiden. Ze zijn daarbij afhankelijk van en twee dinertours. Ook dit jaar zijn de speeen aantal factoren zoals natuurlijk de nodige lers dezelfde als 2016, dat betekent dat Ken
financiën, de locatie, en niet te vergeten na- Besuijen de rol van de baron weer op zich
tuurlijk het weer! Wat dat laatste betreft, had neemt. Frans Stapel is Jans Mennink, Janine
Mos speelt Trijntje Stokvis en Ria Westerhuis
men het niet beter kunnen wensen dit jaar!!
En ook de financiën waren kennelijk weer dik of Hennie Batterink is Vrouw Alie. De voorstellingen zijn dit seizoen op vrijdag 14 juli
in orde gekomen, dankzij een flinke groep
sponsors en een flinke publieke belangstelling (19.00 uur), zaterdag 15 juli (16.00 uur, dinerop met name de pinkstermaandag. Ja, en dan tour), vrijdag 21 juli (19.00 uur), zaterdag 22
juli (14.00 uur), vrijdag 18 augustus (19.30
die locatie! Er zullen weinig concoursenhippique in Nederland zijn, die over een der- uur By Night) en zaterdag 19 augustus (16.00
uur, dinertour). Info en reservering: dikgelijk terrein beschikken! Uniek, dat landgoed Dickninge! Het lag er weer, ook dankzij kereint.nl
het goede beheer van de Stichting Het Landschap Drenthe en de uitstekende medewerMotorclub de Antrappers heeft de afgelopen
king van de familie Erdbrink (vroeger meweek samen met een aantal andere clubs uit
vrouw Roëll), fantastisch bij. En als je dan
ziet hoeveel actieve (honderden deelnemers) de regio de eerste Motoravondvierdaagse
gehouden t.b.v. ALS stichting Het Glazen
en passieve (honderden bezoekers) recreatie
Huis Gramsbergen. De organisatie kijkt terug
dit evenement oplevert, dan is er maar een
op een bijzonder geslaagd evenement met
conclusie mogelijk: Dit stukje historische
mooie routes. Alle vier Motorclubs waren
cultuur willen we in De Wijk nog lang niet
missen! Met dank aan al die vrijwilligers, die enthousiast, en de ontvangst was overal geweldig. Totaal aantal rijders over de vier
dit steeds maar weer mogelijk maken!!
avonden was 173. En de totale opbrengst is
€ 1.075,00. Dat het totaalbedrag wat hoger
Jan Tijink
uitkomt is te danken aan een aantal spontane
Prins Clauslaan 1.
giften.

Wat mij deze keer opviel!!

Dikke Reint van start

Antrappers voor ALS

Aanpak jeugdoverlast
Basisschool De Horst
Politie en handhavers van de gemeente De
Wolden gaan jeugdoverlast rond de openbare
basisschool De Horst in de Wijk aanpakken.
De school is verboden terrein na acht uur ’s

Te koop, gevonden, verloren,
aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260
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- Wat lees ik now
wur de jeugd bekeurt
- Ja, as ze noar 8 uur s oamds
op het schoolplein bint
- Vanaf 28 juni, tot die tied
wordt ze e woarschouwt
- Ut zal, umdat ze an’t voetballen
bint in de pannakooi?
- Nou ze zorgt doar veur
overlast ak het goed begriepe
- In wat veur opzicht dan?
- Lawaai, ballen in de tuun etc.
- Ai er woont doar niet bliede van!
- Klopt, moar we bint vrogger
zelf ook jong e west toch?
- Zekers moar toen gunge
wej noar ut Puntheuft toe
- Det is wel heel lang e leden
- Zekers een mooie tied was det
- Moar er is toch een prachtige
jeugdsoos in de Havezate?
- Zekers, det zul een prima
plekke ween veur oenze jeugd
- Wat is dan ut probleem?
- Doarveur hej toezicht
en hulp van olders veur neudig
- Ja precies, en dan zal ut wel
weer een lastig verhaal worn
- Moar now de jeugd bekeuren
is ut probleem verleggen
- Det kwam ook tersprake
bej de gemeentebelange oamd
- Hoe was die oamd?
- Bijzonder vruchtbaar denk ik
er is veule op tafel e koom
- As er wat mit e doane wordt!
- Vast wel!
- Yow
- Goed Goan

Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

openingstijden tankstation :
ma. t/m vr. : 07.00 tot 21.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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Sportschool Atlas Sport sponsort LTV Voorwijk

Sinds het begin van dit jaar is Atlas Sport de trotse sponsor van LTV Voorwijk. Henk IJdens,
de voorzitter van LTV Voorwijk is erg blij met Atlas Sport als nieuwe sponsor: Verenigingen
hebben veel belang bij sponsoring om betaalbaar tennissen voor de inwoners van De Wijk en
omstreken mogelijk te maken. Bovendien sluiten we als sportvereniging en sportschool uitstekend op elkaar aan.’
Atlas Sport kiest ervoor om een deel van de omzet in te zetten om verenigingen en sport in
De Wijk en omgeving te stimuleren. De sponsoring van LTV Voorwijk is daar onderdeel van.
Arnoud Gengler van Atlas Sport: ‘Net als een aantal van onze leden tennis ook ik bij LTV
Voorwijk. Ik ervaar dat de kracht- en cardiotraining die je in de sportschool doet, je beter
maken in je sport. Je ziet het ook aan topsporters; die zijn veel in de sportschool te vinden om
beter en sterker te worden en blessures te voorkomen. We hopen dan ook dat er veel mensen
van LTV Voorwijk bij Atlas Sport komen sporten, en natuurlijk dat er ook veel mensen lid
worden van LTV Voorwijk, want tennissen is gezond en leuk!’

indruk maken
doe je met drukwerk
van
Van Dijk bellen
0522-270280
voor Huisstijl !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen
voor een offerte !
0522-270280

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
T (0522) 270280

Printwerk bij
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a
Meppel

Van Dijk
t
druk ook boeken !
0522-270280

Full Colour folders
ophalen bij Van Dijk !
Zomerdijk 13a
Meppel

Bij Van Dijk
verzorgen ze ook
gepersonaliseerde
mailingen !

Van Dijk vragen
naar mogelijkheden
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Voor al het
drukwerk kan ik
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

www.drukkerij-vandijk.nl
info@drukkerij-vandijk.nl
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Geslaagde grasbaanrace

Oude tijden herleefden zondag 11 juni in Rogat tijdens de klassieke 50cc grasbaan. Maar
liefst 10 klassen verschenen aan de start,
waaronder een eigen jeugd en crossklasse van
de Antrappers. Het rennerskwartier kwam al
aardig vol te staan toen de inschrijving en
motorkeuring in volle gang was. Na de rennersmeeting kon de training van start gaan.
Tijdens de training van twee sessies was het
al genieten van de klassieke grasbaanmotoren.
Na de middag werden er drie manches gere-

den waarbij om de eerste plaatsen werd gestreden. Vader en zoon, Aaldert en Jeroen
Kuiper reden op hun Gebben Kreidler als gast
mee bij het Classic Team. Jeroen reed super
en werd in zijn klasse met matchwinnaar.
Aaldert kon in tegenstelling tot vorig jaar iets
minder meekomen en werd vijfde in zijn klasse. De jeugdklasse werd gedomineerd door de
familie Hulzebosch, ze eisten alle medailles
op. In de crossklasse werd Tim Jonkers clubkampioen.
Aan het einde van de dag werd er nog een
zogenaamde Handicaprace gereden waarbij
de langzamere rijders eerder mogen starten.
Toch waren de latere starters de winnaars met
op de eerste plaats Jan Beishuizen, gevold
door Gert-Jan Reukers en Jeroen Kuiper.
Voor alle klassen waren er prijzen beschikbaar gesteld. De eerste prijs kreeg een mooie
beker en een bos bloemen, terwijl plek 2 en 3
respectievelijk met een mooie medaille en pet
naar huis gingen. De organisatie kijkt terug
op een geslaagd evenement.
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Gemeentebelangen in
gesprek met bewoners

