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Genieten van een mooie Palmpaasoptocht

Speeltuinvereniging de Speulhorst heeft zondagmorgen 25 maart de palmpaasoptocht in
de Wijk georganiseerd. Om 10.30 uur startte
deze bij de molen, onder muzikale begeleiding van Apollo. Vele kinderen liepen met
hun versierde haantje op een stok mee. Waar
de stok aan het begin nog vol was, was deze

aan het eind van de optocht zo goed als leeg;
zoals dat hoort natuurlijk! Na afloop van de
optocht had de paashaas een smakelijke verrassing voor de kinderen, en konden de ouders/verzorgers/opa’s en oma’s genieten van
een kopje koffie en thee.
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Oranjevereniging
‘Wiekers van het jaar’

Jaarvergadering
Op vrijdag 20 april staat de jaarlijkse algemene ledenjaarvergadering van de Oranje gepland. Deze zal om 20.00 uur plaats vinden
bij cafe de Wiekslag. Op deze avond wordt
het afgelopen jaar geëvalueerd en zal de planning van dit jaar bekend worden gemaakt.

Gezocht: deelnemers voor
AED-training
De Belangenvereniging de Wijk e/o is bezig,
met een paar vrijwilligers, om een netwerk
van burgerhulpverleners op te zetten die ingeNiet een individu zoals gebruikelijk, maar een zet kunnen worden bij reanimaties in het dorp.
vereniging werd woensdagavond benoemd tot In het dorp zijn verspreid enkele AED‘Wiekers van het jaar 2017’. Dit gebeurde
apparaten (Automatische Externe Defibrilatijdens de jaarvergadering van de belangentor) aanwezig en beschikbaar.
vereniging De Wijk. Bart Hoogeveen nam als
voorzitter van de Oranjevereniging de ereWilt u deelnemen aan een AED-cursus/
penning in ontvangst van Coop Dunnink eige- reanimatietraining? De training wordt u aannaar Niek Slomp, de vorige Wieker van het
geboden door de Belangenvereniging De Wijk
jaar.
e.o. en kan starten bij een minimale aanmelding van 10 personen.
‘De Oranjeverenging is genomineerd voor
hun inzet om elk jaar het dorpsfeest en aanverwante activiteiten te organiseren. Hun inzet voor deze evenementen is groot, en er
komt veel bij kijken. Het kost veel tijd en
energie. En vergeet de verantwoordelijk die
de hele groep er in steekt en er voor neemt
niet. Die mening wordt dan ook gedeeld om
de titel Wiekers van het jaar 2017 uit te spreken over alle bestuursleden uit te spreken over
alle bestuursleden zo stond er te lezen op de
bijbehorende oorkonde’. Ook waren er bloemen en een waardebon om een taart op te
halen bij Coop Dunnink.

Tijdens de training leert u, mogelijk in enkele
avonden, hoe u een AED-apparaat kan gebruiken. Daarna volgt jaarlijks een herhalingscursus van één avond. U wordt dan bij een organisatie aangemeld die u dan alarmeert als uw
inzet met een AED in uw buurt gewenst is.
Mogelijk zijn er ook mensen die al zo'n training hebben gehad, omdat ze in hun bedrijf al
Bedrijfshulpverlener zijn. Meldt u zich vooral
aan. Voor meer informatie of aanmelding
kunt u contact opnemen met de secretaris van
de Belangenvereniging t.w. Rindert Bouma,
tel. 06-37035082, of per email
wijkerbelang@gmail.com

