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Jannes Prins in het zonnetje gezet

den al gestart met de voorbereidingen en het
zoeken van oud taxichauffeurs die ooit voor
Taxi Prins werkzaam waren. Dit was een
wens van Prins. Die in het verleden al eens
had aangegeven een soort van reünie te willen
organiseren. En daar was bijna iedereen wel
Jannes die zondag 8 april 75 jaar is geworden, voor te porren. Jannes en Roelie Mennink die
werd totaal verrast door ruim veertig oudgebeide vele jaren werkzaam waren voor Taxi
dienden. Zij hadden zich verzameld bij café
Prins kregen in de zoektocht naar oud collede Wiekslag in De Wijk. Zonder dat hij op de ga's hulp van Jan Boverhof.
hoogte was, werd er een paar maanden gele>> lees verder op pagina 2
De bekendste taxichauffeur van De Wiek,
Jannes Prins had zich vrijdagavond 6 april
waarschijnlijk geen mooier verjaardagscadeau kunnen wensen dan een reünie met
alle oud personeelsleden van Taxi Prins.
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Vervolg van voorpagina
Samen lukte het om bijna iedereen op te sporen. Ook Jan Mennink zat in het complot. Hij
was het die in het begin van de avond een
hapje ging eten met Prins. Samen met de anderen hadden ze gearrangeerd dat de jarige
job omstreeks 21.00 uur nog even bij café de
Wiekslag langs gingen ‘om wat op te halen’.
De nietsvermoedende Prins werd bij het betreden van horeca etablissement plotsklaps toegezongen door alle aanwezigen die zich achter de schuifdeuren hadden genesteld. Na alle
felicitaties en schouderklopjes kreeg Prins een
enveloppe met inhoud aangeboden om een
reisje van te maken. Prins die al op 18 jarige
leeftijd al begon met taxi rijden, en dat nu
incidenteel nog wel doet had de avond van
zijn leven. Het feestje duurde tot in de kleine
uurtjes.

Informatieavond
Duurzaam de Wijk
Op dinsdag 24 april 2018 zal in de Raadzaal
van het ontmoetingscentrum De Havezate in
de Wijk om 20.00 uur de tweede informatiebijeenkomst, georganiseerd door de werkgroep Duurzaam de Wijk plaats vinden. Het
thema van de avond is wederom een Duurzaam de Wijk in 2025.
Bij de vorige bijeenkomsten is duidelijk geworden, dat er bij de bewoners van De Wijk
behoefte is aan uitleg over zonneenergie.Tevens hebben wij gemerkt dat mensen die in een huurwoning wonen of niet op
het eigen dak zonnepanelen kunnen plaatsen
geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om
toch gebruik te kunnen maken van zonneenergie.

Om hier invulling aan te geven zal Corina
Onderstijn, werkzaam bij de Energiewerkplaats Drenthe, namens de werkgroep uitleg
geven over het gebruik van zonnepanelen in
het algemeen en collectieve installaties voor
duurzame energie zoals in een coöperatie.
De werkgroep heeft enkele locaties op het oog
voor het realiseren van een postcoderoos.
Deelnemers aan de postcoderoos worden door
het kopen van eigendomscertificaten eigenaar
van hun eigen zonnepanelen. Deze komen niet
op of bij de eigen woning maar op het beschikbaar gestelde dak. Ook hierover zal tijdens de bijeenkomst worden gesproken.
Namens de gemeente de Wolden zal Bert
Scheper, Beleidsmedewerker Duurzaamheid /
Energieregisseur Samenwerkingsorganisatie
De Wolden Hoogeveen, aanwezig zijn.
U wordt van harte uitgenodigd om deze avond
bij te wonen.
Meer informatie of achtergrondinformatie is
te verkrijgen op onze website en facebookpagina. Noteer deze bijeenkomst in ieder geval
alvast in uw agenda. Wij verheugen ons op
uw komst
Aalt Zwep / Eric Koldeweij / Frans Pols / Jan
Willem Homan / Jorrit Spel / Steef van Baalen

Bereikbaar:
E-mail :
info@duurzaamdewijk.nl
Website:
http://www.duurzaamdewijk.nl
Facebook: https://www.facebook.com/
DeWijkduurzaam/

