
  

   

Bouw ‘Dunningen 3e fase’ van start 

                               

 

 

 

         2e jaargang nr. 5 l 7 maart 2015 

De bouw in het bestemmingsplan ‘Dunningen 3e fase’ is voortvarend van start gegaan. 

Bouwvakkers zijn al druk bezig met de bouw van tien starterswoningen. Bedoeling is dat 

deze in juni worden opgeleverd. In totaal zijn 33 woningen gepland. Belangstellenden kon-

den tijdens de Bouw- en woonbeurs vorig jaar mei inschrijven op 13 bouwkavels voor vrij-

staande woningen. Er zijn nu nog slechts enkele kavels voor vrijstaande woningen beschik-

baar. De overige woningen zijn verkocht of staan onder optie.  

 

Naast de kavels voor particulier opdrachtgeverschap zijn er ook kavels verkocht voor de 

ontwikkeling en realisatie van sociale huur- en koopwoningen.  Deze huurwoningen worden 

voor een periode van minimaal vijf jaar verhuurd. Daarnaast is er in oktober een samenwer-

kingsovereenkomst getekend met  een projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van nog 

eens 10 woningen. Dunningen 3e fase wordt een woonbuurt die passend is in de omgeving 

met veel zorg voor het landschap, aansluiting op het dorp en de overgang naar het Reestdal.  
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Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308. 

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

Te koop:                                                                                                                                  

Oude stalmest van diverse dieren 7,50 per aanhanger T: 06 208 11 558 

Initiatiefgroep Havezate 

Eind 2014 heeft de Belangenvereniging de Wijk de initiatiefgroep Havezate in het leven 

geroepen. De opdracht zoals deze door de gemeente aan de Belangenvereniging en daarmee 

aan de initiatiefgroep is gegeven is het onderzoeken van de mogelijkheden die er zijn om de 

Havezate in de Wijk voor allerlei activiteiten te behouden. Uitgangspunt is dat de Havezate 

een plek moet zijn waar alle bewoners terecht kunnen ook nadat het beheer van het gebouw 

per 1 januari 2017 wordt losgekoppeld van de Stichting Welzijn De Wolden.  

De eerste maanden van haar bestaan heeft de initiatiefgroep zich georiënteerd op de verschil-

lende mogelijkheden die er zijn om het beheer van een dergelijk gebouw vorm te geven. 

Daarvoor zijn totaal zeven verschillende buurthuizen en culturele centra bezocht. Met de 

informatie die daardoor is gekregen, gaat de initiatiefgroep aan de slag.  

Allereerst zal nu een klankbordgroep worden geraadpleegd over de te nemen stappen. Ver-

volgens gaat de initiatiefgroep bezig met het uitwerken van verschillende voorstellen die 

daarna aan bewoners  in de regio en gebruikers  van de Havezate zullen worden voorgelegd.  

De initiatiefgroep bestaat uit 6 personen, allen inwoners van de Wijk, die het een uitdaging 

vinden om voor de Havezate een goede en succesvolle formule te vinden. Aanvulling van de 

initiatiefgroep met nog 1 of 2 leden is welkom. De initiatiefgroep wil graag een brede verte-

genwoordiging van de bevolking zijn en vraagt daarom met name jongere mensen (dertigers/

veertigers) zich te melden.  

Voorverkoop kaarten Apollo en Diep Triest 

Op zaterdag 21 maart geeft de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit De Wijk een 

groots Showconcert met de band DiepTriest. Een unieke combinatie van orkest en Smart-

lappenband! Via de website www.apollodewijk.nl zijn kaarten te bestellen.  
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- D’r wur behoorlijk e bouwt  

in nije plan Dunningen zag ik 

- Zeg dat wel  

ut giet behoorlijk raps 

- Veur de zomer mut  

de eerste huuzen kloar ween 

- Dat giet wel lukken as ze zo deur doet 

- Bej Wacker wur ook e bouwt 

- Alweer, wat dan? 