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

Adverteren, tips en/of

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: nieuws voor redactie?
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Telnr.. : 06-50953385
Koekange. Telefoon: 06-23145260
Mail: info@dewijk.info
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As ’t kan en as ’t mut
Drenten hebt de goeie eigenschap umme
mèensen van butenof het goed naor ‘t zin
te willen maken. Wij past oens graag an.
Zo ook mit de taal. Wij probeert direct zo
goed en zo mooi meugelijk ien Beschaafd
Nederlaands mit ze te proten. Daorbij geet
het nog wel ies een beetie mis. Wat denk ie
van tegen de neie buren: “Waar komen
jullie weg en mogen jullie hier wel wat
wezen? en “Wij eten ’s avonds middag”.
Of zo mar op de eerste visite: “En toen heb
ik nog naar de televisie gekeken. Er was
een natuurfilm voor”. En aover een boer
die deur het slechte weer grammijterig ien
het heufd weur.
Laote wij mar gewoon doen en oenze eigen
streektaal zuver blieven spreken. Tenminste wanneer as ’t kan. En det is vaker het
geval daw ien de gaten hebt. Een paar weken terogge was ik ien Runewold mit een
(old) collega bij de presentatie van een
map mit geschiedenisverhalen ien het
Drèents en Nederlaands veur de leeringen
van de hoogste klassen van de basischolen.
Een köppel leerkrachten, directeuren, een
journalist en ook de wetholder van De
Wolden waren der bij. Lange niet iederene
kun Drèents proten. Mar verstaon ……..?
Zowel mien collega as ikkke zölf hebt oenze bijdrage ien de streektaal edaone. Ien
de naobespreking bleek dat iederene het
goed kun volgen en ook goed kun begriepen.
Laote wij daorumme veural die gelegenheden en umstaandigheden zuken waor wij
ien oenze rieke moedertaal (oens cultureel
arfgoed) mit mekaar kunt proten en naor
mekaar kunt lustern. Die gelegenheden
bint er er meer dan wij dèenkt!
As ’t kan ien het Drèents en as het mut dan
mar ien het Nederlaands.
Rune, meert 2018
Bertus Mos
(taalschulte Huus van de Taol ien de
gemeente De Wolden)
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Succesvolle uitvoering van De Bloem

Afgelopen vrijdag en zaterdag speelde Rederijkerskamer de Bloem wederom de sterren van
de hemel op het toneel van de Havezate in de Wijk. De spelers hadden er zin in, en het publiek kennelijk ook, want beide avonden was de zaal volledig gevuld voor het blijspel “Wie
speelt met wie?”, dat enthousiast is geregisseerd door professioneel regisseur Sabine Osinga.
Na het grote succes van het 150-jarige jubileumstuk van vorig jaar was het natuurlijk spannend! Konden de hoog gespannen verwachtingen waar gemaakt worden? Gezien de vele
enthousiaste reacties naderhand, zijn ze daar zeker in geslaagd!
‘Wie speelt met wie?’. Een blijspel doorspekt met veel complotten. Wie nou met wie onder
één hoedje speelde bleef tot op het eind de vraag. De grime werd verzorgd door de dames
Alien Liezen, Tieneke Bennink en Jacqueline Kalthof. De nieuwe licht- en geluidinstallatie,
gekocht van o.a. de opbrengst van de jubileumverloting van vorig jaar, werd met plezier en
met succes bediend door Thom Nijstad. Het prachtige decor is met veel inzet opgebouwd
door Jan Bennink en Jan Hulzinga, en achter de schermen is Janneke Hulzinga-Van de Wetering met allerlei hand- en spandiensten zeer behulpzaam geweest. (Het uitgebreide verslag is
ook te lezen op www.dewijk.info

Broodmaaltijd valt in
de smaak
Medewerkers van Coop Dunnink hebben met
veel plezier een Paas broodmaaltijd georganiseerd in het verzorgingstehuis Dunninghe.
De broodmaaltijd viel erg in de smaak bij de
bewoners.
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Boerderij Jacques Tichelaar in brand
De stal bij de woonboerderij van Jacques Tichelaar, voormalig Commissaris van de Koning
in de provincie Drenthe, stond woensdagmiddag 21 maart in de brand. De
brand aan de Staphorsterweg in De
Schiphorst werd opgeschaald tot grote
brand. Er waren vijf korpsen aanwezig.
Ze probeerden de boerderij te redden
door op het dak riet weg te trekken. De
brand is vermoedelijk ontstaan in de
schoorsteen van de stal achter het woonhuis. Het woonhuis bleef behouden. Het
publiek werd op grote afstand gehouden.
Tichelaar zelf liep aangeslagen rond bij
de boerderij. Er waren geen gewonden.

