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Start bouw woningen Dunningerhof in de Wijk

Bemog Projektontwikkeling BV en Nikkels
Bouwbedrijf b.v. starten binnenkort met de
bouw van tien woningen in de Dunningerhof
in de Wijk. Wethouder Jan ten Kate heeft
hiervoor vrijdag 12 juni het officiële startsein
gegeven. Onder toeziend oog van alle toekomstige bewoners bediende ten Kate de
graafmachine om een stuk van de eerste
kavel uit te graven. Op een na zijn deze

allemaal verkocht. Als alles plan verloopt
worden de huizen nog voor de kerstdagen
opgeleverd. Wethouder Jan ten Kate: ‘Het is
fijn dat we met deze woningbouw voorzien in
de behoefte van (jonge) gezinnen en starters
op de woningmarkt. Het is een rustige woonbuurt waar het goed wonen is, in een verkeersveilig en sociaal veilige omgeving met
een mooie uitstraling’. >>
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Vervolg van voorpagina:
In het nieuwbouwplan Dunningen, aan de zuidkant van De Wijk, wordt een woonbuurt gebouwd die passend is in de omgeving en aangelegd wordt met aandacht voor het landschap,
aansluiting met het dorp en de overgang naar het Reestdal. De tien woningen in de Dunningerhof bestaan uit twee blokken van vier woningen en een blok met twee twee-onder-een
kapwoningen. Vanwege de tot nu toe succesvolle verkoop van Dunningen deel 1 zijn ontwikkelaar en gemeente bezig om een vervolg te geven in Dunningen deel 2.
Dunningen deel 2 In Dunningen deel 2 worden 9 kavels door de gemeente uitgegeven waar
vrijstaande woningen of twee-onder-eenkapwoningen gebouwd kunnen worden. Ook worden
er project- en huurwoningen gebouwd. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken
op dewolden.nl/bouwkavels of contact opnemen met Ankie Lindeboom, via T. 14 0528.

Bibliotheken hebben Mediacoach
Per mei 2015 beschikt bibliotheek De Wolden over een Mediacoach. Een mediacoach bedenkt en organiseert activiteiten om de mediawijsheid van kinderen, jongeren, ouders, senioren, leerkrachten en directies te verbeteren. Een mediacoach is gecertificeerd op het gebied
van mediawijsheid. De werkzaamheden van een mediacoach zijn divers: Coachen van leerlingen bij mediagerelateerde onderwerpen, zoals sociale media, cyberpesten en gamen. Geven van medialessen van groep 4 tot en met de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. Hulp bij het leren gebruiken van bronnen op internet (informatievaardigheden)
Het opstellen van een mediaprotocol, Jongeren actief betrekken bij het mediabeleid. Het organiseren van ouderavonden en themaweken, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid. Het verzorgen en coördineren van lesmateriaal. Hulp bieden bij problemen
Eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties. Informeren van collega’s over actuele mediaontwikkelingen/ Wilt u als organisatie, school of vereniging gebruik maken van de diensten
en mogelijkheden van een Mediacoach dan kunt u contact opnemen met: Ronald Vos,
Bibliotheek De Wijk; 0522-441434.

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

Lummeldagen 16 augustus

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon 0522 - 451308.

Zondag 16 augustus organiseert Stichting De
Wiek Actief, de Lummeldagen aan Boerpad
Ruinerwold. 13.00—19.00 uur gratis entree.

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

- Bej Dunningerhof is een begun maakt?
- Klopt, de wetholder was er bej
um veur de vorm een stukkie te graven
- Doarna was er champagne?
- Heurt er bej he!
- De Wijc veteranen stoppen d’r mit?
- Ja, zo giet dat soms!
ze wordt er ook niet jonger op
- De kopij veur ut volgende krantie
mut iets eerder inlevert worn zag ik?
- Dat hej goed e zien
- Woarumme is dat?
- Hef mit de planning te maken
de redactie giet er eem van tussen
- En dan komp dit kraantie niet eerder
weer uut rond 15 augustus?
- Klopt helemoale!
- In de zomer zal er aans ook weinig
nejs wezen um een kraantie mit te vullen
- Dat denk ik ook, en aans muj maar
eem op weblog-dewolden.nl kieken
- De Zunnedag was een groot succes?
- Zeker weten!
- De olden van dagen hebt een mooie dag
had mit de boot in Giethoorn
- Mogelijk e maakt mit de opbrengst van
de Nej joarsduuk
- Mooi dat ze dit doet mit menare
- Na afloop allemaal bej de Wiekslag
an de pannekoeken mooi gezicht
- De Wiekslag hef trouwens samen met
Anytime de ijsco’s an e beuden bij de
Avondvierdaagse
- Dat stun er veurige keer niet bej
- Dan is dat bij dizze recht e zet
- Yow
- Goed Goan
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Einde oefening voor WIJC Veteranenteam