- Ze kriegt een terrasoverkapping 

van de supportersvereniging 

- Okay vandoar 

- Handig om de wedstried 

dreuge te bekieken as ut regent 

- Wat dacht ie van de darde helft 

- Precies, ook gezellig 

- Das de Off the Road ook zijns 

- Wanneer is dat? 

- Zundag 15 maart 

- Wul d’r nog wel eem kieken 

- Mooi spektakelstukkie altied 

- De Antrappers organiseert ut 

alweer veur de 30e keer of nie? 

- Klopt, en ze bestaat dit joar 35 joar 

- Ik heure dat ze ook alweer 

plannen maakt om dat te vieren 

- Dat hek ook e heurt  

loater dit joar komp er een feesie 

- Wej zult wel zien 

- Bej WenS is in e breuken 

veurige weke hek e heurd.  

- Tis me wat, hardwerkende 

ondernemers bestelen, tuig is het! 

- Zeg dat wel. 

- Tied veur camera toezicht 

an ut begun van ’t dorp 

- Of een App alert groep 

om mekaar te woarschouwen 

- Hey er nog reacties op e had? 

- Niet veule, iene moar 

- Moar ut bud wel perspectief 

- Yow 

- Goed Goan 

 

 
ABS De Ronde regelt uw        

belastingaangiften  
 

en verzorgt professioneel  
belastingadvies.  

 
Voor ondernemers  
en particulieren. 

 

De Wijk | 06-48784279  

www.absderonde.nl  

info@absderonde.nl 

http://www.absderonde.nl


  

 4 

  DE WIJK - TEL.: 06-30091177 



  

 5 

 

 

 

 
 

Sociaal eetpunt  

Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan  op 

woensdagmiddag 11 maart  in de Havezate, 

Dorpsstraat 78 in De Wijk. Vrijwilligers ma-

ken samen met het beheer een heerlijke maal-

tijd voor u klaar. Met deze keer nasi, bami, 

kipstukjes zoetzure saus, kip saté, atjar 

tjampoer, kroepoek en een toetje na. De kos-

ten zijn € 5,00. Aanschuiven tot 17.15 uur. 

Opgave tot 4 maart bij het beheer in de Have-

zate of per telefoon t. 0522-444200. 

Informatiemiddag  

Het contactpunt Mantelzorgers houdt op don-

derdagmiddag 5 maart een informatie middag  

over de veranderingen in de zorg met mede-

werking van de gemeente voor de mantelzor-

gers. Wij willen u graag informeren en ook 

krijgt u gelegenheid om u vragen te stellen. 

Vanaf 13.30 uur ben u van harte welkom in 

de Havezate, dorpsstraat 78 in De Wijk. Om 

15.30 uur sluiten we de middag af.  Opgave 

tot  2 maart bij Helena Telgenhof, t. 0528-

378686 of per mail, helenatelgen-

hof@welzijndewolden.nl   

Gezellige middag  

Vrijwilligers uit De Wijk houden samen met 

enkele buurtwerkers van Welzijn de Wolden 

op vrijdagmiddag 20 maart een gezellige 

middag met workshops voor ouderen in de 

Havezate, dorpsstraat 78 in De Wijk. Vanaf 

13.30 uur bent u welkom en de middag duurt 

tot 16.30 uur. U kunt kiezen uit 1. Kant klos-

sen, 2. Eieren schilderen, 3. Eiermutsje haken 

4. Paasstukje maken en 5. Een houten voor-

werp bewerken via de stipverftechniek. Op-

gave tot 12 maart met daarbij u 1e en 2e keu-

ze van de workshop doorgeven aan Helena 

Telgenhof. T. 0528-378686 of per mail e. 

helenatelgenhof@welzijndewolden.nl Deze 

middag wordt gefinancierd door het Oranje-

fonds. U kunt zonder kosten meedoen.    