Dansgroepen Atlas Sport doen mee aan danswedstrijd!
Zaterdag 24 maart hebben de streetdance groepen van 10-12 jaar en 13-17 jaar meegedaan
aan de danswedstrijd in Zuidwolde. Het was een wedstrijd voor alle streetdance-/jazz-/
moderne dansgroepen van alle leeftijden van verenigingen en sportscholen. Een groep wordt
ingedeeld op leeftijd en niveau. De dansgroepen lieten hun (in de eigen les geoefende) dans
zien en een deskundige jury heeft het beoordeelt. De dansgroepen zijn dit jaar niet in de prijzen gevallen maar de meiden hebben laten zien wat ze in hun mars hebben, ze hebben plezier
gehad én ervan genoten. Dat is waar het om gaat. De meiden mogen trots zijn op zichzelf.
Insteek
Tijdens de streetdance lessen staat plezier altijd voorop. Het gaat niet om het winnen, maar
om het plezier dat de kinderen tijdens het dansen beleven.
Contact
Atlas Sport biedt streetdance lessen aan voor kinderen van 5 t/m 17 jaar. Dus hou je van dansen en wil je graag nieuwe dance moves leren? Dan is streetdance iets voor jou!
Kom een gratis proefles volgen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 0522-441090 of neem
contact op via info@atlassport.nl

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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Supporters Vereniging v.v. Wacker pakt uit
Terwijl het voorjaar in de lucht hangt, de vogeltjes druk aan het nestelen zijn en de voetbalcompetitie voorzichtig naar het einde sluipt, heeft de Supporters Vereniging gemeend om
tijdens de wedstrijd van Wacker 1 tegen Ruinen 1 op zondag 15 april wederom iets rondom
de wedstrijd te organiseren.
Als er maar een stopcontact in de
buurt is, maakt niet uit of ik op een
boot, kelder, plaatselijke kroeg of
op een bergtop in de Alpen moet
spelen….. Jawel, dat zijn de woorden van ras muzikant en entertainer
Willem Spans. En hij komt deze
zondagmiddag het publiek en spelers vermaken op zijn eigen wijze,
welke bekend is in De Wiek, Ruune
en omgeving.
Voorafgaand aan de wedstrijd spelen twee jeugdteams van WIJC en
Ruinen tegen elkaar om alvast in de sfeer te komen. En voor aanvang van de wedstrijd worden de spelers van Wacker en Ruinen begeleid naar het veld door jeugdvoetballers van
WIJC. Het beloofd dus weer een gezellige en sportieve zondagmiddag te worden, waarbij de
Supporters Vereniging van Wacker u hoopt te mogen begroeten! Aanvang van de wedstrijd
is om 14.00 uur.

Monsterachtig mooi feest
Het jaarlijkse festival
'Monsters of Rock'
bij Loonbedrijf de
Gorter is weer een
geweldig feest geworden waar honderden liefhebbers van
stevige werk op afkwamen. Het spits
werd afgebeten door
The Foo. Deze band
speelde het repertoire
van The Foo Fighters
prima na. De echte
smaakmakers waren de mannen van Jurassic Park. De oude rockers hadden een grote Dino
mee gebracht ter verhoging van de feestvreugde. De energie spatte van het podium. The Unforgiven sloot de avond in stijl af met het stevige werk van Metallica. Het publiek kon er
geen genoeg van krijgen. De opkomst was weer prima en ook de sfeer wat uitstekend te noemen. Het was de 9e keer dat het festival werd georganiseerd door Stichting De Wiek Actief.
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In het theoretische deel krijgt de cursist van
een ervaren imker algemene informatie over
de bijenteelt. Zo zullen onderwerpen worden
behandelend die betrekking hebben op de
manieren waarop bijen kunnen worden gehouden, de werkzaamheden die gedaan worden om een bijenvolk goed de jaarcyclus te
laten doorstaan, het zwermen en natuurlijk het
slingeren van honing. Er wordt voor gezorgd,
dat de cursist het behandelde nog eens kan
teruglezen.
Tijdens het praktische gedeelte wordt de cursist in de bijenstal vertrouwd gemaakt met
een bijenvolk en wordt met een geopende
bijenkast uitgelegd hoe het daarin reilt en
Met maar liefst 65 kinderen ging het festijn
zeilt. Voor beschermende kleding wordt gevan start. De paashaas had een speurtocht
zorgd.
door het dorp uitgezet. Door middel van foCursisten die serieus willen beginnen met het
to’s zochten de kinderen waar de plaats van
hun volgende activiteit was. Onderweg was er houden van bijen kunnen voor de fijne kneepjes worden bijgestaan door een coach van de
natuurlijk ook gedacht aan drinken en wat
lekkers, uitgedeeld door de paashaas zelf. Het Imkersvereniging. Voor nieuwe leden zal een
bijenvolk beschikbaar worden gesteld.
was weer een gezellige middag!