gesignaleerd zijn. Niemand die er wat aan
doet’. Bij de gemeente is het al diverse malen aangekaart. Maar er is geen geld voor om
het aan te pakken. ‘Eenden zwemmen daar
niet, maar lopen er over heen’ werd er gekscherend geroepen vanuit de zaal. ‘Zand er in
en dicht gooien’ werd al geopperd. Het hele
groenonderhoud kan eigenlijk wel beter zo
werd geroepen. ‘Om te bezuinigen is veel
struikgewas vervangen door gras, maar dit
mag best wat vaker gemaaid worden! ‘.

Communicatie
Wat gaat goed, en wat kan Beter in De Wijk!
Dat was dinsdagavond 13 juni de vraag tijdens de bijeenkomst van Gemeentebelangen
De Wolden. Diverse inwoners, en afvaardigheden van clubs en verenigingen uit het dorp
schoven aan tafel om daarover van gedachten
te wisselen. Dat het in De Wijk prima wonen
is stond buiten kijf. Maar dat er ook diverse
zaken zijn die beter kunnen, veranderd moeten worden, of gewoonweg niet goed gaan
bleek ook.

Verzelfstandiging Havezate

Ook de herinrichting van de Dorpsstraat is
een actueel onderwerp. Er heeft zich een
werkgroepje bestaande uit twaalf personen
gevormd dat zich hier mee bezig gaat houden.
Maar het wachten is nog op de eerste uitnodiging van de gemeente om daarover van gedachten te wisselen. Speeltuinvereniging de
Speulhorst laakte de ‘stroperige houding’ van
Gemeente de Wolden. ‘Er is geruime tijd geleden een aanvraag gedaan voor cofinanciering van nieuwe speeltoestellen. Deze wilden
we graag vóór de zomer plaatsen, maar doordat de communicatie trager verloopt dan ons
inziens nodig is kunnen we nog steeds niet
beginnen’. Pieter Groot attendeerde daarbij
nog op de subsidieregeling van Initiatiefrijk
De Wolden waar de speeltuinvereniging een
beroep op kan doen. Het opzetten van een
zgn. beleefroute in De Wijk is eveneens nog
een kleine droom van de Speulhorst. Dat de
communicatie met de Gemeente beter kan,
werd door het merendeel van de aanwezigen
eveneens zo ervaren. De twee jaar geleden
opnieuw bestraatte Julianaweg vormt voor
veel ouderen met of zonder rollator letterlijk
een struikelblok. ‘De bestratingen zijn niet
goed aangelegd’.

Na de inleiding door fractievoorzitter Ronald
Brouwer ging Pieter Groot de dialoog aan met
de aanwezigen. Een van de eerste onderwerpen waarover werd gesproken betreft de verzelfstandiging van de Havezate. ‘Het is van
groot belang dat deze blijft bestaan. Vele verenigingen maken gebruik van deze locatie.
We zijn daarom naarstig op zoek naar mensen
die zich hiervoor willen inzetten, sprak Gina
Homan namens de belangenvereniging De
Wijk. ‘Vooral financieel zitten er nog best
veel haken en ogen aan’ zo werd gesteld. Op
11 juli zal er daarom een informatieavond zijn
Evenemententerrein
waarbij de stand van zaken uit de doeken
Ander onderwerp was het evenemententerwordt gedaan.
rein in De Wijk. Hier wordt al vele jaren over
Groenonderhoud
gesteggeld. Een concrete oplossing is er nog
Het viel Jan Tijink op dat het met de vijvers
steeds niet. ‘De plaats aan de Wiltenweg bij
aan de Brietweg en Luchtenstein treurig is
het sportpark waar nu het jaarlijks dorpsfeest
gesteld. ‘Wat eens mooie vijvers waren, zijn wordt gehouden is door de gemeente toegenu grote groene drabbendes waar al ratten
wezen als evenemententerrein.
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Maar dit is verre van ideaal. Er is o.a geen
drainage. We zijn nu nog bezig om de terreinschade, opgelopen na een flinke hoosbui,
vorig jaar te herstellen. En over enkele weken is het volgende feest alweer uitte Albert
Jan Drogt van de Oranjevereniging zijn zorgen.