‘Lopen op hout’ 

Het internationaal Klompenmuseum te Eelde  

geeft op vrijdag 13 maart 2015 in het Ont-

moetingscentrum De Havezate in de Wijk een 

boeiende prestatie over ’Lopen op Hout'.  De 

onderwerpen die de revue zullen passeren 

zijn o.a. het ontstaan en geschiedenis van de 

klomp, de klomp als kunstobject, het dage-

lijks gebruik van de klomp, de klomp als fol-

klore en de klomp met een verhaal. Aan-

vangstijd is om 20.00 uur. De avond wordt 

verzorgt door de Historische Vereniging de 

Wijk- Koekange. De avond begint met een  

algemene ledenvergadering van de vereniging 

waar de gebruikelijke agendapunten worden 

afgehandeld. Iedereen is van harte welkom.   

Oproep 

Afgelopen zondag is mijn hondje aangevallen 

door een Pitbull. Dit gebeurde bij de molen 

aan de Dorpsstraat. Ik had mijn hondje aan de 

lijn en de Pitbull die los liep viel zonder enige 

aanleiding mijn hondje aan. Gelukkig is mijn 

hondje er goed vanaf gekomen. Wel heb ik 

hier melding van gemaakt bij de Gemeente.  

Deze Pitbull  heeft al eerder een klein hondje  

aangevallen. Nu wil ik graag een oproep doen 

zodat deze mensen er ook een melding van 

maken bij de gemeente of contact met mij 

opnemen.  J. Bennink, Tel: 0522-769049 / 06 

- 47895060. E-mail:  jannes.bennink@live.nl 
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“Geleur aan de deur” 

Het veiligheidsgevoel van mensen  wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door ge-

beurtenissen wereldwijd, maar ook in de di-

recte woonomgeving. Berichten via de televi-

sie en de   courant liegen er vaak niet om en 

stemmen niet vrolijk. De angst slaat toe, 

angst om slachtoffer te worden van een mis-

drijf. Ah….de deurbel. Aan de deur staan een 

man en een vrouw. “Goedemiddag mevrouw, 

wij zijn van Icare en wij komen uw haar was-

sen”: zo luidt de boodschap. Raar tijdstip, 

denkt het slachtoffer, maar het zal wel. Ter-

wijl de vrouwelijke helft van het duo zich 

bezig houdt met het wassen van het haar, gaat 

het mannelijke deel op rooftocht door de wo-

ning met uiteindelijk sieraden en pasjes als 

buit.  Veelal ouderen zijn het slachtoffer van 

oplichters die zich door middel van een bab-

beltruc de toegang weten te     verschaffen en 

mensen beroven van geld en waardevolle 

spullen.     

Ah….de telefoon. Aan de lijn meldt zich ie-

mand die zegt werkzaam te zijn bij de bank.      

Hij nodigt zichzelf uit om langs te komen om 

even wat zaken op orde te brengen. En pas-

sant vraagt hij het slachtoffer of zij nog con-

tant geld nodig heeft. Diezelfde week meldt 

de man zich bij het slachtoffer. Hij heeft voor 

haar een bedrag van Euro 70.- meegenomen 

en dat wordt ter plaatse middels een mobiele 

pinautomaat afgehandeld. Later blijkt dat een 

aanzienlijk hoger bedrag van de rekening is 

afgeschreven.  Misselijkmakend gedrag wat 

toch keihard afgestraft zou moeten worden. 

Gebleken is dat veel mensen die slachtoffer 

zijn van babbeltrucs geen contact opnemen 

met de politie. Uit schaamte wellicht ? Het 

advies is om dit  vooral wel te melden.  

Wat kun je doen om die mensen buiten de 

deur te houden ? In de eerste plaats een portie  

gezonde achterdocht opbouwen.  Dat kun je 

doen door je TV eens af te stemmen op de      

TV-programma’s  “Radar of Opgelicht”. Met 

het aanbrengen van een kierstandhouder houd 

je altijd zelf de regie en bepaal je zelf wie wel 

of niet naar binnen mag. Als je het niet ver-

trouwt, vraag dan gewoon om een legitimatie.  