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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Ochtendwandeling
Pluk de dag!
Op zondag 22 april kunt u meedoen met de
ochtendwandeling ‘Pluk de dag!’ in het
prachtige Reestdal onder leiding van yogadocent Marijke en wildplukster Olga. De
dames organiseren deze wandeling in samenwerking met Het Drentse Landschap. De
wandeling start om 7.00 uur bij het Informatiecentrum ’t Ende, Stapelerweg 20 in De
Wijk. Bij terugkomst rond 9.00 uur staat een
heerlijk ontbijt klaar. Aanmelden voor deze
activiteit is verplicht. Kijk voor meer informatie op www.drentslandschap.nl onder
activiteiten.
Ontdek de kracht van de natuur
Ervaar de krachtige werking van deze ochtendwandeling in de natuur. Beleef tijdens
de yogaoefeningen de vredige atmosfeer in
de vroege ochtend, als de levensenergie nog
in zijn puurste vorm aanwezig is. Geniet van
de stilte, hoor de vogels en spot reeën. En
ontdek dat de natuur ons nog veel meer te
bieden heeft: heel veel bloemen, bladeren en
bessen zijn eetbaar, alleen weten veel mensen dit niet meer. Stel je open en ‘Pluk de
dag’! Bij slecht weer doen we de yoga binnen in het Informatiecentrum.
Ontbijt
Na de wandeling, waarbij uw zintuigen op
allerlei manieren zijn geprikkeld (horen,
zien, ruiken, proeven), staat een lekker ontbijtje met broodjes, yoghurt en fruit klaar.
We zetten er thee bij van onze eigen wildpluk en u kunt proeven van diverse gerechtjes uit de natuur.
Expositie
In het Informatiecentrum ’t Ende is een expositie ingericht over het fraaie Reestdal.
Een speciaal onderdeel, verzorgd door de
Imkervereniging De Wijk, gaat over de honingbij. Meer informatie?
Kijk op www.drentslandschap.nl.
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Fotograaf /kunstenaar Jan Banning in De Havezate
Internationaal gelauwerd fotograaf Jan Banning (1954) komt 24 april op uitnodiging van
Fotogroep Meppel vertellen over zijn werk. Aanvang 20.00 uur in Ontmoetingscentrum De
Havezate, Dorpsstraat 78, De Wijk. Toegang €7.50 inclusief consumptie koffie/thee. Van
tevoren aanmelden is wel nodig, dit graag vóór 20 april bij secretaris@fotogroepmeppel.nl
De fotoseries van Jan Banning gaan vrijwel altijd over sociale of politieke onderwerpen uit
het recente verleden. Zijn betrokkenheid bij de mensen die hij fotografeert is voelbaar. Aan
de hand van foto’s zal Jan Banning laten zien hoe zijn stijl van fotograferen zich heeft ontwikkeld, welke keuzes hij maakt voor vorm en inhoud en welke consequenties dat heeft voor
compositie en belichting. Kort geleden was in Museum De Fundatie in Zwolle zijn indrukwekkende tentoonstelling ‘Red Utopia’ te zien. De meer dan 60 interieurfoto’s van communistische partijkantoren zijn uitgegeven in het gelijknamige boek ‘Red Utopia - het communisme 100 jaar na de Russische Revolutie’. Ook eerder geëxposeerde series zoals
‘Troostmeisjes’ en ‘ Bureaucratics’ zijn in boekvorm verschenen. Meer info:
www.fotogroep meppel.nl en www.janbanning.com

