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Uniek optreden Rockband Big John en SWE Apollo

Zaterdagavond 12 november 2016 wordt
Sporthal De Slenken in de Wijk omgetoverd
tot een ware muziektempel. Deze avond zullen Big John en het Slagwerkensemble van de
Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit de
Wijk een optreden verzorgen. Tijdens het
jubileum in september 2015 van motorclub
De Antrappers uit de Wijk werd voor de Wieker Meule al een tipje van de sluier gelicht.
Dit optreden werd door het in groot aantal

aanwezig publiek erg gewaardeerd. Een unieke combinatie van gillende gitaren en het opzwepende slagwerk. Nummers als Whiskey in
the Jar, Home en Smoke on the Water werden
gezamenlijk gespeeld. Begin dit jaar werden
de voorbereidingen voor Rocking All in De
Wiek gestart. De muziekcommissie van het
SWE ging samen met dirigent Erik Zweers en
de leden van Big John hard aan het werk om
een programma in elkaar te zetten. >>
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Een speciale commissie werd gevormd, die
de organisatie in handen nam. De plannen
werden verder gesmeed in samenwerking
met de Business Club Wacker. Een Koper
Sectie zal het geheel ondersteunen, waardoor
het optreden nog gevarieerder zal worden!
Ook de leden van de BCW zullen tijdens
deze Rockavond prominent aanwezig zijn.
Het belooft dus een mooie avond te worden,
waarbij het SWE en Big John, zowel gezamenlijk als apart zullen optreden. De zaal zal
vanaf 20.00 uur geopend zijn en het optreden
zal op 12 november starten om 20.30 uur. Zet
deze datum dus alvast in je agenda ………
Dit mag je echt niet missen!!

Maar de ploeg beschikte over genoeg veerkracht om na twintig minuten de leiding te
nemen. De razendsnelle Rob van Luin gaf de
achterhoede van IJhorst het nakijken en
scoorde een prachtig goal. In de veertigste
minuut werd door toedoen van Edwin Dekker
zelfs 2-0 uit een vrije trap. IJhorst kwam op
slag van rust nabij met de aansluitingstreffer.
De gelijkmaker kan niet uitblijven en die
komt er dan ook. Uit een corner maakt IJhorst met een prima kopbal gelijk 2 – 2. De
wedstrijd leek op een gelijk af te stevenen.
Maar Koen van Luin, zorgde in de 65ste minuut toch nog voor de bevrijdende 3 – 2.
Het was een boeiende en spectaculaire wedstrijd met bijnazeshonderd bezoekers. Compleet met muziek en vuurwerk.

Wacker wint derby

Sinterklaas intocht

Wacker heeft zondag 16 oktober de 'derby
van het Reestland' gewonnen met 3-2 van
IJhorst. Wacker doelman Daan Dekker mocht
al na acht minuten met rood vertrekken, na
een onbezonnen actie. Joost van der Weide
moest het veld ruimen voor de jeugdige keeper uit het A-elftal Remon Drent en dus ging
Wacker met tien man verder.

Sinterklaas komt op zaterdag 19 november
aan in De Wijk. Hij zal onthaald worden bij
Dunninghe, vanaf 14:30 uur. Vanaf daar zal
een optocht door het dorp plaatsvinden, die
eindigt bij de Havezate. Hier zijn diverse
activiteiten voor de kinderen tot en met groep
4. Verdere informatie en details zullen nader
bekend worden gemaakt.

Vervolg voorpagina

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

Agenda:

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

29 okt - Halloween café de Wiekslag
05 nov - Workshopdag Havezate
12 nov - Big John en SWE Apollo sporthal
19 nov - Wieker Sportquiz - Kantine Wacker
Verloren in De Wijk of rondje Halfweg ?
19 nov - Sinterklaas intocht
Leren armband met roestvrijstalen sluiting. In 26 nov - Cabaret Boerenblond Havezate
de armband staat gegraveerd 'Hout van het
27 nov - Meander jubileumconcert Havezate
leven' Armband heeft grote emotionele
waarde. Heeft u deze gevonden neem dan
Adverteren, tips of nieuws voor redactie
contact op met G.J van Kampen - Otterman- Telnr. : 06-50953385
weg 16 De Wijk of telnr: 0522-441786.
Mail: info@dewijk.info
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