Is het normaal dat er ’s avonds om 21.15 uur 

twee mannen aan de deur staan die zeggen te 

collecteren voor de Hartstichting ? Doorgaans 

worden dat soort collectes gedaan door men-

sen uit de eigen buurt. Ook in die gevallen bij 

twijfel gewoon vragen om een legitimatie. In 

de Wolder Courant staat vermeld wanneer en 

welke collectanten we kunnen verwachten. 

Hebben we hier te maken met mensen die 

even willen polsen of er iemand thuis is om 

zich vervolgens via de achterzijde de toegang 

te verschaffen ? Of is dat een wat al te achter-

dochtige gedachte ?  

Oplichters worden steeds creatiever in het 

bedenken van trucs om bij mensen binnen te 

komen. Er zijn zoveel voorbeelden op te noe-

men van dit misselijkmakende gedrag.  Wees 

dus alert en houd ze buiten de deur. 

Wij zijn erg blij met het initiatief van een 

inwoonster uit Koekange. Zij is bezig met het 

opzetten van een whats-app groep. Inwoners 

kunnen zich daarvoor aanmelden. In no-time 

kunnen dit soort misstanden dan gecommuni-

ceerd worden onder de bewoners en hopelijk 

is daarmee een hoop ellende te voorkomen. 

Wij hopen dat dit initiatief in heel De Wolden   

navolging zal vinden.    

 Wijkagenten De Wolden 
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De Wolden start pilot sportveld VV Wacker  
 

Met ingang van 2016 gaan de voetbal- en korfbalverenigingen in De Wolden het dage-

lijkse onderhoud van de sportvelden zelf uitvoeren. VV Wacker uit de Wijk heeft de 

gemeente gevraagd om naast het dagelijks onderhoud ook het groot onderhoud zelf te 

mogen uitvoeren. Het college wil in een pilot, met een looptijd van drie jaar, gezamen-

lijk met Wacker de resultaten monitoren.  

 

Wethouder Jan van ’t Zand is blij met het initiatief van VV Wacker: ”Deze pilot is een 

mooie manier om samen met VV Wacker uit te zoeken of we ook deze verantwoordelijkheid 

als gemeente kunnen overdragen. Wanneer de resultaten van de pilot positief zijn kan dit 

voor de andere verenigingen een opmaat zijn, om in de toekomst ook het totale onderhoud 

van de sportvelden uit te voeren.”  

De Wolden heeft de ambitie om het beheer en de exploitatie van maatschappelijke accom-

modaties zoveel mogelijk neer te leggen bij de initiatiefnemers, in dit geval bij de sportvere-

nigingen.  

 

Passende vergoeding voor onderhoud  

VV Wacker ontvangt een vergoeding om het dagelijks en groot onderhoud van de sportvel-

den uit te voeren. De vergoeding komt overeen met het budget wat de gemeente gebruikt om 

het groot onderhoud van de velden van VV Wacker uit te voeren. 
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30e Off the Road Rit Antrappers 
Op zondag 15 maart 2015 organiseert de motorclub De Antrappers uit De Wijk al weer haar 

30e editie van de Off the road rit voor wegmotoren. Dit in het jaar waar de club haar 35 jarig 

jubileum viert. Het evenement zal voor de tiende keer starten bij Gebben Motoren te Rogat. 

De club hoopt van dit jubileum evenement weer een speciale editie te maken. 

Inschrijven kan vanaf 09.00 uur en de kosten zijn 20 Euro. Onze club is geen lid van een Mo-

torbond en een licentie is dus niet nodig. Wel gaan we ervan uit dat de motor rij technisch in 

goede staat verkeert, niet teveel lawaai maakt en is verzekerd en de berijder een geldig rijbe-

wijs heeft. Verder zijn de Nederlandse Enduro/OTR reglementen van toepassing.  