Klaverjascompetitie ten einde
De klaverjascompetitie
seizoen 2017/2018 zit er
weer op bij café de Wiekslag in De Wijk. Elke
maandag wordt er door
bijna 30 personen een
kaartje gelegd. Hierbij zijn
vlees en geldprijzen te winnen. Maandagavond werden de winnaars van het
afgelopen seizoen dat van
september tot april duurt
bekend gemaakt. 1e prijs
Albert Hester, 2e prijs Albert Vogelzang, 3e prijs
Eefje de Vries en 4e prijs
J.G Scheper.
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Meander geeft concert met popkoor Voices4U
Het Vrouwenkoor Meander is in
november 1996 opgericht door
enkele enthousiaste bestuursleden van De Plattelandsvrouwen
afdeling de Wijk. Na tien jaar
ging het koor, even enthousiast
als daarvoor, verder onder eigen
beheer en de naam: het Vrouwenkoor Meander.
Het koor telt 33 leden en staat
onder leiding van Dirigent: Jannie Kroes en Pianiste: Ellen Wynia. Het koor repeteert elke woensdagmorgen in het Ontmoetingscentrum De Havezate te de
Wijk. Tijdens de repetities wordt er serieus gerepeteerd, maar er wordt ook veel gelachen en
plezier gemaakt. Zingen is gezond! Lachen eveneens! Dus het zijn altijd weer zeer ontspannende woensdagmorgenuurtjes voor de koorleden. Daarnaast bestaat er bij de koorleden ook
veel aandacht en medeleven bij verdriet of ziekte van een medekoorlid. Dat alles tezamen
heeft in de loop der jaren er voor gezorgd dat er een zeer hechte band is ontstaan onderling.
Het koor treedt op: soms met andere koren uit de Wijk, regelmatig tijdens een korenfestival
van de Bond van Koren in Drenthe, af en toe in centra voor ouderen in de regio, en ieder vijf
jaar organiseert het koor zelf een jubileumconcert. Op zondag 13 mei aanstaande organiseert
het Vrouwenkoor Meander samen met het popkoor Voices4U uit Havelte een gezamenlijk
concert in de Clementskerk te Havelte. Beide koren hebben Jannie Kroes als dirigent en Ellen Wynia als pianiste. De naam Meander verwijst naar het meanderende grensriviertje de
Reest. De koorleden wonen aan weerszijden van deze rivier en voelen zich nauw verbonden
met de schoonheid van het meanderende en alsmaar vrolijk voortkabbelende stroompje. Het
alsmaar ongestoord vrolijk voortkabbelen staat symbool voor het Vrouwenkoor Meander.
De schoonheid en het meanderen poogt het koor te evenaren met het zingen van een mooi en
gevarieerd repertoire tijdens een optreden.

