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Overhandiging collectie eenvoudig te lezen boeken

V.l.n.r. Astrid Dijksterhuis (bibliotheek) Frits Korver en Liesbeth den Heijer (Taalpunt de Wolden)

Op 12 september overhandigde Frits
Korver namens Lionsclub Meppel, een
collectie boeken in eenvoudige taal aan de
bibliotheken in de Wolden.
In Nederland is 1 op de 9 mensen tussen de
15 en 65 jaar laaggeletterd. Laaggeletterden
beheersen de taal onvoldoende om zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij.

Voor de gemeente De Wolden betekent dit
dat zo’n 3.000 inwoners minder taalvaardig
zijn. Tweederde van deze groep is van Nederlandse afkomst. Ook deze mensen willen heel
graag boeken lezen. Geen boeken die geschreven zijn voor kinderen, maar boeken die
volwassen onderwerpen behandelen en in
begrijpelijke, eenvoudige taal geschreven
zijn. Lees meer op pagina 2 >>
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verzorgd uit. Ik hoop dan ook van harte dat
het er allemaal zo verzorgd blijft uitzien en
Deze boeken in heldere taal worden de laatste
vooral veel speelgenot voor de schoolgaande
jaren meer en meer geschreven. Deze boeken
jeugd. Een blije oma.
waren nog nauwelijks in De Wolden aanwezig. Met een donatie van De Lions heeft de
bibliotheek nu een fikse collectie kunnen aanDat was onlangs een artikeltje in de krant,
schaffen. Een greep uit de titels: Reis om de
waarin melding gemaakt werd (o.a bij onze
wereld in 80 dagen, Kees de jongen, Het leeigen gemeente De Wolden) van het feit dat
ven van Anne Frank, Willem Alexander en
men op den duur in sommige dorpen (De
Verhalen van de spin Anansi. Er zijn ook
stripboeken en (beeld)woordenboeken aange- Wijk werd genoemd) een tekort zou hebben
schaft. De collectie is in vieren gedeeld en zal aan bouwgrond voor eventuele uitbreiding
van het dorp.
wisselen tussen de vier bibliotheken van De
Wolden.
Met zo’n krantenberichtje in je hoofd ga je
dan naar bed en prompt ga je dan dromen,
De bibliotheken in Ruinen, Ruinerwold, De
Wijk en Zuidwolde beschikken over een Taal- zoals Dr. Maarten Luther King ook deed (I
Punt. Bij deze Punten kan iedereen terecht die had a Dream!) En ik droomde, dat alle sportvelden aan de Wiltenweg (voetbal, korfbal,
beter wil leren lezen en schrijven of digitaal
tennis) hadden plaatsgemaakt voor woningvaardiger wil worden. Getrainde taalvrijwilligers ondersteunen en begeleiden de deelne- bouw! En waar zijn onze sporters dan gebleven? zult u zich afvragen. Wel, die waren
mers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van
(nog steeds volgens mijn droom) ondergebestaand taalaanbod. De coördinator bepaalt
bracht in een prachtig sportcomplex langs de
in het eerste gesprek welk aanbod het beste
A28, achter het zwembad, de sporthal en de
past. Er zijn nog veel vrijwilligers nodig om
brede school.
de cursisten te ondersteunen. Vrijwilligers
Vervolg van voorpagina

Wat mij deze keer opviel!!

krijgen een training van vier dagdelen en kunnen zich opgeven bij:
info@taalpuntdewolden.nl. Er zijn nog enkele
plaatsen voor de training op 2, 9 en 30 oktober.

‘Een vreemd verhaal’, zult u zeggen. Maar ja,
het was ook maar een droom!!
Of toch?