Het inschrijfformulier is te downloaden op deze site. (www.antrappers.nl) Dit jaar kunnen 

ook weer alleen tweewielige motoren deelnemen. Dus Trike’s en Quad’s zijn helaas niet toe-

gestaan. Er is rond het dorp de Wijk een daarop afgestemde route uitgezet, die door de rijders 

van deze motoren een aantal keren gereden kan worden. De club is er in geslaagd om een 

route van ongeveer 45 kilometer lengte uit te zetten, waarvan ruim 90 % onverhard is. De 

wegen die verhard zijn meestal openbare wegen, waarop de rijders van hun inspanningen in 

het terrein kunnen bijkomen. De deelnemers komen uit het hele land en zelfs uit Duitsland en 

België, zodat toch gesproken mag worden van een evenement met een aardige uitstraling. 

Hopelijk komen de deelnemers weer in grote getale opdagen.  Voor de lokale bevolking zijn 

er op de route een aantal leuke plaatsen om de kunsten van de rijders van nabij te bekijken. 

Het is echter niet toegestaan om zich op de route zelf te begeven. Een aantal leuke plaatsen 

zijn de start in Rogat en dan de crossproef richting Meppel,  de Oosterboer, Broekhuizen of 

op het maisperceel aan de Postweg waar een crossproef is. Hierna komt men nog door land-

goed Dickninge, en enige bospercelen aan de Hessenweg, waarna weer gefinisht wordt op 

Rogat. Hou dus rekening met de motoren in en rond De Wijk. 

Er wordt om 10.30 uur gestart en verwacht wordt dat de laatste rijders rond 15.00 uur gefi-

nisht zullen zijn. De uitvalsbasis is dus  Gebben Motoren te Rogat, waar het nodige te zien 

zal zijn. Tevens valt hier voor de echte liefhebbers een compleet overzicht van de route te 

bezien en zullen oude beelden van eerdere ritten worden vertoond. Voor een hapje en een 

drankje kan men daar ook terecht en die is in handen van  de Antrappers en Mostar Catering. 

Tevens zal hier nagepraat worden over alle belevenissen tijdens de rit. Al met al een gezellige 

Afterparty, met mogelijk nog een verrassende act. 

In café De Wiekslag wordt ‘s-avonds na afloop van deze rit een samenvattende film van de rit 

van die dag vertoond. Dit pas nadat de eerste vereiste opruim- en herstelwerkzaamheden ver-

richt zijn en dat zal zo rond 20.00 uur zijn.  

Veel dank is de club verschuldigd aan diverse vrijwilligers,  private (land) eigenaren en   di-

verse overheden, alsmede sponsoren, die het mogelijk maken om zo’n evenement te organise-

ren en zo zeer vele OTR-rijders een hele leuke dag bezorgen. Meer info of zin om deel te 

nemen: www.antrappers.nl of www.gebbenmotoren.nl (ook voor de route naar de startplaats) 

Ook adverteren in dewijk.info?  
       Bel of mail ons: 06-50 953 385    e-mail info@dewijk.info 

http://www.antrappers.nl
http://www.gebbenmotoren.nl
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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 
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Optreden Passies en 

Havinga 
 

Tijdens de Boekenweek in bibliotheek De 

Wijk is er woensdag 11 maart een optreden  

van Gea Passies en Johanan Havinga met het 

programma ‘Absint’.   

 

Het programma ‘Absint’ is pianomuziek, 

verhaal en zang in combinatie met dans en 

zang. Een programma rond de muziek van de 

Franse componist Erik Satie (1866-1925). 

Deze geniet vooral bekendheid vanwege zijn 

pianomuziek, maar hij heeft ook liederen 

geschreven. Aan de hand van zijn liederen 

introduceren Passies en Havinga de muziek 

en de wonderlijke persoonlijkheid van Satie. 

De daarop volgende film betreft het gedrama-

tiseerde en gedanste liefdesverhaal van Satie 

met de schilderes Suzanne Valadon, uitge-

voerd door Cirque du Soleil.  