Ouderenzorg

ok de waterafvoer beter geregeld kan worden. ‘Waarom moeten wij dat schrijven, is
dat niet de taak van de gemeente dan? Vroegen enkele aanwezigen zich af. Brouwer
stelde dat de burgers zelf ook met plannen
mogen komen, en vertelde verder dat er over
deze kwestie contact is geweest met wethouder Jan van ’t Zand. ‘De man die over de
betreffende financiën gaat’ heeft toegezegd
er werk van te maken.

Kadernota

Fractievoorzitter en inwoner van De Wijk
Ronald Brouwer stelde voor om een ‘simpel
inrichtingsplan’ te maken zodat ook de waterafvoer beter geregeld kan worden.
‘Waarom moeten wij dat schrijven, is dat
niet de taak van de gemeente dan? Vroegen
enkele aanwezigen zich af. Brouwer stelde
dat de burgers zelf ook met plannen mogen
komen, en vertelde verder dat er over deze
kwestie contact is geweest met wethouder
Jan van ’t Zand. ‘De man die over de betreffende financiën gaat’ heeft toegezegd er
werk van te maken.

Overlast
Een ander punt is de overlast van de jeugd bij
Pannakooi op het schoolplein van de Horst.
Na 20.00 uur ‘s avonds mogen jongeren zich
daar niet meer vertonen. Na 26 juni 2017
wordt er zelfs bekeurd als het wel gebeurd.
‘Waar moeten ze dan heen? Het is zomer
langer licht, dat betekend dat het probleem
verschoven wordt naar elders in het dorp’
was de conclusie. Diverse jongeren uit het
dorp hebben begin dit jaar een uitnodiging
ontvangen om hun visie te geven hierover.
Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd
met de Welzijnswerkers van De Wolden, in
het bijzijn van de wijkagent. De resultaten
hiervan zijn nog niet bekend.

Verder waren er vragen over hoe met zorgcentrum Dunninghe en de ouderzorg in het
algemeen komt. ‘Er wordt steeds meer opgedoekt. Houden wij daarover ook een vinger
in de pap, we willen hier graag blijven wonen?’.
Ter afsluiting was er een korte voorbeschouwing op de Kadernota 2018. De behandelingen en vaststelling door de gemeenteraad
vindt plaats tijdens de vergadering op donderdag 22 juni en 6 juli.

Programma Wijkerfeest
Het Wijkerfeest is dit
jaar van woensdag 28
juni t/m zondag 2 juli
2017. Dit jaar hebben we
er voor gekozen om niet
te werken met een thema. Op hoofdlijnen zal
het programma er als volgt uitzien:

Woensdag 28 juni
Keuring versierde straten, bogen en individuele huizen/tuinen (verlicht en onverlicht)

Donderdag 29 juni
De 21e Wiekloop

Vrijdag 30 juni
Kinderochtend
Gezellige middag voor de senioren. Met
muziek van het gezelligheidskoor de Schorre
Morries uit Hollandscheveld. En bingo.
Vrijdagavond Vrienden van de Wiek live,
voor Wiekers, met Wiekers en door Wiekers.

Zaterdag 1 juli
Optocht van de versierde wagens
Een spetterend optreden van The Euros

Zondag 2 juli
Ludieke zeskamp
Afsluitend muziek met Duo Tandem
wwww.oranjeverenigingdewijk.nl
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Zelfstandige Havezate
komt stuk dichterbij
De verzelfstandiging van ontmoetingscentrum
De Havezate komt dichterbij. Het bestuur van
de Belangenvereniging de Wijk is druk met
de voorbereidingen van de plannen, die op
dinsdag 11 juli aan de bevolking worden gepresenteerd.
De verzelfstandiging had eigenlijk al per 1
januari 2017 plaats moeten vinden, maar net
als in Zuidwolde met de Boerhoorn, was meer
tijd nodig. De datum waar nu alles op gericht
is, staat geprikt op 1 januari 2018. In de Wijk
gaf de initiatiefgroep, die ingesteld was door
de Belangenvereniging, de opdracht vorig jaar
terug. ‘Op verzoek van de gemeente hebben
wij de schouders er nu onder gezet’, laat
voorzitter Gina Homan van de BV de Wijk
weten. Daarbij kregen ze steun van Anne
Prins van Sport Drenthe, een man met veel
ervaring op het gebied van processen in dorpen en ook door de gemeente naar voren werd