Gezellig Paasfestijn

Verdere informatie:
Data en tijd: donderdag 19 april a.s. vanaf
Bijen houden is in. Steeds meer mensen zoe- 19.30 uur het theoretische gedeelte.
ken tegenwoordig vertier in het houden van
zaterdag 21 april a.s. van 09.45
bijen. De Imkersvereniging afdeling De Wijk uur tot 13.00 uur het praktische gedeelte.
e.o. merkt dat. Het aantal leden is de laatste
Plaats:
beide gedeelten Informatiecenjaren weer wat gegroeid en dat is om allerlei trum ‘t Ende, Stapelerweg 20, De Stapel (De
redenen van belang.
Wijk).
Kosten:
€ 5,Er zijn ongetwijfeld mensen die belangDoelgroep:
iedereen vanaf 16 jaar die bestelling voor het imkeren hebben maar de stap
langstelling
voor
het houden van bijen heeft.
tot dusver om de één of andere reden niet
Aanmelden:
bij
reinschreur@kpnmail.nl
hebben gezet. Voor die mensen organiseert de
Nadere info: Rein Schreur tel. 06-22183953.
Imkersvereniging een snuffelcursus met een
De cursus wordt gehouden bij voldoende
theoretisch en een praktisch deel.
deelname.

Snuffelcursus imkeren
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Grote belangstelling
voor Paasvuur De Wijk

ALS en naar behandelmethoden. En er gloort
hoop. Weliswaar gaat het om een experimentele behandeling en is het allerminst zeker dat
Martijn weer zal kunnen lopen, maar er is een
kans dat het medicijn het ziekteproces vertraagt. Dat is reden genoeg om alles op alles
te zetten het geld bij elkaar te krijgen voor
deze behandeling. De behandeling kost €
35.000 en er is geen verzekering die dit vergoedt.

Draag ook je steentje bij
De marathon van Atlas Sport is op 21 april.
De start is om 12.30 uur met een demo streetdance en de marathon is van 13.00 tot 18.00
Aan de Commissieweg in De Wijk werd op
uur in de sportschool in De Wijk, H. Tillema1e Paasdag het paasvuur ontstoken. Vele hon- weg 63b. Van 13.00 tot 14.00 uur is er yoga.
derden belangstellenden kwamen hier op af. Van 14.00 tot 18.00 uur is er elk uur RPM/
Het paasvuur werd voor het zesde jaar op rij spinning en bodypump. Meedoen aan de mageorganiseerd door de stichting De Wiek
rathon kan al vanaf 5 euro per uur; de gehele
Actief. De afgelopen weken is veel snoeihout opbrengst gaat naar de behandeling voor
verzameld om er een mooie bult van te maMartijn. Iedereen kan meedoen. Aanmelden
len. Doordat het land behoorlijk drassig was kan bij Atlas Sport of via www.atlassport.nl/
kon er iets minder ingezameld worden dan
helden.
anders. Om 20.00 uur werd het vuur ontstoken. Het bleef nog lang gezellig.