 

De film wordt vertoond zonder het originele 

geluid, waarbij de pianomuziek van Satie op 

locatie wordt gespeeld door Johanan Havin-

ga. Het verhaal in de film wordt verteld door 

Gea Passies. 

 

Johanan Havinga is in 2010 summa cum lau-

de afgestudeerd aan het Prins Claus Conser-

vatorium in Groningen. Gea Passies heeft 

jarenlang gezongen in diverse koren. Samen 

treden ze vanaf 2007 regelmatig op. In 2010 

maakten ze het programma "Absint". 

 

Waar: Bibliotheek De Wijk 

 

Wanneer: 11 maart 2015 

 

Hoe laat: 19.30 uur 

 

Entree: 12.50 Euro (incl. koffie etc.) 
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Kleding actie voor het Lilianefonds 
In week 14 organiseert OBS de Horst een kledingactie. De kleding zamelen we in voor de 

stichting Humantex die dit doorstuurt naar mensen in Oost-Europa en Afrika. Per kilo kle-

ding (en schoeisel) verdienen we geld voor het Lilianefonds. Het Lilianefonds biedt revalida-

tie aan kinderen en jongeren met een handicap tot en met 25 jaar. In samenwerking met me-

diators (lokale contactpersonen) verleent het Liliane Fonds rechtstreekse, kleinschalige, per-

soonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Van 

30 maart tot en met 7 april staat een container op het schoolplein. Hier gaan de kleding en 

schoenen in. Het Lilianefonds zal een gastles en lesprogramma's met materiaal voor de bo-

venbouw verzorgen. U krijgt voorafgaand aan de actieweek per gezin 2 plastic zakken, waar-

in de schone, draagbare kleding en schoenen (per paar gebonden) goed gesloten kan worden 

ingeleverd. We vragen u nu vast rekening te houden met deze actie. 

 

Word jij de nieuwe knikkerkampioen? 
In maart en april organiseert gemeente De Wolden een knikkertoernooi. Heb je zin om mee te 

doen? Dan kun je nu vast gaan oefenen! Meedoen is gratis. De voorronde, die op het school-

plein van De Horst wordt georganiseerd, is op donderdag 26 maart van 15.30 tot 17.00 uur. 

De finale is in Veeningen op donderdag 23 april van 15.45 tot 17.15 uur. Er wordt gespeeld 

in twee categorieën: groep 3-5 en groep 6-8. Per voorronde kunnen maximaal 30 kinderen 

meedoen. Je kunt je opgeven via www.dewoldensport.nl 

 

Knotshockeytoernooi 
Speciaal voor de leerlingen uit groep 3 en 4 uit gemeente De Wolden wordt het Knotshockey 

Toernooi georganiseerd door de sportfunctionarissen van De Wolden. Deelname is gratis! 

Tijdens 7 voorrondes wordt er geoefend en kunnen teams zich plaatsen voor de gemeentelij-

ke finale en daarna zelfs de provinciale finale in Zuidwolde. Voor de Wijk is de voorronde op 

woensdag 18 maart van 13.30-15.00 uur in sporthal De Slenken. 

 

Datum: Tijd: Voorronde: Locatie: 

 Woensdag 18 maart 13.30 – 15.00 uur de Wijk Sporthal de Wijk 

 Woensdag 22 april 15.00 – 17.00 uur Gemeentelijk finale Kunstgras Zuidwolde 

 Woensdag 29 april 14.30 – 17.00 uur Provinciale finale Kunstgras Zuidwolde 

 

Er wordt gespeeld in 1 categorie en 4 tegen 4. Een team mag bestaan uit 4 tot 6 spelers, zo-

wel jongens als meisjes. Per team 1 begeleider van 18 jaar of ouder. Vraag je vrienden en 

vriendinnen, geef je team op via school! Kijk voor alle laatste informatie op 

www.dewoldensport.nl 
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  Tribute to the Monsters of Rock  

De namen van de bands die op zaterdag 28 maart 2015 gaan optreden in Veeningen 

zijn al enige tijd bekend. Tijdens de ‘Tribute to the Monsters of Rock’ zijn er optredens 

van Volbeat (Volbeer) Thin Lizzy (Parris) en Iron Maiden (Harris666) De voorverkoop 

is inmiddels van start gegaan op verschillende plaatsen in de regio.  