Toen ik dit verhaal onlangs vertelde aan een
wat oudere inwoner (nog ouder dan ik ben!)
(ingezonden brief)
vertelde, zei hij het op zien Wiekers: ‘As ‘t
ooit zo wiet komp, dan jokt oons de koezen
Onlangs 02-06-2017, heb ik ( toen verontruste
niet meer!’. Maar toch….je weet het maar
oma) geschreven over de O.B.S. De Horst, dat
nooit!
het schoolplein weinig beschutting bood tegen
de warme zonnestralen op de hoofden van de Jan Tijink
kleuters. Vooral de zandbak. Nu wil ik ook de Prins Clauslaan 1
complimenten geven aan de directie, leerkrachten, leerlingenraad en ouders wat er geTe koop, gevonden, verloren,
realiseerd is. Het is nu een schoolplein waar
heerlijk op gespeeld kan worden. De kleuters
aangeboden e.d.
kunnen in de zandbak spelen met bescherRits stuk?
ming tegen de zon. Er kunnen verkeerslessen
gegeven worden, etc. Een paar mooie banVoor alle kledingreparaties en aanpassingen:
ken, afscheidingen van hekken, boompjes en
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
klimopplanten aan de zijkant. Het ziet er zeer
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Een blije oma
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- Wat een volk bej det
smaakmakers gebeuren of nie?
- In totaal 9987 meinsen stun
op weblog-dewolden.nl
- Zo das zeker niet mis!
- Prachtig weer ook natuurlijk
- Zeg dat wel zeg, genieten man!
- De olde Coop is e sloopt zag ik
- Un stukkie historie verdwient!
- D’r komp vast iets
moois veur in de plekke
- Vast en zeker wel!
- Nog noar die inloopoamd
e west over de aanpak Viever?
- Kun helaas niet. Moar heb
er ook niks over e heurd verder!
- De anpak van de jeugdoverlast
bej de pannakooi is minder worn?
- Volgens mej ook ak het
goed begriepe!
- Zul dat niet het probleem
verleggen ween?
- Dat denk ik ook. Ze zit
now argens aans natuurlijk!
- Precies, tot ze doar ook weer
weg e stuurd wordt!
- En d’r is hier natuurlijk niet zo
veule te doen veur die leeftiedsgroep!
- Weet woar ow kiender speult
zo is het maar net
- Verder nog wat op stapel?
- Genog, een ATB tocht en
een Sociale Buurtmarkt
- De dag van de Olderen, en Big
John bij Wiekslagt hej ook nog!
- We hoeft oens niet te vervelen!
- 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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aan niet direct last te hebben, maar er werden
wel vernielingen aangetroffen. Ook werd geplast in de zandbak en lag er kapot glas.’ Volgens wijkagent Rennie Grootenhuis werden in
Het gaat een stuk beter met de overlast die
hangjongeren na schooltijd op het schoolplein de Wijk nauwelijks wietzakjes aangetroffen.
van Obs De Horst veroorzaken. Dat conclude- ‘Terwijl je dat wel vaak bij scholen ziet.’
ren vertegenwoordigers van politie, gemeente
Pannakooi
en Welzijn De Wolden na het onderzoek en
De pingpongtafel en wat muren werden van
aansluitende aanpak, dat ze in gezamenlijkgraffiti voorzien, wat erg slecht te verwijdeheid op hebben gezet. Volgens Marloes
Markslag van Welzijn De Wolden, die samen ren is. ‘Ook bleek dat de pannakooi veel lawaai maakte als er met een bal getrapt werd’,
met collega-jongerenwerkster Dieuwertje
constateert Marloes. De kooi was niet heleJansen veel tijd en energie in de jeugd heeft
maal goed gebouwd, want er zaten wat
gestoken, kwamen in de loop der tijd vele
verschillende meldingen van overlast binnen. schroeven los. Er was ook geen net of hek,
zodat ballen nogal eens in de tuinen van de
‘We hebben alles naast elkaar gelegd, maar
aanwonenden vlogen. ‘En natuurlijk haalde
kwamen er niet goed uit wat er allemaal
speelde. Daarom hebben we vijftig omwonen- de jeugd die ballen er zelf weer uit, dat werd
als vervelend ervaren’, zegt Marloes.
den van De Horst bevraagd; we zijn aan de
deur geweest en wie niet thuis was, hebben
we een brief gestuurd. Uiteindelijk hebben we Bij De Horst was verder sprake van geluids39 van de 50 mensen gesproken’, vertelt Mar- overlast, van jongeren die er nog laat waren
en muziek afspeelden. Pech daarbij is dat de
loes.
woningen vrij dicht op het schoolplein staan.
Er geldt al enige tijd een verbod om na acht
Vragenlijsten
Het traject werd vorig jaar november al inge- uur ’s avonds op het schoolplein te verblijven.
zet, vanaf dat moment werd bekeken of er een ‘We hebben een paar weken gecontroleerd,
ook om te zien wie er allemaal staan.
bepaalde structuur in de overlast zat. ‘We
Er staan bordjes, maar we hebben de jongeren
wilden niet direct met vragenlijsten komen,
eerst op het verbod geattendeerd. Eind juni
maar de mensen liever zelf spreken. In een
gesprek krijg je vaak meer informatie’, vindt was het waarschuwen voorbij, sindsdien worMarloes. ‘Zo hebben we veel aan tafel geze- den de jongeren die zich na 20.00 uur op het
ten.’ Tevens werd gesproken met gebruikers schoolplein bevinden direct bekeurd door de
van het brede schoolgebouw, zoals kinderop- politie en de gemeentelijke handhavers. We
vang Doomijn, Koninklijke muziekvereniging hebben nog geen bekeuringen uit hoeven deApollo en natuurlijk de school zelf. ‘Zij gaven len’, aldus Rennie. >>