Sluiting Doomijn in De Wijk
Deze week is het bericht naar buiten gekomen dat de kinderopvang, bso en peuterspeelzaal
van Doomijn op korte termijn moet sluiten in De Wijk. Het kwam voor ons als ouders onverwachts. Het huidige concept is goed en sluit aan bij onze wensen. De kinderen hebben het
erg naar hun zin bij de leidsters. Wij vinden het opheffen van de locatie daarom een gemis
voor De Wijk. Met dit bericht willen wij ons ongenoegen laten blijken over het feit dat het
huidige schooljaar niet afgerond kan worden op deze locatie en over de klaarblijkelijk onvoldoende samenwerking tussen Doomijn en de gemeente in deze.
Belangrijker nog is dat wij onze waardering willen uitspreken ten opzichte van de leidsters,
waarvan enkele al sinds jaar en dag de kinderen in ons dorp onder hun hoede nemen. We
willen langs deze weg Juf Ina, Juf Celeste, Heidi, Mariska, Lindsey, en Bojana bedanken
voor hun inzet. Wat hadden onze kinderen het leuk bij jullie op school en op de opvang. Wij
hopen dat jullie onze vertrouwde gezichten blijven!
Bedankt! Namens de ouders en de kinderen, peuterspeelzaal, bso en kinderopvang
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Martin Severein neemt camping De Havixhorst over
De Havixhorst, gelegen in het schitterende Reestdal tussen de Wijk en Meppel, is per 1 april
overgenomen door Martin Severein. Martin is gedurende de periode 2009 tot en met 2016
beheerder geweest en heeft om moverende redenen de camping in eigen beheer genomen.
De camping profileert zich als
‘hondvriendelijk’. Dat is niet zo
bijzonder omdat Martin al jaren
actief is als hondentrainer. Sinds
2009 exploiteert hij zijn Speurhondenschool Havixhorst met wekelijks
14 cursisten. Daarnaast geeft hij
enkele keren per jaar les in Spanje.
Op dit moment heeft hij de beschikking over ongeveer 5000 hectare
aan speurgebied in de nabijheid van
de camping. Dit speuren met honden heet ‘praktijkspeuren’, oftewel
het zoeken naar vermiste personen.
In 2013 is zijn hond Foppe Nederlands Kampioen Behendigheid FHN alle klassen geworden.
Heel verrassend is het dus niet: op de camping is onder andere een behendigheidsbaan aanwezig. Dit seizoen wordt bijzonder aangezien de bekende Ron Wisman met zijn New Foundlanders een seizoenplaats heeft besproken en het is de bedoeling dat Ron demo’s en cursussen ‘Waterwerk’ gaat geven. De camping beschikt over een groot meer met altijd schoon
water. Dit komt door de aanwezigheid van vijf natuurlijke wellen.
Aan de overkant van het meer is nu zo’n 8000 vierkante meter losloopgebied gerealiseerd,
waar de honden los kunnen lopen. Om het kampeermiddel kunnen de gasten een ‘weitje’
maken, zodat daar de hond (en) ook los kunnen, op de camping zelf dienen ze uiteraard aangelijnd zijn. De gasten kunnen een cursus Gedrag & Gehoorzaamheid, Behendigheid en
Vlakte-en Praktijkspeuren volgen.
Het is de bedoeling om komend
seizoen diverse activiteiten te gaan
organiseren, waaronder een minitriatlon voor honden en de zogenoemde ‘Jack Russel-race’ voor
alle rassen. Iedere avond wordt er
door een instructeur groepsles gegeven in gehoorzaamheid en in het
kader van ‘iedere hond kan speuren’ kan men een wekelijks arrangement boeken.
Meer informatie is te vinden op
www.campingdehavixhorst.nl en
op de Facebookpagina: Speurhondenschoolhavixhorst. Martin is ook telefonisch te bereiken via 06-27292700.
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Cabriorit voor de 12e keer Tourist Info
van start op 19 augustus
zoekt vrijwilligers
Na een erg succesvolle rit in 2017 heeft het
bestuur besloten om voor 2018 wederom een
Cabriorit De Wijk te organiseren. Deze gaat
zondag 19 augustus voor de 12e keer de plaats
vinden.
Ook dit jaar is er voor gekozen om de start te
laten plaatsvinden in het dorp, bij café de
Wiekslag. Vanaf 10.30 uur kunnen deelnemers zich daar melden om het routeboekje in ontvangst te kunnen nemen. Er
Ben jij ook enthousiast over onze mooie omkan tussen 11.00 uur en 12.30 uur gestart wor- geving? En lijkt het je leuk om in een gezellig
team te werken, klanten te woord te staan over
den.
de regio, mee te helpen bij de organisatie van
De route is deze keer zo’n 145 km lang en zal activiteiten of achter de schermen het Reestweer door heel veel verschillende soorten
dal te promoten? Wij zijn op zoek naar menlandschappen voeren. Neem de tijd en geniet sen die ons daarbij willen helpen.
zoveel mogelijk van de omgeving, er is geen
wedstrijdelement. Onderweg zijn er genoeg
Je kunt je op verschillende manieren inzetten.
horecagelegenheden, waarvan er enkelen al
Zo af en toe bij het organiseren van activiteiten als de kerstwandeling, de wandeling op
voor je in het routeboekje aangegeven zijn.
Hemelvaartsdag of de fiets4daagse, maar ook
Eindpunt van de rit is wederom in restaurant/ zeer regelmatig, bijvoorbeeld één keer per
grand café Mulino. Daar is de gelegenheid om week of per 14 dagen een dagdeel aanwezig
na afloop nog even gezellig iets kozijn op het Tourist Info kantoor.
men drinken. En om met andere deelnemers
nader kennis te maken en de rit te evalueren. Vind je social media leuk? Hulp bij het onderhouden van onze website en Facebookpagina
Wie mee wil doen met de Cabriorit dient zich is ook zeer welkom.
voor 10 augustus 2018 aan te melden. Er is in
totaal plaats voor 125 equipes. Vol is vol, dus Heb je interesse? Meer informatie is verkrijgwees er op tijd bij! Houd ook de Facebook
baar bij het Tourist Info Punt onder de molen.
pagina www.facebook.com/cabrioritdewijk in Kom eens langs of mail naar
de gaten.
dewijk@touristinfohetreestdal.nl.
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paar weken lang het afgekeurde materiaal met
de hand na gesorteerd. Dit gebeurde om meer
Afkeur PMD-verpakkingen gaat inwoner geld goedgekeurd materiaal te krijgen en om te
kosten
onderzoeken wat er zoal aan verkeerd materiBijna wekelijks worden vrachtwagens vol
aal in zit. Er zit echt van alles in, van huisvuil,
PMD-verpakkingen uit De Wolden afgegevulde verpakkingen, GFT, zand, stro, luikeurd. Ingezameld Plastic-, Metaalverpakkin- ers, touwen, stofzuigerslangen, landbouwgen en Drankkartons worden naar Suez in
folie, tot bijvoorbeeld medisch en chemisch
Emmen gebracht, waar het gekeurd wordt.
afval. “Vooral die laatste categorie is ontzetWethouder Jan van ’t Zand: “Daar wordt retend fout en schadelijk”, vertelt Van ’t Zand.
gelmatig geconstateerd dat ons PMD zwaar
“We hebben vorige week infuuszakken met
vervuild is met verkeerd afval. Het gebeurt
allerlei toebehoren gevonden en ook jerrycans
ons te vaak dat vrachten gedeeltelijk of volle- waar een bijtende chemische stof in heeft
dig worden afgekeurd!” Gemeente De Wolgezeten. Het gaat hier om medisch en/of beden luidt nu de noodklok voordat het de inwo- drijfsafval. Je maakt mij niet wijs dat mensen
ners geld gaat kosten. “Dit moet stoppen; het dit per ongeluk in hun PMD-container stopheeft ons vorig jaar € 150.000,- gekost.” De
pen.”
consequentie is dat de gemeente het op terZijn uw buren wel zo duurzaam bezig?
mijn gaat doorberekenen in de afvalstoffenIn De Wolden zijn ongeveer 9.500 PMDheffing per huishouden.
containers in gebruik. Allemaal inwoners die