De ‘Oldtimerock concerten’ beter bekend als ‘feest bij Loonbedrijf de Gorter of ‘feest bij 

Theo in de schuur’ zijn geliefd vanwege de gemoedelijke en laagdrempelige sfeer. Voor-

gaande jaren werden op deze ‘heilige grond’ al reünieconcerten gegeven door Frankenstein 

en Elise. Hier kwamen vele honderden muziekliefhebbers en feestgangers op af.  

Stichting de Wiek Actief bestaande uit Johan Takens en Benny Spin organiseert hier voor de 

zesde keer op rij een zgn. Monsters of Rock. ‘We vinden het zelf nog steeds bijzonder om dit 

te mogen organiseren’ vertelt Benny Spin, eigenaar van Artiestenburo Bemo Entertainment.  

‘Het is elke keer een feestje. Veel bekende en vrolijke gezichten die je eens per jaar tegen 

komt.  De meesten komen hier puur voor de sfeer en gezelligheid. Hebben ze de hele avond 

staan praten met vrienden en bekenden, en van de optredens weinig meegekregen. Anderen 

daarentegen komen puur voor de bands die hier optreden. Gedurende het jaar wordt ons vaak 

gevraagd wie er komen optreden. We krijgen ook veel tips en aanbevelingen. Getracht wordt 

altijd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van het publiek, voor zover moge-

lijk natuurlijk!’. >> 
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Paasvuur De Wijk  

Ook dit jaar is er weer het traditionele paasvuur op eerste paasdag, zondag 5 april 2015 om 

20.00 uur. Het paasvuur vindt plaats op het maïsland van de familie J.M Smid aan de Com-

missieweg 25a in De Wijk. (achter kinderdagverblijf de Boerderij)  Dit wordt mogelijk ge-

maakt door de Stichting de Wiek Actief.  

Het snoeimateriaal kan worden aangeboden bij de ingang van het land op zaterdag  21 en 28 

maart  en zaterdag 4 april van 10.00 -12.00 uur. Buiten deze tijden is de toegang tot het land 

gesloten. Wel is het mogelijk om evt. snoeihout te brengen op afspraak. (Tevoren bellen!) 

Boomstammen en -stronken zijn niet toegestaan. Het hout moet in hanteerbare stukken wor-

den aangeleverd, hoofdzakelijk snoeihout. Geschilderd hout, rubber, kunststof of chemisch 

afval wordt niet geaccepteerd. Tijdens het ontsteken van het paasvuur is de toegang gratis.  

Stichting De Wiek Actief hoopt dit jaar weer een mooie en grote paasvuurbult te kunnen ont-

steken. Wie zin heeft om hier aan mee te helpen is welkom en kan contact opnemen met ons.  

Meer informatie: Telnr: 06-50 953 385. 

>> Daarom is dit jaar gekozen voor tributebands van Iron Maiden, Thin Lizzy en Volbeat. 

Bands die musiceren nog tot kunst hebben verheven, en voornemens zijn om er een  mooi  

en stevig spektakelstuk van te maken.   

Takens:  ‘Dit feestje leeft hier echt in de regio. Ook buitenstaanders kijken zich vaak de 

ogen uit. Elk jaar komt hier een busje vol oude rockers uit de buurt van Utrecht naar toe. 