- Komp dat goed mit de Havezate?
now de initiatiefgroep de handdoek in
de ring e gooit hef
- Ze beëindigt allent de studie toch?
- Is dat niet het zelfde dan!
- Hmm, dat klinkt nogal cru
- Kan wezen, moar ze bint nauwelijks
een stap verder e komen in al die tied
- Hoe weej dat zo zeker?
- Ze zegt ut zelf in noagenog
dezelfde bewoording as ik oe vertel
- De IG hef onderzoek doane
en informatie in e wunnen toch?
- Dat klopt diverse scenario's bint
de revue gepasseerd dat wel!
- En doar gebeurt niks mit?
- Das now gewoon afwachten dus!
- Loaten we hopen det
ut allemoale goed komp
- Mai van uut goan toch!
as ze allemaol ut zelfde belang dient
- Wat hef Roreko veule kampioenen
in huus dit joar of niet!
- Vief teams bunt kampioen worn
- Doar kunt ze trots op ween
- Hej nog wat van de voetbal
derby IJhorst - de Wiek mit e kreg’n?
- Heb d’r wat van heurt
- Wacker hef mit tien man
e wunnen van elf rieversters
- Mooi feesie was det rocktoberfest
live in de Wiek lest
- Det klopt zeker
- Nooit e weten dat dokter van
Bremen in een bandtie speulde
- Zo ziej moar weer, ook dat kan!
- Yow
- Goed Goan

kijk voor drukwerk op
www.drukkerij-vandijk.nl

indruk maken
doe je met drukwerk
van
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Live in De Wiek is een mooi feestje

Het muziekevenement ‘Live in De Wiek’ is een prachtig feestje geworden. In de feesttent in
De Wijk speelden twee coverbands waarin Wiekers mee speelden. Coverband The Mid met
in de gelederen Bert van Bremen mocht het spits afbijten voor een enthousiast publiek. Bekende covers van Herman Brood, Neil Young, ZZ Top en The Stones kwamen voorbij in een
prima rockset. Voor velen inwoners is van Bremen als huisarts een bekend gezicht, maar dat
hij ook gitaar speelt in een band was (nog) niet bij iedereen bekend. De witte doktersjas was
dit keer ingeruild voor een flitsende podiumoutfit. En gitaar spelen bleek hem net zo goed af
te gaan. Samen met zijn andere bandleden werd er een mooi optreden neer gezet. Beg Steal
or Borrow van bassist Ferry Johannes mocht de avond afsluiten. Met covers van o.a: Black
Crowes, Rage Against the Machine, Stiltskin, Gun ging het volume nog een tikkeltje omhoog. Uiteraard liet Ferry nog even horen hoe bepalend zijn basspel is voor de sound van de
band. Het publiek had een gezellige avond., en kon de optredens wel waarderen.
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KV RoReKo trots op kampioenen!
De laatste wedstrijden op het veld moeten nog gestreden worden, maar bij KV RoReKo zijn
de kampioenen al bekend. Maar liefst drie jeugdteams en twee senioren teams werden gehuldigd. Voor een aantal F-jes was het de eerste keer dat ze wedstijden speelden en dan meteen
ongeslagen kampioen worden is wel heel leuk natuurlijk! Ook de C1 en het Midweek team
werden ongeslagen kampioen. De B1 moest het kampioenschap delen, maar desondanks van
harte gefeliciteerd! Ook ‘ons vierde’ werd kampioen, wat net als bij de jeugd werd gevierd
met een rondrit op de platte wagen door het dorp.