geschoven. Ook Jannes Kuik van Welzijn De
Wolden bracht zijn expertise in.
Gina Homan laat weten dat er achter de schermen veel is gebeurd, maar dat nog gewerkt
wordt aan de definitieve plannen. Daarbij
wordt vooral gebruik gemaakt van de vele
input die het afgelopen jaar al verzameld is
tijdens onder andere informatieavonden met
de bevolking. De taak van Anne Prins was
vooral om zoveel mogelijk informatie bij elkaar te harken bij de gemeente en dat ook zo
snel mogelijk.

Koersbal
Dat iemand van Sport Drenthe in de arm werd
genomen, lijkt misschien wat vreemd. De
Havezate heeft niet zoveel met sport, al wordt
er wel gebiljart en koersbal gespeeld. ‘Ik vind
het belangrijk dat wat in een dorp is, ook blijft
bestaan. Elk proces is inhoudelijk anders,
maar het doel is hetzelfde. Aan mij was ook
de taak om de expertise aan tafel te krijgen
die noodzakelijk is voor de Havezate. >>
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We moeten De Havezate met elkaar behouden, met mensen die beren op de weg zien, zit
ik liever niet aan tafel. Je moet samen dezelfde focus hebben.’ ‘Wij kijken alleen maar
vooruit nu’, zegt bestuurslid Ina ten Wolde.
Prins bracht partijen aan tafel die een inhoudelijke bijdrage konden leveren, daarnaast
kwamen benodigde gegevens vanuit het gemeentehuis een stuk sneller boven water dan
voorheen. ‘Anne is bovendien onafhankelijk
en heeft niet met de emoties van het dorp te
maken’, zegt Homan. ‘Ik zit hier met een fantastisch orkest, waarbij ik als tijdelijke dirigent ben ingevlogen. Ik ben niet bevooroordeeld’, voegt Prins toe.
Er vindt steeds een terugkoppeling plaats met
wethouder Mirjam Pauwels en ambtenaar
Pascal Schrik hoe het er voor staat. ‘De gemeente heeft er ook belang bij dat er ruim
voor 1 januari duidelijkheid is over De Havezate’, weet Bea van Oenen van de Belangenvereniging en zelf ook druk geweest met de
verzelfstandiging van zwembad De Slenken.
Op 11 juli wordt de stand van zaken uit de
doeken gedaan. ‘Dan doen we ook zeker een
beroep op vrijwilligers, we hebben de steun
van de inwoners echt heel hard nodig. Uitgangspunt is dat de maatschappelijke functies
van de havezate behouden blijven. Het plan
dat we nu hebben, is nog heel grof. Er moet
nog in gestreept worden’, legt Ina ten Wolde
uit.

niet aan tafel’, meent Prins. ‘Het is een
gigaproject, we wisten niet waar we aan begonnen’, gaat Homan verder. ‘We hebben met
tijdsdruk te maken, maar met Anne erbij, gaat
het allemaal sneller. Je kunt makkelijker overleggen en daardoor blijft iedereen enthousiast’, zegt bestuurslid Jan van Spijker.
Er is af en toe contact met de mensen van De
Boerhoorn in Zuidwolde. ‘Waar nodig, kun je
gebruik maken van elkaars ervaring, al zijn
het hele andere gebouwen’, vindt Homan. ‘Je
kunt geen dorpshuis met elkaar vergelijken’,
weet Ten Wolde. Voor Anne Prins is het belangrijk dat zich ambassadeurs van De Havezate melden. ‘Des te meer vrijwilligers er mee
kunnen draaien, des te efficiënter kunnen we
de beroepskrachten inzetten’, besluit Jan van
Spijker. Bron: Artizzl Media/Peter Nefkens