Afgelopen zondag vertoonde het gecombineerde veteranenteam van Wacker en IJhorst onder
de noemer WIJC V1 hun laatste kunstje op het sportpark in De Wijk. Het team houdt in verband met een te geringe bezetting op te bestaan. Maar ook de leeftijd gaat parten spelen.
Het team is vijftien jaar geleden opgericht, kort nadat de jeugd van beide teams gefuseerd
waren tot de Wacker-IJhorst-Combinatie. De initiatiefnemers Klaas Esinge en Arend Klomp
waren destijds net gestopt met voetballen in de beide hoofdmachten en kwamen tot de conclusie dat er wel aardig wat mensen in beide dorpen woonden die op een redelijk niveau hadden gespeeld, maar op dat moment niet meer actief waren. Na wat ronselwerk werd gestart
met een team van ruim twintig man, zodat er af en toe gelegenheid was om een weekendje
vrijaf te nemen.
Na jaren van veel plezier in een speciale veteranencompetitie en later in een competitie met
diverse lagere elftallen, en enige kampioenschappen is het doek voor het elftal nu definitief
gevallen. Het einde werd ingeluid met een partijtje onderling voetbal. Dit werd na afloop
afgesloten met een BBQ bij de Wacker-kantine. Als herinnering kregen alle spelers nog een
leuk sportshirt met opdruk. Overigens blijven een aantal van de spelers nog wel actief in de
7x7 competitie op de vrijdagavond, of bij een team van Wacker of IJhorst. Deze speler blijven trainen op de woensdagavond met de overige senioren van IJhorst en Wacker.

Collecte opbrengst € 1389.29
De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 18 mei tot en met 23 mei in De
Wijk een bedrag van € 1389, 29 opgehaald.
Zonder de bijdrage en inzet van vrijwilligers en donateurs is dit onmogelijk. De MLDS wil
iedereen die een bijdrage heeft geleverd daarvoor hartelijk danken. Uw hulp bij de collecte is
voor ons van groot belang! Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage
storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Amersfoort.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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EHBO jubilarissen in zonnetje gezet

Bij EHBO de Wijk/Koekange was er afgelopen vrijdag alle reden tot een feestje. Twee bestuursleden; Philip te Winkel (penningmeester) en Greetje Dozeman (voorzitter) waren 25
jaar bestuurslid van de EHBO vereniging. Dit wilde de vereniging niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Tijdens deze avond werden ze verrast met een mooi cadeau en een bos bloemen.
Uitgereikt door de overige bestuursleden. De leden hopen dat ze nog vele jaren doorgaan.