Gezellige middag

Sportieve marathon voor
behandeling ALS
Op zaterdag 21 april organiseert Atlas Sport
een sportmarathon om geld op te halen voor
de stichting Helden van Martijn. Deze stichting is opgericht om geld in te zamelen voor
een behandeling die het ziekteproces van
Martijn Witte kan vertragen.
Martijn (39) woont in De Wijk, samen met
zijn vrouw Eveline en zoontjes Jurriën van 5
en Yannick van 3. Sinds eind 2015 weet Martijn dat hij ALS heeft. ALS (amyotrofische
laterale sclerose) is een ingrijpende ziekte
waarbij de spieren één voor één uitvallen, tot
uiteindelijk ook de ademhalingsspieren worden aangetast. De gezondheid van Martijn is
sinds de diagnose verder achteruit gegaan.
Medicijnen tegen ALS zijn er niet. Gelukkig
wordt er heel veel onderzoek gedaan naar

Op woensdagmiddag 18 April, organiseren
de vrijwilligers van Welzijn voor Ouderen
een gezellige middag voor u, in de Havezate
te De Wijk. Wij hebben een leuke quiz, met
daarnaast een optreden van de heer J. Tijink.
Er is een loterij met weer mooie prijsjes en
prijzen. De loten kunt u kopen die middag in
de zaal. ‘Gezelligheid kent geen tijd’.
Wij ontvangen u van harte.
Woensdagmiddag 18 April.
Tijd : 14.00 uur.
Waar: De Havezate in De Wijk.
Kosten: € 5,50.
Inbegrepen: koffie/thee, met lekkers. Drankje en hapje.
Vriendelijke groeten van:
Bea Westerbeek.
Geertje Gol.
Elly Strabbing.
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De Wijk wordt aangesloten op Glasvezelnetwerk

over de transitie naar duurzaamheid. En ja,
opslag van duurzame energie in zoutaccu’s is
veel veiliger en goedkoper dan in lithium-ion
accu’s. Bovendien leiden ze niet tot de uitputting van zeldzame metalen. Bij de lithium-ion
accu’s zit ‘m dat niet zozeer in de lithium die
beperkt voorhanden is maar meer in de kobalt
die in de kathode wordt gebruikt.
Het positieve nieuws is dat een Nederlandse
vinding gaat zorgen voor een 50% hogere
opslagcapaciteit in lithium-ion accu’s maar
daarmee zijn ze nog steeds veel duurder dan
zoutaccu’s.

Het bijgebouw dat in De Wijk is verrezen
De Wijk wordt als een van de laatste dorpen heeft met bovenstaande echter niets uit te
staan. Het gaat om een sterrenwacht waarmee
aangesloten op het Glasvezelnetwerk. De
Henk mee doet aan enkele professionele asverwachting is dat tussen september en notronomische waarnemingsprojecten. Die hobvember gaat gebeuren. In het voorjaar van
2019 moet het project voltooid zijn zo vertel- by is geboren in 1957 toen de spoetnik met
de Gerhard Kippers, directeur van Glasvezel het blote oog als bewegend stipje tussen de
De Wolden, tijdens de informatieavond op 27 sterren kon worden waargenomen. Nu neemt
maart. De inwoners van De Wijk zijn echter Henk met zijn telescoop bewegende stipjes
nog maar moeilijk te bewegen tot het afslui- waar in de vorm van planetoïden die voor
sterren langs trekken. Hij doet dat samen met
ten van een abonnement zo bleek tijdens de
vele andere amateurs en professionals en
bijeenkomst. Tot op heden zijn er nog maar
iets van zeventig abonnementen zijn afgeslo- daarmee kan de vorm van planetoïden nauwkeurig worden bepaald.
ten. ‘Dat moeten er wel meer worden’. Met
de aanleg van glasvezel krijgen de inwoners
Henk Bulder
de beschikking over super snel internet.