De Wolden luidt noodklok:

Vervuild PMD-verpakkingsmateriaal
Voordat PMD-verpakkingsmateriaal het recycleproces in gaat, wordt gekeurd op kwaliteit.
In 2017 en ook het eerste kwartaal van dit jaar
bleek veel materiaal door vervuiling niet geschikt voor sortering. Dit betekent dat het
materiaal niet kan worden gerecycled en als
grondstof kan worden verkocht, maar dat de
gemeente juist moet betalen om het als afval
te laten verbranden. Sinds maart vorig jaar
gaat het om, in totaal, 475.000 kilo afgekeurd
materiaal.
Duizend kilo recyclebaar PMD-materiaal
levert de gemeente gemiddeld zo’n € 675,- op
(plastic € 800,-, drankkartons € 400,- en blik
€ 100,-). Hiervan worden alle kosten betaald
en dan blijft er een kleine opbrengst over. In
De Wolden moest er het afgelopen jaar juist
geld bij, omdat het afgekeurde PMDmateriaal geen opbrengst had maar als restafval verbrand moest worden.

hun best doen om bewust met afval om te
gaan, door voor de inzameling hun afval goed
te scheiden. “Juist voor die grote groep mensen is het zuur; je bent goed bezig, helpt het
milieu een handje en dat wordt in één klap,
door een handjevol mensen, teniet gedaan”,
verzucht wethouder Van ’t Zand.

Financiële consequenties
Naast het feit dat de afvalstoffenheffing eventueel omhoog moet om alle extra kosten te
dekken, onderzoekt de gemeente ook of het
mogelijk is om boetes uit te delen. Boetes
voor die inwoners, van wie achterhaald en
bewezen kan worden dat zij hun PMDcontainerdoelbewust gebruiken om ander
materiaal te verwijderen. Jan van ‘t Zand:
“Doelbewust, omdat we vaak materiaal vinden waarvan ieder mens weet dat het niet in
de oranje container thuishoort.” Daarnaast
wordt onderzocht of het mogelijk is om kosten van afgekeurde vrachten te verhalen en of
er mogelijkheden zijn om milieuvergunningen
Onderzoek
De Wolden heeft de afgelopen maanden onvan bedrijven in te trekken die via de PMDderzocht waar het door komt dat het PMDcontainer bedrijfsafval afvoeren. Hiervoor
materiaal niet geschikt is voor hergebruik. Bij gaat de gemeente PMD-containers controlede overslaglocatie van Suez in Emmen waar
ren op wat er in zit. >>
een eerste keuring wordt uitgevoerd, is een
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verpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal. Maar ook geen papier,
karton en foliemix, zoals chipsverpakkingen
Niet zo lang geleden berichtte de gemeente
nog over het behalen van de doelstelling om en doordrukstrips van pillen of kauwgum of
75% van het afval in De Wolden te scheiden. andere plastic producten en gebruiksvoorwerWethouder Van ’t Zand: “Ik kan me voorstel- pen, zoals tuinstoelen en speelgoed. En al
helemaal geen landbouwfolie, afdekzeil, melen dat onze inwoners vinden dat dit nieuws
disch en chemisch verpakkingsmateriaal.
haaks staat op onze eerdere berichtgeving.
Maar over het totaal doen we het niet slecht;
in het ‘Afvalbeleidsplan De Wolden 20152020’ heeft de gemeenteraad 75% afvalscheiding als doelstelling voor 2020 vastgesteld.
En die doelstelling hebben we nu al gehaald, De zon begint weer te schijnen, de tuinen
maar zonder de afkeur doen we het natuurlijk worden weer voorjaars klaar gemaakt en
daarom verkoopt Apollo op 24 april ook dit
nog beter.”
jaar bloemen. De leden zullen langskomen
Wat is ook alweer PMD-materiaal?
met Spaanse margrieten, geraniums, hanggeLeeg verpakkingsmateriaal kan in de PMD
raniums, lobelia’s en bakjes met petunia’s.
container: verpakkingsmateriaal van producten die je in de supermarkt koopt. Dus
Wilt u verzekerd zijn van bloemen, dan kunt
geen verpakkingen van producten met chemi- u uw bestelling naar info@apollodewijk.nl
sche inhoud zoals make-up, terpentineflessen versturen.
en kitkokers, geen piepschuim zoals fastfoodWoldense doelstelling afvalscheiding
met gemak gehaald?