Vinden ze prachtig, zo gemoedelijk als het er hier aan toe gaat. Dergelijke feesten op plat-

teland, gewoon bij de boer op het erf  dat kennen ze daar helemaal niet. Het is soms net een 

reünie van oude vrienden, familie en bekenden. Mensen die je vroeger veelvuldig tegen-

kwam in het uitgaanscircuit maar het nu te druk hebben met de carrière of het gezin. De 

brave huisvader,  stoere motorrijder , suffige boekhouder, fraaie doktersassistente, robuuste 

bouwvakker of gewiekste advocaat die een stevig stukje rockmuziek niet schuwen staan 

vooraan bij het podium naast elkaar uit hun dak te gaan. Een mooi gezicht. Ook de vrijwil-

ligers die ons helpen met opbouwen en opruimen vinden het super om te helpen. Ze weten 

precies wat er van hun verwacht wordt. Het is hele sfeertje, met elkaar iets neer zetten. En 

de bezoekers een leuke avond bezorgen daar doen we het voor  met elkaar’.   

Omdat er drie bands spelen op een avond, begint het programma meestal op tijd. De eerste 

band zal rond 21.00 uur gaan spelen. Spin:  ‘Op tijd beginnen, op tijd klaar is het motto. 

Onze doelgroep: de ietwat ‘oudere jongeren’ zeg maar houden zeker van een feestje, maar 

dat hoeft doorgaans niet meer tot diep in de nacht’.  Kaarten zijn te koop in de voorverkoop 

of op de avond zelf. De schuur is open vanaf 19.30 uur.  Meer informatie oldtimerock.nl << 
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Kom met ideeën naar ‘Wij De Wolden’ 

Hebt u een goed idee waar De Wolden socialer, mooier of duurzamer van wordt? Wilt u het 

zelf uitvoeren, maar kunt u hulp gebruiken? Of wilt u uw hulp aanbieden? Gemeente De 

Wolden wil graag inwoners met ideeën en inwoners die hun kennis en ervaring aanbieden 

met elkaar in contact brengen. Woldenaren zijn welkom bij de bijeenkomst ‘Wij De Wol-

den’ op donderdag 19 maart in Het Bovenveen in Echten.  

Gemeente De Wolden stimuleert 

Gemeente De Wolden wil (nog) meer ruimte geven aan het maatschappelijk initiatief in de 

gemeente. De gemeenteraad heeft hiervoor afgelopen december geld vrij gemaakt. Eén mil-

joen euro moet de komende vier jaar ten goede komen aan initiatieven uit de Woldense sa-

menleving. Dit past in een veranderende samenleving waarin het minder vanzelfsprekend 

wordt dat de gemeente alles naar zich toetrekt, maar juist inwoners faciliteert het beter te 

doen. 

Van idee tot uitvoering 

Burgemeester Roger de Groot: “Initiatieven van inwoners kleuren de gemeente. Bijvoor-

beeld kinderopvang in een seniorenhuis, het oprichten van een zorgcoöperatie, samen groen 

onderhouden. Vaak stranden ideeën voordat ze een kans hebben gehad. Een idee realiseren 

vraagt om doorzettingsvermogen, maar ook al snel om geld, menskracht en spullen. Vraag 

en aanbod willen we deze avond graag aan elkaar verbinden, bijvoorbeeld met een speeddate 

tussen inwoners met een idee en inwoners die willen meedenken.” 

Iedereen welkom 

De bijeenkomst ‘Wij De Wolden’ start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Ieder-

een is van harte welkom. Voor meer informatie of aanmelden voor de bijeenkomst kunt u 

mailen naar Riet Muller via gemeente@dewolden.nl of via T. 140528 

Zwemmen voor diploma A 

In maart 2015 start zwemvereniging “De Reestduikers” weer met een groepje zwemlessers 

voor het zwemdiploma A volgens het zwem ABC. Wij hebben nog enkele plaatsen vrij. 

De zwemlessen worden gegeven in Bad Hesselingen te Meppel op de zaterdagmorgen, af-

hankelijk van het groepje van 8.00 uur tot 8.35 of van 8.35 uur tot 9.10 uur. 

In overleg met Bad Hesselingen nemen we geen kinderen uit Meppel aan voor het A- en B-

diploma. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met badmeester Jacob via 

e-mailadres trainer@reestduikers.nl. 
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0522 - 820377 
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0522 - 443275 
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