Aanpak overlast jeugd
werpt vruchten af
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Onderzoek
Het onderzoek in de buurt werd eind december afgerond en in februari vond de eerste
bijeenkomst plaats met alle bewoners in de
Havezate, later dit voorjaar volgde een tweede bijeenkomst. De gemeente repareerde de
kooi, zorgde voor demping en een net. Tevens werd het schoolplein als een hotspot
bestempeld, wat inhoudt dat de locatie extra
in de gaten wordt gehouden door de politie
en de gemeentelijke handhaving. Ook kregen
bewoners tips over wat ze zelf konden doen,
op school worden komend jaar projectlessen
gegeven over overlast. ‘Maar Rennie en wij
als jongerenwerkers hebben ook met de jeugd
en met ouders gesproken’, aldus Marloes.
Rustig
Geconcludeerd wordt nu dat de ballen nauwelijks meer de kooi uitvliegen en dat er
minder troep ligt op het plein. Dat impliceert
dat de jeugd die gebruik maakt van het plein
en de kooi in ieder geval minder overlast
veroorzaakt. Betekent dit dan dat het probleem naar elders in de Wijk verplaatst
wordt? ‘Wij hebben al meerdere locaties op
het oog waar jeugd graag rondhangt, zoals bij
het zwembad. Het is nu ook vakantie, dus
daar gaan we na de zomer verder mee. Ondanks dat het rustig is houden we deze plekken nu wel in de gaten’, weet Marloes. Wat
wijkagent Rennie Grootenhuis opvalt, is dat
de meldingsbereidheid in de Wijk niet zo
groot meer was. ‘Maar als er geen meldingen
komen, weten we niet wat er speelt’, benadrukt ze. Omwonenden hebben het mailadres
van de wijkagent en het nummer van de gemeentelijke handhavers, anderen kunnen
altijd bellen met het landelijke politienummer
0900-8844. (Artizzl Media/Peter Nefkens)