Plantenactie Apollo
dinsdagavond 24 april

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
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

13

Ben jij bereid De Reest
over te steken?
Al jaren is er een bijzondere verhouding tussen de dorpen IJhorst en de Wijk. Zo zijn
IJhorst en de Wijk één kerkdorp over de provincie- en gemeentegrens heen. Men is door
de nauwe onderlinge banden op elkaar aangewezen. De IJhorster gemeenschap past gevoelsmatig meer bij de mentaliteit van de
Wijk en voelt zich minder verbonden met de
Staphorster gemeenschap. IJhorst is een hechte dorpsgemeenschap die al jaren vele activiteiten in het eigen dorp weet te organiseren.

heilzame droom, een brug te ver……., of
noodzakelijk voor een leefbare toekomst?
Kortom meer integratie van het dorpsleven en
de cultuur van beide dorpen om de leefbaarheid in de afzonderlijke dorpen in de been te
houden.
Daarover willen wij graag met u van gedachten wisselen tijdens het Levenscafé op 22
april aanstaande. De bijeenkomst vindt plaats
in de kerk en de aanvang is 15.30 uur.

Paasontbijt bij Kinderopvang Het Uilenbos!

Op vrijdag 30 Maart was er een zeer geslaagd
paasontbijt bij Kinderopvang Het Uilenbos.
Een gezellige ochtend met een zeer grote op
komst van kinderen. Lekker ontbijten aan een
grote maar gezellig gedekte tafel. De Kinderen hebben gesmikkeld van verschillende
soorten broodjes, beschuitjes, gekookte eieren
en lekker beleg. Nadat iedereen de buik vol
Ook wordt geleidelijk aan steeds meer het
had gegeten stond de paashaas voor de deur.
aangeboden onderwijsconcept leidend in de
Hij kwam vragen of de kinderen zin hadden
schoolkeus. Waarom persé kiezen voor een
om met hem de paaseieren kwamen zoeken
school in de eigen woonplaats?
die hij in de tuin verstopt had. Maar liefst 22
Voor een leefbare toekomst van de dorpen is eieren moesten ze zoeken. De kinderen waren
het van belang dat de beide dorpen uit hun
erg enthousiast en alle eieren zijn gevonden.
comfortzone stappen en op allerlei gebied
Het chocolade eitje wat er in zat was zo op
samenwerking gaan opzoeken. Zo zou men
gesmikkeld. Het eieren zoeken werd meerdere
op het gebied van het sociaal cultureel werk
keren herhaald. Het was een groot feest! Binen ouderenzorg door samenwerking veel meer nen kon er nog gekleurd worden en werd er
kunnen bereiken.
afgesloten met nog een lekker koekje en wat
drinken.
Zowel de activiteiten als de accommodaties
staan onder druk. Zo kan men voor de verzelfstandiging van de dorpshuizen nauwelijks
vrijwilligers vinden die op non profit basis
voorzieningen in de benen willen houden. Dat
betekent dat, wil men één en ander betaalbaar
houden, men ook moet denken aan commerciële activiteiten om op die wijze de afhankelijkheid van subsidie zo klein mogelijk te
houden.
In zowel IJhorst als de Wijk wordt het steeds
moeilijker om vrijwilligers te vinden voor het
organiseren van activiteiten en ook wordt het
steeds moeilijker om één en ander
(bestuurlijk) rond te krijgen. Het zelfde werk
met minder vrijwilligers betekent op termijn
stoppen van activiteiten.