Gelijke kansen voor kinderen in De Wolden
Het college van De Wolden zet in op gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen in de gemeente. Integrale ondersteuning van de ontwikkeling van het kind wordt gewaarborgd in een
integraal kindcentrum (IKC). Basisvoorzieningen als onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en welzijn werken daarin nauw samen in een sluitende aanpak. Het college wil deze integrale aanpak in De Wolden een belangrijke impuls geven.
Het college ziet graag dat kinderopvang, peuteronderwijs en basisonderwijs integreert in één
kindcentrum. Door de samenwerking ontstaan voor kinderen van 0 tot 12 jaar doorgaande
leerlijnen in educatie, ontwikkeling, opvang en extra ondersteuning in zorg.
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Als bijvoorbeeld op het consultatiebureau een leerachterstand ontdekt wordt, kan aan het kind
en de ouders steun in de ontwikkeling worden geboden door vanaf 2,5 jaar deel te nemen aan
een vroegschools programma.
Hierdoor ontstaat aansluiting op de verschillende vormen van jeugdhulp. Deze aanpak sluit
aan bij de nieuwe taken van de gemeente en is een laagdrempelige voorziening voor jeugd,
ouders en alle betrokkenen rondom het kind. Naast deze zogeheten doorgaande leerlijn en
zorg bieden de integrale kindcentra ook cultuur- en bewegingsonderwijs aan. “We willen alle
kinderen in De Wolden een goede start bieden, ongeacht zijn of haar achtergrond. Kinderen
kunnen zich op een positieve manier ontwikkelen als het opvang-, onderwijs- en zorgaanbod
optimaal op elkaar is afgestemd”, aldus wethouder Mirjam Pauwels.
Het college richt zich voor de ontwikkeling en het proces om te komen tot integrale kindcentra op een koepelstichting waarin lokale partijen als Openbaar Onderwijs, Christelijk Onderwijs en Welzijn De Wolden vertegenwoordigd zijn. Deze stichting krijgt de opdracht de bestaande vijf brede scholen samen met ketenpartners te gaan ontwikkelen naar een IKC. Daarnaast blijft het ingezette kleine scholenbeleid onverminderd van kracht. Vanuit de te ontwikkelen IKC's wordt een verbinding gelegd met de kleinere scholen in de omgeving. In augustus bespreekt de gemeenteraad of zij voor de ontwikkeling van integrale kindcentra 150.000
euro beschikbaar wil stellen. Gemeente De Wolden telt vijf brede scholen. In Ruinen, de
Wijk, Ruinerwold en twee in Zuidwolde, waarvan één voor bijzonder onderwijs.
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Cor besmet met het TT Virus
Als Cor Slagter begint te praten over de TT in Assen ga er
dan maar even voor zitten. Het
jaarlijkse motorsportevenement zit tot diep in zijn genen
geworteld. En de motorolie
stroomt als het ware bijna
door zijn aderen. Vol passie kan
hij er over vertellen. Vanaf de
eerste races gelijk na de oorlog in
‘46’ was hij bij alle races aanwezig. De komende editie is dat
voor de 70e keer. Een prachtig
spandoek aan de gevel van zijn
huis getuigt nog eens van het
‘motorsportvirus’ waarmee hij is
behept.
Vijf jaar geleden kreeg Slagter (bijna 79) nog een speciale Vip behandeling aangeboden.
Vanwege zijn trouwe bezoekjes aan het circuit. Voor hem hoeft dat deze keer niet. ‘Het enige
dat ik wil is een mooie zitplaats om de races te kunnen volgen’. Hoewel de motorliefhebber
pur sang stiekem wel hoopt op een mooi aandenken aan deze dag. Om toe te voegen aan zijn
imposante collectie. Speciaal daarvoor is de garage van zijn woning aan de Vos van Steenwijkstraat omgebouwd tot een soort van ‘TT Honk’. Foto’s, vaantjes, vlaggen, toffees, krantenknipsels, petjes en krantenknipsels, alles wat maar enigszins met de Dutch TT te maken
heeft hangt hier aan de muur.
Daarnaast hangen er oorkondes, brevetten en dankbetuigingen die hij ontving in zijn eigen
sportcarrière. Want Slagter is een sportman in hart en nieren. Voor zijn plezier fietst hij elke
week nog een paar toertochten van zeventig tot tachtig kilometer. Ook was hij was jarenlang
lid van atletiekvereniging de Sprinter in Meppel. Beklom hij de Alpe d’Huez per fiets en liep
diverse marathons. Met de marathon van Athene (3 uur en 51 min) liep Slagter in ‘89’ in totaal twaalfduizend guldens bij elkaar voor de couveuse afdeling van het Meppeler ziekenhuis.
Ook sporten als tennis en moutainbiken kunnen nog aan het rijtje worden toegevoegd. Maar
wielrennen en met name motorsport zijn de grootste passies.
Verhalen over ronkende motoren, en stoere coureurs kreeg hij thuis met de paplepel ingegoten. ‘Vader vertelde vaak vol enthousiasme over de TT, waar hij altijd naar toe ging. Over
coureur Stanley Woods bijvoorbeeld, op zijn Norton. Ik kon dus niet wachten tot ik mee
mocht’. Slagter geboren in 1936, groeide op in Meppel. Nadat de oorlog was afgelopen, werd
er in ‘46’ voor het eerst weer een echte TT race georganiseerd. Het hele gezin, vader, moeder
en broers gingen mee met de Dabo bus naar Assen. En later met de Erdal bestelauto van vader. ‘Als vertegenwoordiger verkocht hij schoenpoets en wrijfwas aan de winkels in Drenthe.
De auto werd dan leeggemaakt. Dekens en slaapzakken er in. En hup naar Hooghalen toe,
daar stonden we altijd in de S Bocht’.
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De grote successen van Nederlandse coureurs als Wil Hartog, Jack Middelburg en Hans
Spaan. En in een grijzer verleden Dick Renooy en Leen Hoppezak. Slagter was er bij, en
somt de wapenfeiten moeiteloos op. ‘Dat waren nog eens tijden. Vijftig cent entree voor de
hele dag, en je mocht overal kijken. Ook in het rennerskwartier bij de coureurs. Dat was gelijk ook de charme. Het verrassende, en niet wetende wat er komen zou op de baan. Fantastisch gewoon!. Tegenwoordig is het allemaal commercie. De kaartjes zijn vele malen duurder. Races zijn soms voorspelbaar geworden. Het rennerskwartier binnenlopen is er al helemaal niet meer bij’.
Zelf racen zat er voor Slagter niet in, hoewel hij in zijn jonge jaren hard aan het sparen was
voor een motor. ‘Ik werkte vanaf mijn veertiende. Verdiende tien gulden in de week bij de
tabaksfirma Hofstra in Meppel. Rookte niet en dronk niet. Dat deed je als sportman niet, volgens vader. Zo kon ik nog een beetje overhouden en sparen’. Maar de motor kwam er nooit.
Na een gezellig avondje bioscoop ontmoete hij zijn vrouw Jeltje. Ze trouwden enige tijd later,
kregen kinderen. En toen was het geld op. Maar spijt heb ik er nooit van gehad’.
De twee dochters en twee zonen zijn eveneens sportief aangelegd. Het TT virus heeft hij ook
op hun overgedragen. Toen ze nog klein waren, werden de motorraces ook altijd met het gehele gezin bezocht. Stonden ze op de camping vlak bij de baan. Ook vrouw Jeltje met wie hij
inmiddels 57 jaar getrouwd is ging altijd mee. ‘Het respect voor haar is ontzettend
groot. Zij zorgde ervoor dat het de sportende gezinsleden aan niets ontbrak. De was werd
gedaan, het eten stond op tijd klaar. En de tassen voor de sportende gezinsleden stonden altijd
klaar. Zodat ze gelijk weg konden. Zij is nog steeds mijn grote steun en toeverlaat’.
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Volle zaal informatieavond over glasvezel