Te koop:
Pompoenen en Kalebassen
Ook voor Halloween
Drogterweg 16 Zuidwolde
Tel: 06-52559094
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Klik en Tik, de computercursus voor beginners 27/10, 4/11, 11/11, 17/11 en 24 /11, ook
op vrijdagmorgen van 10:00-12:00 uur.
Graag van te voren opgeven bij de betreffende
Computercursus voor beginners – Klik en
bibliotheek. Dit kan via mail, telefonisch of in
Tik. Dit is een computer cursus voor iedereen de bibliotheek.
die geen of heel weinig ervaring heeft met
computergebruik. Het is een oefenprogramma
waarmee men leert omgaan met de computer
en internet. Geleerd wordt hoe je een compu- Voor het derde jaar vindt in oktober de
ter opstart, het leren typen, een e-mail verMaand van de Vrijwilliger plaats. Dit jaar zal
sturen, zoeken op internet enz. In de bibliohet ViP De Wolden samen met Wijdewoltheek wordt les gegeven en er kan thuis geoe- den.nl Sociale Buurtmarkten organiseren door
fend worden. Voor plekken en tijdstippen zie heel De Wolden. Een markt waarbij vraag en
verderop.
aanbod, op het gebied van vrijwilligers en
organisaties én maatschappelijke initiatieven
Werken met de E-overheid
bij elkaar wordt gebracht. Tijdens de Sociale
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van
werk, doorgeven van een verhuizing, informa- Buurtmarkt zijn er leuke workshops te volgen,
kunt u uw vraag of aanbod kenbaar maken
tie over de opbouw van uw AOW, gebruik
middels de zeepkist en hangt er een vraag en
van uw DigiD etc. Om leren gaan met deze
websites? Schrijf dan in voor de cursus: Wer- aanbod prikbord.

Gratis computercursus
voor beginners

Sociale Buurtmarkten

ken met de e-overheid. De cursus bestaat uit 4
dagdelen. Tijdens de cursus is er verder aandacht voor o.a.: het aanvragen en gebruiken
van DigiD. Het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites, het (digitaal)
maken van een afspraak. Het gebruiken van
persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en
MijnOverheid), en het gebruik van Regelhulp.
Voor deze cursus is wel een basiskennis van
computergebruik nodig. Twee docenten geven
les en er kan thuis geoefend worden. Voor
plekken en tijdstippen zie verderop.

Bibliotheek De Wijk
Werken met de E-overheid start in De Wijk
op vrijdagmorgen 29 september 10:00-12:00
uur, gevolgd door 6/10, 13/10 en 20/10.

Ook in De Wijk wordt er een Sociale Buurtmarkt georganiseerd en wel op woensdag 11
oktober tussen 19.00 – 20.30 uur in ontmoetingscentrum De Havezate. Koffie, thee en
koek staat voor u klaar!
Bent u op zoek naar vrijwilligers, heeft u een
goed idee voor uw buurt of heeft u iets aan te
bieden? Geef u dan snel op! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Meer informatie en/ of aanmelden voor de
Sociale Buurtmarkt kan via
www.vipdewolden.nl of neem contact op met
Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander van het
ViP De Wolden via tel. 0528 – 378686 of via
mail info@vipdewolden.nl
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den en is vergelijkbaar met een veldtoertocht,
dus daardoor niet geschikt voor racefietsers,
Vanaf de kantine van voetbalvereniging Wac- maar alleen voor MTB-ers en cyclocrossfietker aan de Wiltenweg 1 in De Wijk wordt op sers. Tijdens de tocht komen de deelnemers
zondagmorgen 1 oktober 2017 de ATB-tocht langs een rustpost waar gratis eten en drinken
van De Wijk verreden. Deze tocht wordt geor- wordt aangeboden.
ganiseerd door het wielercomité De Wijk. Er De route wordt bewegwijzerd met pijlen of
kan gestart worden tussen 9:00 en 10:00 uur
specifieke bebording en is met de grootste
en men kan kiezen om 30 en 50 kilometer te
zorg voor veiligheid samengesteld. De organifietsen.
satie is in handen van het Wielercomité de

ATB tocht De Wijk

De tocht is uitgezet in zuidwest Drenthe en in
grote delen van Overijssel, in de omgeving
van De Wijk, IJhorst en Staphorst. Regelmatig wordt de Reest gekruist. De route is nagenoeg autovrij en veelal aaneengesloten door
prachtige bos- en natuurgebieden. Het aantal
oversteken van wegen is tot een minimum
beperkt. De route kent prachtige zandpaden
en single-tracks met her en der kleine klimmetjes.