Thorium Centrale in
De Wijk?
Bij het duurzaamste huis van Drenthe in De
Wijk is een nieuw bouwwerk verschenen dat
de gemoederen nogal bezig houdt. Wat heeft
die Bulder nu weer voor bedacht voor de opwekking van energie? Op 29 maart was er in
de uitzending van Focus veel aandacht voor
de nieuwe vorm van kernenergie, een gesmolten zout reactor op basis van thorium. En had
Bulder het niet gehad over zoutaccu’s voor de
opslag van duurzame energie?
Ja, thorium centrales zijn de toekomst wat
betreft de basis energievoorziening, daarover
schreef Henk al 5 jaar geleden in zijn visie
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rugzak die gevuld is met zes liter water. Een
knappe prestatie die wordt beloond. “In de
weken voor deze bijzondere wandeltocht zamelen de kinderen namelijk geld in bij famiZo’n 50 schoolkinderen uit groep 7 en 8, van lie en bekenden. Dat geld gebruiken we voor
OBS De Horst in De Wijk, deden dit jaar mee een water- en sanitatie project in een ontwikaan ‘Wandelen voor Water’, het landelijk
kelingsland. Doordat kinderen met dit project
initiatief waarmee ruim 20.000 schoolkinthuiskomen, maken we bovendien ook de
deren geld inzamelen voor waterprojecten in ouders een beetje bewuster over de probleontwikkelingslanden. De sponsorloop
men met drinkwater en sanitair”, aldus Ernes.
‘Wandelen voor Water’ is het grootste educatie- en inzamelingsproject van Nederland als Gatlessen
het gaat om veilig drinkwater en sanitatie
Er hebben zich voor het initiatief dit jaar al

Leerlingen wandelen met
6 liter water op hun rug

‘Wandelen voor Water’ wordt dit jaar alweer
voor de zestiende keer georganiseerd. Hiermee vraagt de organisatie aandacht voor de
problemen met schoon water en sanitatie in
de wereld. Zo’n 2,4 miljard mensen beschikken thuis niet over een deugdelijk toilet en
meer dan 660 miljoen mensen hebben geen
toegang tot veilig drinkwater. “Met name
kinderen zijn daarvan de dupe”, zegt Sjef
Ernes van Aqua for All. Dat is de organisatie
die het project al sinds de start in 2003 coördineert. ‘Miljoenen kinderen lopen elke dag
flink wat kilometers om water te halen, dat
ook nog eens vaak vervuild blijkt. Daardoor
gaan ze niet naar school. Met Wandelen voor
Water helpen kinderen hier hun leeftijdsgenootjes uit ontwikkelingslanden’.
Zes liter water
Dat gebeurt onder meer met een sponsorloop
voor leerlingen van groep 7 en 8. Op donderdag 22 maart 2018 wandelden de kinderen
van de OBS De Horst zes kilometer mét een

370 scholen opgegeven, waaronder dus ook
OBS De Horst uit De Wijk. “Het gaat ons
naast het geld voor projecten vooral om bewustwording en voorlichting. Naast de sponsorloop verzorgen we daarom ook een gastles. Kinderen leren hier het belang van veilig
drinkwater, sanitair en hygiëne voor iedereen.
Het is goed om te beseffen dat dit niet voor
elk kind op de wereld even vanzelfsprekend
is. ‘Wandelen voor Water’ zorgt naast de
gastles verder nog voor promotiemateriaal,
versieringen en de speciale Wandelen voor
Water-rugzakken voor alle leerlingen.
Ingezameld bedrag
De leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De
Horst hebben dit jaar € 1.508,00 sponsorgeld
weten te vergaren. De gebruikte PET-flessen
konden bij de supermarkt COOP Dunnink in
De Wijk ingeleverd worden en dat leverde €
50,00 extra op. Tevens zorgde deze supermarkt op de helft van de 6 KM sponsorloop
voor een gezonde versnapering.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Acrobatische gymnastiek – WGV De Wijk
Zondag 18 maart, was de derde wedstrijd voor de district kampioenschappen Noord van de
Acro-lijn C. Deze wedstrijd vond plaats in Scheemda. De vereniging WGV uit De Wijk was
hier met drie teams vertegenwoordigd en ook SV Rouveen was aanwezig!