Dewijk.info verschijnt dit jaar nog op:

12 november, 26 november, 10 december en 24 december 2016
(kopij minimaal 5 dagen tevoren inleveren!) Mail: info@dewijk.inf o
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Workshop dag bij de Havezate
Op zaterdag 5 november zijn er diverse workshops bij de Havezate. Dit varieert van Bloemschikken tot nagelstyling, en van hapjes maken tot nestkastjes maken.
Workshop bloemschikken
Op deze workshop leert u hoe u voor weinig geld een mooi herfststuk kunt maken. De kosten
voor deze workshop bedragen € 12.50 p.p. dit is inclusief een kopje koffie/thee. Cursusleider
zijn Jolanda Kalter en Ali Theissen
Workshop wikkelarmband
Tijdens de workshop wikkelarmband maken ga je aan de slag met leer, imitatieleer, suède,
koord deze kan twee keer om de pols. Je mag zelf de kleuren van alle materialen kiezen. Aan
de wikkelarmband komen twee bedels of een bedel en een schuiver of twee schuivers. De
kosten voor deze workshop bedragen € 15.00 p.p. dit is inclusief een kopje koffie/thee. Cursusleider Janet De Roo
Workshop nagelstyling
De workshop feestelijke nagels in december sleept u mee in de wondere wereld van nail-art
met nagellak. Tijdens de workshop laat ik u uitgebreid zien hoe uw een goede verantwoorde
manicure bij uzelf kunt uitvoeren en hoe u, uw handen thuis kunt verzorgen Verschillende
technieken worden beoefend op color-pops. De kosten voor deze workshop bedragen € 12.50
p.p. Cursusleider Ingrid Braad
Workshop Hapjes maken
Tijdens de workshop gaat u diverse hapjes maken aan het eind van de workshop gaat u met
een schaal van 30 hapjes naar huis. Met de feestdagen in het verschiet kunt u tijdens deze
workshop ideeën opdoen. De kosten voor deze workshop bedragen € 17.50 p.p. dit is inclusief een kopje koffie. Cursusleider Hilda Kalter
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Workshop originele nestkastjes
Tijdens deze workshop kunt u het nestkastje bewerken met verschillende materialen denk
hierbij aan servetten, deco-patch of schilderen. De kosten voor de workshop bedragen €
22.50 Cursusleider Roset Vos
Workshop creatief met rubber
In deze workshop maakt u een egeltje van rubber. De kosten voor deze workshop bedragen
€ 10 p.p. Cursusleider Ans de Vink
Workshop Haken
In deze workshop kunt u kiezen uit een engeltje of een kerstster voor o.a.in de kerstboom.
De kosten voor de Workshop bedragen € 8.00 dit is inclusief wol en gebruik van haaknaald
en een kopje koffie. Cursusleider Akke Schipper
Workshop kennismaking met de Feng Shui
Zoals jij bent zo is je huis, zeggen de chinezen. En wat betekent dat een…..In deze workshop ga je aan de slag met de plattegrond van je huis. Door middel van de techniek van
Sheng Shui ga je kijken hoe deze is opgebouwd en waar de knelpunten liggen. Daarna zullen er eventuele oplossingen aangedragen worden en kun je die verder uitwer-ken. Laat jezelf verrassen door je eigen inzichten en herken waarom je in het ene gedeelte van het huis
je prettiger voelt dan in het andere. Let op: neem je eigen plattegrond mee. ( A4)
De kosten van de Workshop bedragen € 5.00 deze vindt ‘s middags plaats.
Cursusleider Angely Kok
Workshop Tai-chi
Tai- Chi is een eeuwenoude Chinese gezondheids-en bewegingsleer. De oefeningen be-staan
uit zeer langzame, ronde bewegingen. Tai -Chi is gericht op het totale welzijn van de beoefenaar. Wilt u hiermee kennis maken schuif dan aan bij de workshop. De kosten van de
workshop bedragen €5.- deze vindt ’s morgen plaats. Cursusleider Angely Kok
Bewust in je eigen kracht bij Praktijk De helpende Hand
Ik begeleid mensen om vanuit een ernstige crisis, door ziekte, verlies van een dierbare, of
een relatiebreuk, weer volledig in hun eigen kracht te komen staan. O.a. Doe ik dit middels
een innerlijke man/vrouw meditatie, om bij jezelf je sterke zwakkere punten helder te krijgen. Het is erg verrassend en boeiend, en helpt je verder… Laat je meevoeren op deze innerlijke reis. De kosten voor deze workshop bedragen € 5.00 Cursusleider Sietske Osinga
U kunt zich opgeven tot 31 oktober doormiddel bij Ontmoetingscentrum de Havezate of een
mail te sturen naar: hildakalter@welzijndewolden.nl