Kan een Wijker nooit een IJhorster worden en
andersom ook niet? Is een verdergaande samenwerking tussen beide dorpen dan ook een
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Jaarverslag gemeente:
2017 goed financieel jaar

vangvoorzieningen. Er zijn minder eigen bijdragen geïnd.

De gemeente De Wolden heeft financieel een
goed jaar achter de rug. In 2017 hield de gemeente ongeveer € 1,5 miljoen over op de
begroting. Dat staat in de Jaarrekening 2017.
Groot verschil maken de lagere uitgaven in
het sociaal domein (jeugd, werk, zorg). De
gemeente is verantwoordelijk voor veel zorgvoorzieningen en heeft veel nieuwe taken op
dat gebied. Daardoor is het maken van een
nauwkeurige begroting lastig. Het gaat bovendien om grote bedragen; zorgkosten maken een groot deel uit van de gemeentebegroting.

De volledige jaarrekening wordt gepubliceerd
op de website van de gemeente De Wolden.
De gemeenteraad debatteert binnenkort over
de jaarrekening. In mei neemt de raad hierover een besluit.

De zorg die in De Wolden nodig was, is gewoon uitgevoerd. Toch is er bijna twee miljoen euro minder uitgegeven in het sociaal
domein dan vooraf begroot. Voor beschermd
wonen in het kader van de WMO is ruim 1
miljoen euro minder uitgegeven. Dat komt
omdat de bijdrage van het Rijk hoger was dan
verwacht. Bovendien is dit nog een effect van
een verrekening uit 2016. Verder waren er
bijna € 400.000 euro lagere kosten voor kinderopvang en ruim € 200.000 minder lasten
voor jeugdbeleid. Dit werd ook veroorzaakt
door een extra bijdrage vanuit het ministerie.
Ook is zo’n € 300.000 euro bespaard op Bestuurskosten. Dan gaat het om bijvoorbeeld
kosten voor de gemeenteraad en voormalig
wethouders.

Volledige jaarrekening

‘Ondergoedlezing
door de jaren heen’
Door Wietze van Houten
Nostalgische gevoelens wellen dan ook regelmatig op bij het zien van alweer een stuk antiek ondergoed, wat b.v. oma ook had. Enne….weet je nog van die kriebelhemden?
Waar: Ontmoetingscentrum de Havezate
Wanneer: Woensdag 30 mei 2018
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 6.00 (incl.1 koffie en 1 consumptie)

Holwortel in bloei

Je kunt er niet aan voorbij gaan!! De bloei
van (onze!) holwortel rondom huize Dickninge. Uniek, voor ons al inwoners van De Wijk
natuurlijk en ook voor de vele bezoekers die
je tijdens je wandeling tegenkomt. De kreten:
“Wat is dit toch uniek mooi”, en, zoals een
wandelaar riep: “Hier hoef je echt niet voor
naar het buitenland”!! Wel een advies mijnerzijds: Wacht niet te lang, want de bloeitijd is
Tegenvallers
(helaas) van korte duur, zeker met de oplopende temperaturen. Geniet ze!
Hoewel het saldo dus positief is, waren er ook
Jan Tijink Prins Clauslaan 1
onverwachte tegenvallers. De uittreding van
De Wolden uit de gemeenschappelijke regeling Reestmond leidt dit jaar tot een tegenvaller van ongeveer € 800.000 euro. Dit wordt
de komende jaren echter terugverdiend; de
gemeente voert de uittreding in vijf jaar tijd
budgetneutraal uit. Een ander voorbeeld is
maatwerk in de WMO: daaraan is bijna €
250.000 meer uitgegeven dan begroot. Er zijn
ook extra kosten gemaakt voor huishoudbegeleiding en verbetering van veiligheid in op-
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