Wijk in samenwerking met de Oranjevereniging. Echter de technische ondersteuning
vindt plaats door De Peddelaars uit Hoogeveen.
Voor meer informatie over de toerclub van de
Peddelaars verwijzen wij naar:
www.tcdepeddelaars.nl. of
www.rondjedewijk.nl

Het parcours, door al deze prachtige natuurgebieden, kan alleen op deze dag gereden wor-

In de week van 2 t/m 8 oktober kunt
u kennismaken met Vaktherapie.
In de omgeving van De Wijk en
Koekange kan dat in de praktijk
BeeldendperspectieF.
Wilt u meer informatie kijk dan op:
www.weekvandevaktherapie.nl of
www.beeldendperspectief.nl
Maak vrijblijvend een afspraak:
06-29732397 en ervaar wat beeldende
therapie voor u kan betekenen.
Koffie en thee staan klaar.
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Big John bij de Wiekslag
De Wieker band Big John speelt op zaterdag 14 oktober in cafe de Wiekslag in De Wijk. Big
John is in 2014 ontstaan uit de terziele gegane Nederlandstalige rockband Nyxx. Maar het
maken van stevige rock zit Zanger Mario Mos, slaggitarist André Hendriks en bassist John
Eskes in het bloed en ze laten het er niet bij zitten. Er worden een nieuwe lead-gitarist en
drummer worden aangetrokken. Flitsende gitaarsolo’s en een loei strakke ritmesectie worden
gevonden in Roy Weide (ex-Invane, Wet Beaver) en Rik Bruintjes (ex-Alpenkreuzers). Dit
enthousiaste vijftal voelt de muzikale klik en bouwt in een no-time een full-blown setlist op
vol lekkere ruige rock-covers.
Het doel is duidelijk: muziek maken met veel
plezier en enthousiasme, en de muziek moet
goed zijn. Daar ligt dan ook de kracht van de
band. Big John heeft hierdoor inmiddels een
reputatie opgebouwd in het café- en zalencircuit,
maar ook op diverse festivals.
Het repertoire van de band bestaat uit een mengeling van Engelstalige rock- en hardrockcovers. Van Volbeat tot de the Foo Fighers en van
Queen tot Van Halen. Zelfs onze landgenoten Kensington laten we niet onberoerd. Een optreden van Big John staat garant voor een avond met stevige muziek en een prima sfeer!
Aanvang 22.00 uur. Entree € 5,00.
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PUKY\RTHRLU
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Al jaren weten steeds meer
klanten ons te vinden. Voor
vast terugkerend drukwerk,
familiedrukwerk, maar ook
voor spoedklussen en projecten
die anders zijn dan anders.
Want bij Van Dijk komt het goed.
Je kunt rekenen op een team dat
met je meedenkt. En natuurlijk
zorgen we dat we mooi werk
leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl
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Open dag van het 'Huis van Afscheid'
Het karakteristieke, witte, rietgedekte huisje op de begraafplaats in De Wijk wordt op zaterdag 14 oktober feestelijk geopend. Het krijgt zijn oude functie weer terug. In oude luister is
het pand weer hersteld, maar dan in een modern jasje. Het is weer mogelijk om hier overledenen op te baren en bijeenkomsten of condoleances te houden.
In 1964 is door de gemeente het pandje gebouwd als aula. Er kon van daaruit begraven worden op de begraafplaats in De Wijk of IJhorst. Na ongeveer 20 jaar werd er nog maar weinig
gebruik gemaakt van het pand en kreeg het een nieuwe functie. De ruimte werd in tweeën
gedeeld. Het ene deel deed dienst als opslagplaats voor graflift en baarwagen en het andere
als kantine en wachtruimte voor de begraafplaatsbeheerder.
Vorig jaar stapte Gerda Habes,
van Gerda Habes Uitvaartzorg
uit De Wijk, naar de gemeente
om te praten over mogelijkheden
om het pand zijn oude functie
terug te geven. Zij was op zoek
naar opbaarruimte in de eigen
omgeving, omdat Meppel voor
veel mensen letterlijk en figuurlijk een brug te ver is. Daarbij
komt het steeds meer voor dat
uitvaarten in kleine kring worden
gehouden. Dit pandje leent zich
hier uitermate goed voor.
Nadat een ander gebouwtje de
oude functie van opslag en kantine heeft overgenomen werd de koop op 6 juli gesloten. Direct hierop is gestart met de verbouw. Met de vakmanschap van ‘Van Gelder Bouw’ uit IJhorst en de hulp van familie en vrienden is het nu klaar om in gebruik genomen te worden.
‘De Wijker Hof’ is beschikbaar voor iedereen waarbij thuis opbaren niet wenselijk is. Het
maakt niet uit of er een verzekering is, of waar deze is afgesloten. Het Huis van Afscheid is er
voor iedereen.
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
De feestelijke opening is op 14 oktober van 10.30 uur tot 16.00 uur.
Bent u verhinderd, dan kunt u voor bezichtiging een afspraak maken met Gerda Habes:
06 125 666 69