De Belangenvereniging De Wijk en Glasvezel De Wolden hebben een volle zaal welkom geheten op de informatieavond over
glasvezel. Twee vertegenwoordigers van
Glasvezel De Wolden hielden na het welkomstwoord van voorzitter Gina Homan
van de Belangenvereniging een gloedvol
betoog over het functioneren van een glasvezelkabel en de vele voordelen hiervan.
Met de huidige kabels van Ziggo en KPN,
die van koper zijn is de snelheid van het
internet vooral op het platteland erg laag.
Maar ook in de toekomst met steeds meer
internet gebruik in elk huishouden is een
snel internet bijna een must. Vaak wordt
een smartphone, tablet, tv en pc gelijk gebruikt en dit geeft bij het huidige internet
al vaak een probleem.
Om één en ander te bereiken zijn veel z.g.
intentieverklaringen nodig, t.w. 70% van
de woningen in De Wolden of ruim 6800
handtekeningen. Als die binnen zijn, dan
kan er een coöperatie worden gevormd,

die voor de financiering en uitvoering gaat
zorgen. De kosten van een abonnement via
de glasvezelkabel zijn niet hoger dan wat er
nu betaald wordt voor een gelijksoortig
abonnement op de huidige ADSL aansluiting of gewone kabel via Ziggo.
Het is dus van belang dat er ook in de Wijk
zoveel mogelijk mensen meedoen en een
intentieverklaring ondertekenen. Dit kan
door te gaan naar ww.glasvezeldewolden.nl
en de intentieverklaring digitaal te ondertekenen of door het invullen en ondertekenen
van onderstaand formulier. U kunt dit formulier in de daarvoor bestemde doos doen
die in de supermarkt van COOP en in het
ontmoetingscentrum De Havezate staat.

Adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons:
06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
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Geslaagde Zonnedag
In De Wijk is bij de Nieuwjaarsduik van Motorclub De Antrappers een leuk bedrag bijeen gedoken om een Zonnedag voor de
ouderen van verzorgingscentrum
Dunninghe te kunnen organiseren.
Dit in samenwerking met Dunninghe, taxi ten Heuvel, café de
Wiekslag en bakkerij Nijstad. Afgelopen donderdag 18 juni was het
zover. De dag werd begonnen met
een kop koffie en een Drents Turfje van bakker Erwin. Daarna ging
het gezelschap bestaande uit bijna
zestig personen, inclusief vrijwilligers samen op pad. Na vorig jaar een busreis naar de Veluwe te hebben gemaakt, stond er dit jaar een prachtige boottocht rondom Giethoorn op het programma. Op het eilandje Bovenwiede werd aangelegd voor een picknick. Bij café de Wiekslag werd de dag afgesloten met een borrel, pannenkoek en een ijsje. Mede mogelijk gemaakt
door de opbrengst van de kerstmarkt verloting. De organisatie kijkt terug op ‘Zonnige dag’.
Die volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen.