10

Duurzaamste huis van
Drenthe: de techniek
In Plan Dunningen 3 in De Wijk wordt nog
volop gebouwd. Hier verrijzen woningen in
vele soorten en maten. Bij de zgn. entree
aan de Dorpsstraat wordt het Duurzaamste
huis van Drenthe gebouwd. Eigenaar Henk
Bulder schrijft maandelijks een column
over de vorderingen op: www.ditenergie.nl

Alle energie voor onze woning komt van de
zon en uit het regenwater. Sterker nog we
houden dan nog zo’n 2000 kWh aan energie
over waarvan we vanaf 2018 elektrisch gaan
rijden. Daarmee is ook onze energiebehoefte
voor transport volledig gedekt.

een manier van verwarmen die zelfs goedkoper is dan gasverwarming. Fossiele brandstoffen zijn dan niet nodig. We hebben dus geen
gasaansluiting. Hierover schrijf ik later meer.
Energie van de zon
Een grote glaspui op het zuiden in combinatie
met een groot dakoverstek maakt passieve
verwarming door de zon mogelijk. ’s Zomers
wanneer de zon hoog staat houd je zo de zonnewarmte buiten en ’s winters laat je hem bij
een lage zonnestand juist toe. Met een donkere leisteen vloer zorg je ervoor dat de zonnewarmte dan goed wordt geabsorbeerd. Met 24
PV zonnepanelen op een naar het zuiden gericht dak met een helling van 30 graden haal
je de maximale energieopwekking, zo’n 6000
kWh. Een opdak systeem zorgt er bovendien
voor dat het dak ’s zomers minder warm
wordt waardoor de behoefte aan koeling nog
verder afneemt.
Energie uit regenwater

We installeren een fluisterstille water/water
warmtepomp van slechts 3 kW (shoebox) die
de energie uit het regenwater haalt. Dat regenwater, met een temperatuur van 10 graden,
vangen we op in een ondergrondse tank van
7500 liter. De 10 graden wordt door de warmEnergie besparen
tepomp opgewaardeerd naar 28 graden in een
Door geen mechanisch ventilatiesysteem toe buffervat van 140 liter. Deze lage temperatuur
te passen breng je ’s winters geen koude lucht zorgt ervoor dat de COP van de warmtepomp
binnen en ’s zomers geen warme lucht. Dat
hoog is (ongeveer 5).
gecombineerd met een extreem goede isolatie
maakt dat je ’s winters weinig warmte nodig COP betekent Coefficiency of Performance,
hebt en ’s zomers geen koeling. De energiebe- dit is de verhouding tussen de energie
sparing kan nog verder worden bevorderd met (warmte) die de warmtepomp levert en de
energie (elektriciteit) die de warmtepomp
passieve verwarming door de zon.
vraagt. Daardoor is deze manier van verwarMet een Nebia douchesysteem dat 70% op
men zelfs goedkoper dan verwarmen met gas.
energie en water bespaart, verminder je ener- [1 m3 aardgas bevat 9,7 kWh aan energie; bij
zijds de vraag naar energie en beperk je aneen COP van 5 heeft de warmtepomp voor
derzijds de hoeveelheid vocht die in de wodiezelfde hoeveelheid energie minder 2 kWh
ning komt. Alleen ledverlichting en het genodig en dat kost dus 40 eurocent tegenover
bruik van zoveel mogelijk A+++ apparatuur
60 eurocent voor 1 m3 gas.] Het buffervat
beperkt de vraag naar energie nog verder.
zorgt er verder voor dat het aantal keren dat
"Door een uitgekiend systeem van verwarmen de warmtepomp aan en uit schakelt beperkt
wordt wat de levensduur ten goede komt.
wordt er niet alleen energie bespaard, het is
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Vloerverwarming
" et buffervat vormt de warmtebron van de
H
vloerverwarming. De vloerverwarmingsleidingen liggen onder een dunne gietvloer van
3 cm dikte waarop een leisteen tegelvloer ligt.
Hierdoor reageert de vloerverwarming nagenoeg net zo snel als een radiatorverwarming.
In dat geval kan het warmteaanbod per ruimte
met een programmeerbare klokthermostaat
snel op de warmtevraag worden aangepast.
Dat levert een aanzienlijke besparing op.