Welke vereniging u ook verzekerd bent. De Wijker Hof is er voor iedereen.
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Algemene ledenvergadering Wacker
Beste leden, ouders en verzorgers van jeugdleden,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van voetbalvereniging
Wacker. De vergadering wordt op dinsdag 3 oktober 2017 om 20:30u gehouden in de kantine
van onze sportaccommodatie.
We vinden het belangrijk dat u aanwezig bent. We proberen de vereniging overeenkomstig
uw wensen te leiden en ALV is de gelegenheid om uw wensen en opmerkingen kenbaar te
maken.
Graag tot ziens op de vergadering!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Wacker.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen quorum
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 september 2016
4. Jaarverslag 2016-2017 & beleidsplan
5. Financieel jaarverslag 2016-2017 & begroting 2017-2018
6. Verslag kascommissie
7. Bestuurswijzigingen
a. Sjoukje van der Wal
b. Christel Derksen
Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering bij de
secretaris ingediend worden
8. Rondvraag en beantwoording van vragen (deze graag voorafgaand aan de ALV mailen aan
de secretaris)
9. Sluiting
Voor het nemen van besluiten op een ALV is het vereist dat tenminste 1/10 deel van het aantal stemgerechtigde leden de presentielijst heeft ondertekend. Als er te weinig leden aanwezig
zijn voor het houden van een ALV, zal een bijzondere algemene vergadering worden gehouden. Dan wordt de reguliere ALV gesloten en direct aansluitend start een nieuwe (tweede)
ALV waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden. De
agenda van de eerste vergadering is ook de agenda voor de (eventuele) tweede ALV.
Ieder stemgerechtigd lid heeft 1 stem en is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door een
schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal
niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
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Weet u waar uw
kinderen spelen?

vergt dan ook een ander inlevingsvermogen
van ons als ouders en als professionals.
Doordat we ze steeds minder zien, kunnen we
dan nog wel zeggen ‘Dat doet mijn kind
niet?’
Of kunnen we beter eerlijk zijn en toegeven
dat we het niet altijd meer weten, maar wel in
gesprek gaan met onze kinderen, en dus hem/
haar niet altijd zomaar geloven op zijn/haar
blauwe ogen?
Praat met uw kinderen over waar ze zijn en
met wie ze omgaan. Nodig de vrienden van
uw kinderen eens uit bij u thuis om daar samen te komen.

Als kinderen klein zijn, weet je precies wat ze
doen. Ze spelen thuis, je kent bijna alle
vriendjes. Je brengt ze naar school of naar een
sportclub. Kortom, je hebt als ouder een goed
beeld van wat je kind de hele dag doet.
Als kinderen ouder worden, kan dit veranderen. Kinderen worden zelfstandiger en gaan
meer hun eigen weg. Het wordt minder vanzelfsprekend dat je precies weet waar ze zijn.
‘Dat doet mijn kind niet’ is een geweldige
vluchtroute voor ouders als ze geconfronteerd
worden met pijnlijk of ongewenst gedrag van
hun kind. ‘Ik kan me niet voorstellen dat mijn
kind zoiets zou doen’ is de basis van de eeuwig durende loyaliteit die maakt dat je voor
jouw kind altijd, overal en zonder nadenken
door het vuur gaat. Zulke ouders gun je elk
kind. Ouders die zich willen inzetten en opofferen, die altijd bereid zijn om van het goede
uit te gaan.
Dus wat zeggen we hierboven nou eigenlijk?
We weten dus steeds minder goed wat onze
kinderen precies doen en waar ze precies uithangen. Aan de ene kant mag dit ook en dat is
ook goed. Onze kinderen moeten voor alles
wat ze doen leren om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. Aan de andere kant
zien we dus steeds minder goed wat onze
kinderen doen en waar ze uithangen. En dat