Goed bezochte midzomermarkt
Grote drukte vrijdagavond 19 juni op het schoolplein van OBS de Horst in De Wijk. De Brede School de Wijk bestaat alweer 5 jaar. Om dat te vieren werd er een midzomermarkt georganiseerd. De leerlingen van De Horst, de Ouderraad, Apollo en Doomijn hadden diverse
activiteiten bedacht om de kas te spekken, zoals Rad van Avontuur, spelletjes, verkoop van
spulletjes. Tevens werden er allerlei
lekkernijen verkocht voor de grote
en kleine trek. Zoals broodjes hamburger, knakworst, taart, milkshakes, knieperties en cupcakes.
Verder waren er leuke prijzen te
winnen, welke beschikbaar zijn
gesteld door de ondernemers uit het
dorp. De school gaat de opbrengst
besteden aan het ‘oppimpen’ van
het grote schoolplein. Meer foto’s
staan op website www.dewijk.info
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WIJC E1 overtuigend kampioen

E1 van WIJC is kampioen geworden in de zaterdag 1e Klasse. In een rechtstreeks duel uit,
tegen de nummer 2 Noordscheschut werd met 1-4 gewonnen en was het kampioenschap een
feit. Met 1 gelijkspel en voor de rest allemaal winstpartijen was het een overtuigend kampioenschap.
Een geweldige teamprestatie (Kyan Arends, Job Matser, Marc de Graaf, Teun Derksen, Rik
Stehouwer, Martijn Zinger, Milan Hogen-Esch, Yanick Linthorst, Junior Muquel, Leonardo
Hassing) en een mooi resultaat van een team dat al geruime tijd samenspeelt en een mooie
progressie doormaakt. Dit mede door de goede training en coaching. Op naar het volgende
seizoen!
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RoReKo presenteert nieuwe trainer
Met ingang van het nieuwe seizoen, 2015/2016 heeft k.v. RoReKo Jacob Hoogenkamp uit
Heerenveen aangesteld als trainer voor de selectie. Jacob is geboren en getogen in Wolvega
en is bij k.v. Sios 22 jaar actief geweest als speler. Met name in de A-junioren als met Sios 1
heeft hij op hoog niveau gespeeld. Trainerservaring heeft hij bij diverse jeugd teams binnen
k.v. Sios opgedaan. Tevens heeft hij Noveas uit Steenwijk onder zijn hoede gehad.
In het dagelijks leven is Jacob ondernemer. Hij heeft een eigen bedrijf in de schoonmaak sector, met name gericht op glazenwassen en houtwerk reiniging.
Als technische commissie zijn we verheugd dat we Jacob kunnen voorstellen als onze nieuwe
trainer/coach. Zoals hij ons ook heeft aangegeven was er vanaf het eerste gesprek direct een
goed gevoel, zowel van zijn kant als de onze. We hopen dat met Jacob de stijgende lijn voortgezet kan worden.
Jacob Hoogenkamp over k.v. RoReKo: “Een jonge goede groep, waar komend seizoen aanvulling is vanuit de junioren. Wat ik hoop te bereiken, is dat ik mijn ervaringen over kan
brengen op deze ambitieuze selectie en er zoveel als mogelijk uit kan halen.”

Roreko C1 team kampioen
Zaterdag 16 mei is het team C1 van Roreko kampioen geworden. Met Annet Wind, Rick Martens, Noah Bomert, Mandey Huisjes, Rowen Talen, Iris Broens, Julia Zinger, Tom Velthuis en
twee speelster van de
D's Linsy Houkes en
Britt Terpstra en als
coaches Alina Koeling en Simone Bomert was het een
geweldig seizoen.
Van de zes wedstrijden hebben de C's er
5 gewonnen. Een top
prestatie en een mooi
kampioenschap.
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Overstappen van
bank veel werk?
Nee hoor,… dat regelen wij zo voor u!

Wij hebben een leuke attentie voor u in petto,
al nieuwsgierig geworden kom dan snel even langs!
Dorpsstraat 72a
7957 AW de Wijk
Tel: 0522 47 67 80
baliedewijk@wolden.nl
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