De wedstrijden van C-lijn bestaat uit twee onderdelen. Een balans onderdeel en een tempo
onderdeel. Karakteristiek voor de balansoefening is dat de partners gedurende de uitvoering
van het paar- of groepselement in contact blijven met elkaar. Voor het Tempo onderdeel ofwel dynamische elementen is dat er vluchtfase is en dat het contact tussen partners kort is,
ondersteund is of het de vlucht onderbreekt. Vaak ‘gooit’ de onder partner de boven partner in
de lucht en ontstaan er zo mooi salto’s!
De meiden van WGV De Wijk en SV Rouveen zijn ‘s morgens op tijd vertrokken naar
Scheemda, om daar per trio een tweetal oefeningen te kunnen laten zien. Hier hebben ze vanuit de vereniging met de trainers hard voor geoefend en getraind. Deze meiden zijn zondag
helaas niet in de prijzen gevallen, maar ze hebben een prachtige sportieve dag gehad, veel
laten zien en veel gezien! Lijkt het je ook leuk om op deze manier met sport bezig te zijn,
kom eens langs en doe een paar lessen mee!
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Echtpaar Van ’t Wout-Falandt 60 jaar getrouwd
Het echtpaar Dick en Ank Van ’t Wout-Falandt was maandag 26 maart 60 jaar getrouwd. Reden genoeg voor Burgemeester Roger om even langs te gaan met een mooie bos bloemen, om
het echtpaar persoonlijk te feliciteren namens het gemeentebestuur.
De tongval met de rollende r van Dick (83) verraden gelijk zijn Rotterdamse afkomst. Hier
maakte hij in zijn jeugd het bombardement in de oorlog van nabij mee. ‘Zoiets vergeet je
nooit meer. Het was voor mij ook reden om later dienstplicht te weigeren. Ik weigerde om op
mensen te schieten’. Op de kunstacademie in Rotterdam ontmoete hij zijn vrouw Ank (79)
‘Ze kwam de trap af, en ik wist gelijk dat is ze’. Volgens Dick was het liefde op het eerste
gezicht. Ank weet het nog goed. ‘Dick bracht me weg op zijn Solex. Niet te ver, want ik had
toen nog een ander vriendje’. De liefde bleek sterk genoeg. Ze trouwen in Vlaardingen, waar
Ank het levenslicht zag. Veel foto’s van de bruiloft zijn er niet. Eentje welgeteld. ‘Een vriend
zou foto’s maken, maar hij was te laat, en had bovendien zijn camera vergeten’.
Schilderen is de grote passie van Dick. ‘Dat zit in de genen. Daarmee ga ik door tot het niet
meer kan’. Nog dagelijks is hij te vinden in zijn atelier in zijn huis. ‘Ik schilder drie tot vier
uur per dag. Net zo lang tot de vogels stil worden, dan ga ik ook naar bed’. Om toegelaten te
worden tot de Rotterdamse kunstacademie was er geld nodig. ‘Een suikeroom van mij leende
geld hiervoor. Hij zei als je niet gemiddeld een cijfer 7,2 haalt dan betaal je alles terug. Gelukkig haalde ik een gemiddelde van 8,9’.
Ondanks een opleiding boekbinden stopte Ank met haar creatieve kant. Om later
bij justitie te werken.
‘Dagvaardingen lezen
en de fouten er uit
halen’. Na hun trouwen woonden ze vele
jaren in Amsterdam.
Waar ook hun twee
zonen opgroeiden.
Die samen zorgden
voor vijf kleinkinderen.
In de buurt waar ze
woonden was het lawaaierig en druk. Dat deed ze besluiten om naar Drenthe te verhuizen.
‘We hadden kennissen hier, die aanboden om hier eens te komen’. Zo kwamen ze aanvankelijk in Staphorst terecht. Om daarna te verhuizen naar Koekanger Dwarsdijk in Koekange, en
vervolgens naar Jan Poortmanweg in De Wijk. Om vervolgens de overstap te maken naar het
appartementencomplex De Wijkhorst. Waar ze een uitkijken op het Reestdal . ‘Elke morgen
worden we begroet door de ooievaars’. Hoewel Ank al tien jaar in zorgcentrum Dunninghe
woont komt ze er nog regelmatig. ‘Na een reis door Jemen kwam ik ziek terug. Moest toen
een tijd in quarantaine doorbrengen. Sindsdien woon ik in Dunninghe’. Waar Dick ook dagelijks even langs komt om te eten. In het verleden hebben we altijd veel gereisd vertelt Ank.
‘Met name Spanje, daar zijn we verliefd op geworden. Een van onze zoons woont daar tegenwoordig zelfs’.
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