Wat we hierboven hebben geschreven is voor
sommige vanzelfsprekend maar voor sommige ook weer niet. Het is ook niet de waarheid,
maar een overdenking en een constatering.
Iets waar van wij als buurtwerkers de afgelopen periode veel mee geconfronteerd werden.
(ingezonden stuk)
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Verslag bijeenkomst van de Vrouwen van Nu
Op woensdag 20 september 2017 heeft Vrouwen van Nu, afd. de Wijk haar maandelijkse
afdelingsavond gehouden in De Havezathe te de Wijk. Na het welkomstwoord van voorzitter
Janny Flik en het huishoudelijke gedeelte vraagt zij aandacht voor het werven van nieuwe
leden, er is een folder gemaakt, die bij nieuwe bewoners in de bus gegooid kan worden, Samen zijn we sterk en samen moeten wij ons hiervoor inzetten.
In het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad Europa in 2018, wordt er nog steeds gehaakt aan de grootste deken ter wereld, dinsdagochtend in Dunninghe, wol is welkom.
Na de pauze verteld de heer de J de Graaf, oud geschiedenisleraar uit Emmen, over
Zuid Afrika en vertoont dia’s van zijn reis daarheen. Hij is een boeiende verteller en vertelt
over de geschiedenis ( 1488 eerste Portugezen ) de boeren oorlogen, de naoorlogse jaren ,
ANC, apartsheidspolitiek, Mandela en Tutu, en uiteindelijk de democratische verkiezingen in
1994 waar de gekleurde bevolking voor het eerste mocht stemmen. En waarbij een einde
kwam aan de blanke overheersing.
De voorzitter bedankt de heer de Graaf voor zijn lezing, en wenst allen wel thuis en tot 18
oktober, wanneer de heer v.d.Veen komt vertellen over woonwagenbewoners, marskramers
en kiepkerels

Dag van de Ouderen
Op zaterdag 7 oktober 2017 is de Dag van de Ouderen in de Molenhoeve in Echten. De
aanvang 10:00 uur en de Entree is gratis. De Opening wordt verricht door Wethouder Jan
van ’t Zand met de onthulling van de Wensboom. Verder zijn er optredens koren en orkesten, Workshops, demonstraties, lezingen en kunt u de hele dag genieten van historische
films.