warmte worden gespuid mochten we door de
klimaatverandering te maken krijgen met extreme hittegolven. Indien gewenst kan er dus
in elke ruimte frisse lucht worden binnengelaten.
Quooker, inductieplaat en
doorstroomverwarmers

In de keuken gebruiken we een Quooker fusion combi voor direct 100 graden water en
voor warm water. Een Novy one inductieplaat
zorgt voor een energiezuinige manier van
Zo staat het in de badkamer en slaapkamer
koken. Clage doorstroomverwarmers bij doubijvoorbeeld maar twee uur per dag aan. Een che en wastafel zorgen voor direct warm wainfrarood spiegel geeft directe stralingswarm- ter zonder warmteverliezen in leidingen.
te bij het gebruik van de wastafel. Bijkomend
Meten is weten
voordeel is dat het nooit beslaat. In de werkkamer, die we weinig gebruiken, is onder het We meten minimaal een jaar lang temperawerkblad een infrarood paneel geïnstalleerd
tuur, vochtgehalte, CO2 gehalte en fijnstof
dat direct stralingswarmte geeft tijdens het
zowel in de woning als daarbuiten met een
werken. Een vloerverwarming ontbreekt daar Netatmo weerstation. Hierdoor kunnen we
om die reden.
volgen wat het effect is van de verschillende
weersomstandigheden op het binnenklimaat.
Wanneer er niemand thuis is staat de vloerWe gaan die informatie delen zodat ook andeverwarming gewoon uit. Met een smartphone
ren er hun voordeel mee kunnen doen.
kan die een uur voor thuiskomst worden aangezet zodat het behaaglijk is bij thuiskomst.
Het huis van Henk Bulder maakt nu ook onOp deze manier wordt de warmtebehoefte van derdeel uit van de duurzame huizenroute. Zou
de woning geminimaliseerd.
je graag een kijkje willen nemen?
Ventilatie

Schrijf je dan in op https://
duurzamehuizenroute.nl/woning/vrijstaandeDe organische stoffen (luchtjes) die bij het
woning-2017-de-wijk of kijk op
toiletgebruik en het koken vrijkomen, worden
www.ditenergie.nl en bezoek het huis van
door een recirculatie afzuiging voorzien van
Henk op 5 en 12 november!
plasmamade filters afgebroken tot de basiselementen te weten waterdamp en CO2.
" e kalkhennep wanden zorgen voor de vochtD
regulatie en voor CO2 opname. Een gasdichte
vloer en het gebruik van zoveel mogelijk formaldehydevrije plaatmaterialen zorgen ervoor
dat er slechts een minimale hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de woning komt. Enkele
goed gekozen luchtzuiverende planten nemen
die stoffen op.
Elke ruimte is voorzien van een raam dat
open kan en er zijn twee daklichten opgenomen. Hierdoor kan er eventueel naar behoefte
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Lovende woorden
voor imker
Wiecher Troost
De herfstvergadering van de imkers (NBV) afdeling de Wijk e.o.
stond dit jaar o.a. in het teken van
een jubilaris: imker Wiecher
Troost is dit jaar 25 jaar lid van
de NBV afdeling de Wijk. Wiecher heeft zich deze 25 jaar voor
de vereniging zeer verdienstelijk
gemaakt. Volgens de voorzitter
een vriendelijke en bescheiden
man, met hart voor de natuur en
met veel kennis van zaken van de
bijenstand. De voorzitter, Theo
Hulshof, prees hem ook om zijn trouw aan de vereniging, het hart op de goede plek en om
zijn subtiele gevoel voor humor. Een vakman met een originele kijk op de wereld. In de
prachtige entourage van informatiecentrum en museumboerderij ’t Ende van het Drents
Landschap werd hem door de voorzitter de erespeld van de NBV overhandigd, begeleid door
een groot applaus van alle aanwezigen.