Respect
Gina Homan stelt vast dat het nu allemaal
afgerond moet worden. ‘Dat deze mensen er
zoveel tijd in steken, verdient veel respect.
Mensen roepen van alles, maar die zitten hier

Koersbal is een geliefde sport onder ouderen
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De Terb het administratiekantoor voor ZZP’ers, freelancers en kleinbedrijf

Dienstverlening bij de Terb flink uitgebreid
Administratiekantoor de Terb
heeft het pakket aan dienstverlening uitgebreid. Naast administratieve dienstverlening en Partnerschap heeft de Terb als speerpunt
om meer samen te werken met de
klanten en ze te ondersteunen. Dit
is er op gericht om de ondernemers
zelf de boekhouding en de btwaangiftes te laten doen. Hierdoor
krijgen ze meer inzicht in het eigen
bedrijf, en blijven de kosten lager.
Behalve dat is er ook een nieuwe
website online. Niet zonder reden.
Marian Terbijhe vertelt. ‘De oude
website was niet goed ingesteld op
de smartphone en tablet. Maar ook
omdat we er in de loop van de tijd
achter kwamen dat er kreten op
stonden die mensen weinig zeggen. En dat vooral het ‘financieel
management’ voor onze groep
klanten een dienst is, die moeilijk
te verkopen valt. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om vanaf eind vorig jaar eigenlijk
gewoon te zeggen wat we zijn en doen, namelijk: een administratiekantoor voor zzp’ers, freelancers en kleinbedrijf’.
Dit heeft geresulteerd in aangepast drukwerk, aangepaste borden op de gevel en de voordeur
én dus in een vernieuwde website. De diensten bestaan uit Administratieve dienstverlening en
Partnerschap. Terbijhe: ‘Het zegt het al: administratie en dienstverlening. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen in de administratieve bedrijfsvoering. Anders gezegd: wij verzorgen
'de cijfertjes' van de onderneming, de boekhouding. We verzorgen de controle van de boekhouding, het opstellen van periodieke- en jaarrapportages en het bespreken hiervan, en het
regelen en verzorgen van alle nodige belastingaangiften. Dat is ons vak. En daar zijn we goed
in’. De Terb is opgericht in 2001 en gevestigd in Meppel. Het administratiekantoor richt zich
op de vier noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
Partnerschap
Henk Jonkers: ‘Op sommige momenten heeft een ondernemer bij het nemen van bedrijfsbeslissingen gewoonweg een gesprekspartner nodig. Iemand die feedback en reëel advies geeft.
Dat kan al beginnen bij eventuele plannen om voor jezelf te beginnen, een bedrijf starten. En
voor gevestigde ondernemingen waar bijvoorbeeld kwesties spelen als uitbreiding, overname,
overdracht, enz. Wij luisteren en geven advies, als zakelijke partner’. Meer informatie:
www.deterb.nl
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Swim2walk is een succesnummer
De Swim2Walk georganiseerd door de organisatie
van de wandel4daagse en
van de zwem4daagse is
beide partijen vorig jaar
goed bevallen. Dus ook dit
jaar was deze afwisselende
opzet hetzelfde. Bij de
start op dinsdag waren er
ruim tweehonderd deelnemers die baantjes kwamen
trekken in het zwembad.
Mede door het mooie weer
was een duik in het zwembad beslist geen straf.
Woensdag werd er gelopen, en donderdag weer gezwommen. Vrijdag tijdens de afsluitende
dag was het weer lopen. Hier deden een paar honderd wandelaars aan mee. Bij zorgcentrum
werd even een pauze ingelast om een ijsje te eten. Met de koninklijke muziekvereniging
Apollo voorop werd het laatste stuk ingezet naar het zwembad. Wie zin had was na afloop
uiteraard van harte welkom om nog even een duik te nemen.

15

16
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