Programma:
10.00 uur: Opening Dag van de Ouderen De Wolden met de onthulling van de Wensboom
door wethouder Jan van t Zand.
10.00- 16.00: Welkom in de grote zaal, waar de koffie/ thee klaar staat en waar u een bezoek kunt brengen aan ongeveer 30 stands met een gevarieerd aanbod.
11.00 uur: Workshops: bloemschikken, kleuren, creatief met papier en sieraden maken.
11.00 uur: Lezing Jan Wieringa, voet- deskundige.
13.30 uur: Lezing notariaat Koru.
14.00 uur: Workshops: bloemschikken, kleuren, creatief met papier en sieraden maken.
14.30 uur: Lezing notariaat Koru.
11.00 uur: Optreden shantykoor Het Zwarte Gat.
14.00 uur: Optreden Drents Senioren Orkest.
Tijdens de Ouderendag de Wolden zal de gehele dag optredens verzorgd worden door
mondharmonicaclub Old Music uit Zuidwolde.
16.00 uur: einde/afsluiting
Tevens kunt u uw wens kenbaar maken aan de Wensboom. De activiteiten worden zowel
boven als beneden georganiseerd. (lift aanwezig) Wilt u zich opgeven voor een lezing of
workshop? Geen vervoer? Geen probleem! Bel even. Telefoon: 0528—371927.
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RTL 4 maakt opnames in De Wijk
Maandag 11 september heeft een televisieploeg van RTL 4 opnames gemaakt voor het programma ‘Nederland heeft het’.
Bij het Huis van Afscheid
‘De Wijker Hof’ op de begraafplaats van De Wijk, is
Gerda Habes, uitvaartbegeleider in De Wijk geïnterviewd over haar visie en
werkwijze. ‘Nederland heeft
het’ is een programma waarin momenteel een ronde
wordt gedaan langs alle provincies. Er wordt aandacht
besteed aan geschiedenis,
cultuur en landschap. Musea, activiteiten, maar ook scholing en werkgelegenheid komen aan bod. In het item
‘Uitvaart’ is de manier van werken van Gerda Habes belicht. Door RTL was zij gevraagd om
een deel van het programma te vullen en te vertellen over haar werk. Een kort vraaggesprek
met presentator Mark Schaaf. Veel meer had Gerda kunnen melden over haar dagelijkse bezigheden. Bevlogen als zij is, kan zij vol vuur vertellen over datgene waar haar passie naar uit
gaat. De locatie voor de opname, waar gedurende de zomerperiode aan verbouwd is, was op
tijd klaar. Tot de laatste dag is er hard gewerkt aan ‘De Wijker Hof’. Het resultaat mag er
zijn. De huiselijk ingerichte kamer is gereed om overledenen op te baren en kleine bijeenkomsten te kunnen houden. Half oktober zal er een feestelijke opening plaatsvinden waarin
ieder wordt uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De uitzending van ‘Nederland heeft
het’ over de provincie Drenthe is inmiddels uitgezonden, maar nog terug te zien bij Uitzending gemist. Het item van Gerda kunt u bekijken op haar website en op haar facebookpagina.

Openingstijden van bibliotheken veranderen
De openingstijden van de bibliotheken De Wijk, Ruinen en Ruinerwold gaan iets veranderen.
De donderdagavonduitlening vervalt in Ruinen en Ruinerwold, in plaats daarvan zijn deze
bibliotheken op donderdag van 11.00 tot 17.00 uur doorlopend geopend. De dinsdagavonduitlening van bibliotheek De Wijk vervalt en in plaats daarvan zal de bibliotheek op dinsdag
geopend zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur. De openingstijden van bibliotheek Zuidwolde veranderen niet. De openingstijden van de drie andere bibliotheken zijn veranderd omdat de
vraag van de klant verandert, zo kan men ook ’s morgens de bibliotheek bezoeken.
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Topdrukte bij het Smaakmakersfestival
Het smaakmakersfestival heeft een
topweekend beleeft
met vele duizenden
bezoekers. Zij genoten van een prachtig
opgezet festival met
vele foodtrucks,
optredens en meer.
Natuurlijk was het
weer twee dagen top
met volop zon een
heerlijke nazomerse
temperaturen. Het
kon niet beter, maar
ook de combinatie
met verhalenfestival
Oeverloos bleek een schot in de roos. Vanuit Alteveer, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde
kwamen sportievelingen naar de Wijk gefietst en dat waren er vele tientallen. Aan de muziek
was extra aandacht besteed en voor de kinderen was het een waar walhalla aan de boorden
van de Reest.

Sloop voormalige supermarkt en schoenenwinkel
Van de Belt Modewereld
staat aan de vooravond van
een flinke uitbreiding. De
voormalige Coop-supermarkt
van Niek Slomp wordt bij de
modezaak betrokken. De
sloop van de oude supermarkt en naastgelegen schoenenwinkel waar Danique tot
voor de zomervakantie nog
was gevestigd is inmiddels in
volle gang.
Wat er precies staat te gebeuren, dat wil Jeanette van de
Belt 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 helemaal vol, tijd om dat aan te
pakken.’ Ook het Modecafé krijgt een nieuwe plek. Medio 2018 wordt de opening verwacht.
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