Scheidsrechterkorps Wacker loopt er weer tip top bij
‘Oprecht en eerlijk’ het is een
mooie symboliek
voor zowel een
Notaris als een
voetbalscheidsrechter.
Vandaar dat Notaris Johan Stotijn uit De Wijk
best bereid was
om het scheidsrechterkorps van
vv Wacker te
voorzien van
nieuwe kleding.
De scheidsrechters zijn voortaan weer opvallend en zichtbaar aanwezig binnen de lijnen. Jan Lier van de
sponsorcommissie was blij met deze geste en bedankte de Notaris met een bos bloemen.
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Initiatiefgroep Transitie
Havezate De Wijk
beëindigt werkzaamheden

In het najaar van 2014 heeft de Initiatiefgroep
op zich genomen, onder auspiciën van de
Belangenvereniging in de Wijk en in opdracht
van de gemeente De Wolden, de mogelijkheden te onderzoeken van verzelfstandiging van
de Havezate. Dit voor zover mogelijk met
behoud van de huidige activiteiten.
Uitgangscriteria m.b.t. de nieuw te vormen
accommodatie zijn laagdrempelig, duurzaam,
rendabele exploitatie, draagvlak en eerlijke
concurrentieverhoudingen.
Initiatiefgroep heeft informatie verzameld van
exploitanten/bestuurders van interessante
accommodaties in de wijde regio. Verder is er
bij de huidige gebruikers en inwoners van De
Wijk informatie ingewonnen via een (digitaal
en/of papieren) vragenformulier. Tevens heeft
de Initiatiefgroep met vertegenwoordigers
van vrijwel alle gebruikers een persoonlijk
gesprek gehad. Er is informatie verkregen van
diverse instanties en deskundigen. De onderhoudsstaat is in beeld gebracht en is er gekeken naar duurzame verbouw- en uitbreidingsmogelijkheden. Daarbij is ook de uitstraling
van het gebouw punt van aandacht geweest.
Ook zijn de horecaondernemingen in De Wijk
en directe omgeving evenals direct omwonenden van de Havezate actief geïnformeerd over
mogelijke ontwikkelingen. Met externe partijen is overleg gevoerd over de mogelijkheden
voor samenwerking. Tijdens een eerste bij-

eenkomst van de klankbordgroep, bestaande
uit inwoners van de Wijk, zijn vijf mogelijke
bestuursvormen gepresenteerd. Na inventarisatie van de voorkeuren werd door de Initiatiefgroep besloten twee opties nader uit te
werken: Stichting met directeur/beheerder en
meerdere betaalde krachten en vrijwilligers
en Stichting die het pand verhuurt aan zelfstandig ondernemer.
De Initiatiefgroep is van mening dat alleen
een scenario waarbij ook inkomsten worden
gegenereerd voldoet aan de criteria. Om inkomsten te genereren stelt de Initiatiefgroep
verhuur en commerciële horeca voor. Uitgangspunt blijft dat er ruimte moet blijven
voor de bestaande maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast wil de Initiatiefgroep dat
de Havezate een laagdrempelige ontmoetingsplaats wordt, ook voor andere doelgroepen.
In de afgelopen twee jaar zijn er door de Initiatiefgroep diverse overleggen gevoerd, welke
echter niet tot overeenstemming hebben geleid met Belangenvereniging en Gemeente
over de te volgen koers. Om verder besluitvorming niet te vertragen heeft de Initiatiefgroep besloten haar werkzaamheden te beëindigen. De Initiatiefgroep is echter bereid om
in de komende periode bij te dragen aan een
duurzame oplossing voor de Havezate.

Boerenblond met nieuwe
programma naar De Wijk
Cabaretgroep Boerenblond komt zaterdag 26
november 2016 optreden in de Havezate in
De Wijk. Met het nieuwe programma: ‘Das’t
hele eier eetn' . Het betreft een best of van de
afgelopen zestien jaar. Op dit moment wordt
er keihard gewerkt om het nieuwe programma
in te studeren ,want sommige sketsches dateren nog uit de beginperiode en zijn al jaren
niet meer gespeeld. Cabaretgroep Boerenblond kijkt terug op een prachtig jaar. Zo trad
het viertal dit jaar vele keren op. In kleine
cafeetjes en dorpshuizen, tot grote feesttenten
en schouwburgen. In bepaalde plaatsen soms
meerdere malen.
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De doelgroep waarvoor werd opgetreden was
al net zo verschillend. Dit variërende van
boeren, burgers en bouwvakkers tot plattelandsvrouwen, ambtenaren, chauffeurs en
Business clubs. Allemaal waren ze wel een
keer aanwezig bij een optreden. Het programma ‘Wat kost dat wel niet’ werd de afgelopen twee jaren verschillende malen opgevoerd. Vaak ver te voren al uitverkocht. Daarom was het tijd voor iets anders. Het kolderieke cabaretgezelschap slaagt erin een grote
diversiteit aan onderwerpen op niet alledaagse
wijze voor het voetlicht te brengen. De kracht
van de acts zit met name in de keuze van de
onderwerpen uit het dagelijks leven, en het
zorgvuldig neerzetten van verschillende typetjes. Voor wie er bij wil zijn is het verstandig
om niet te lang te wachten met het kopen van
kaarten. Omdat de voorstellingen van het populaire cabaretgezelschap snel zijn uitverkocht, geldt daarom vol is vol! Kaarten a €
12,50 (incl. kopje koffie) zijn vanaf 1 oktober
te koop bij: Ontmoetingscentrum de Havezate, Cafetaria AnyTyme en Bemo Entertainment in De Wijk.

€ 4.000 voor jubileumeditie
Grensloos Kunstverkennen
Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de derde vergadering
van 2016, ruim € 68.000 beschikbaar gesteld
voor de ondersteuning van 38 projecten op het
gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers. Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan
de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen
worden beschikbaar gesteld voor bijzondere
activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers.
Stichting Kunstroute De Wijk-IJhorst kan
rekenen op een bijdrage van € 4.000 voor
de tentoonstelling Landart opdrachten in relatie tot de jubileumeditie Grensloos Kunst Verkennen. In de afgelopen jaren heeft Grensloos
Kunst Verkennen positieve ervaring opgedaan

met vormen van kunst in het landschap. Jaarlijks wordt aan de Reest door steeds andere
kunstenaars een kunstwerk gemaakt, geïnspireerd op het landschap aldaar. Meestal wordt
dit door de bezoekers als hoogtepunt van de
route ervaren. Mensen zijn enthousiast, vinden
het mooi, het biedt veel stof tot gesprek
en nadenken en is een bron voor spontane
ontmoetingen aan de brug over de Reest. Het
feit dat Grensloos Kunst Verkennen in 2017
voor de 10e keer zal worden georganiseerd, is
voor de organisatie een extra stimulans om
juist dit unieke landschap en de verbindingsmogelijkheid met kunst centraal te stellen.
Grensloos Kunst Verkennen streeft ernaar om
voor de jubileumeditie Grensloos
Kunst Verkennen 2017 aan 5 kunstenaars de
opdrachten geven voor het maken van een
land-art werk, geschikt voor een specifieke
fraaie plek in de route en hen daarvoor een
passend budget bieden.

Koersbal in De Havezate
Het koersbal is weer begonnen en er zijn twee
nieuwe leden bijgekomen, waar wij heel blij
mee zijn! Dus mocht u nog twijfels hebben,
komt u eens gezellig langs en kijk of het iets
voor u is. Elke maandagmorgen van 9.30 uur
tot 11.30 uur in de Havezate in De Wijk.
Dit geldt tevens voor de Bingo een keer per
maand. De eerste woensdagmiddag van de
maand. De tijd: van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Wees welkom. Tevens zijn wij op zoek naar
een enthousiaste vrijwilliger (ster), die ons wil
bijstaan bij het Koersbal op de maandagmorgen en de Bingo, een keer per maand op de
woensdagmiddag. Ook een of twee keer per
jaar, voor een gezellige middag van Welzijn
Voor Ouderen. Heeft u interesse en wilt u
weten wat het vrijwilligerswerk inhoudt,
neemt u dan contact op met Bea Westerbeek,
telefoon: 0522-440446 of Elly Strabbing:
0522-440155. U kunt ook op maandagmorgen langs komen tijdens het koersbal of in de
pauze om 10.30 uur. Roelof Mennink,
Hendrik Smits, Bea Westerbeek en Elly
Strabbing.
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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
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