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Gezellige reünie klasgenoten lagere school De Wijk

Het was zaterdag 29 september een hartelijk
weerzien tussen de voormalig klasgenoten
van de openbare lagere school uit De Wijk.
Klas 6 uit 1980 werd met s ’middag met koffie ontvangen bij de Wieker Meule. Waar
oud- klasgenoot Erwin de Jonge tevens de
molenaar van is. Het was gemakkelijk om
iedereen op te sporen vertelt Alma Vos. Tien

jaar geleden hebben we ook een reünie georganiseerd. Van de meesten hadden we de
adressen nog van bewaard. Ook de ‘meesters
Jan Tijink en Klaas van der Ziel’ waren van
de partij. Uiteraard werd er nog even een
groepsfoto gemaakt. De leuke middag werd
afgesloten met een speurtocht door het dorp
en nadien een warm/koud buffet.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Wat me deze keer opviel!! Wat me nog meer opviel!!
Toen ik onlangs het rustige Dickningerpad af
fietste richting Huize “Dickninge”, zag ik
daar aan het eind van het pad een hoop zand
liggen……….nee maar, vergelijkbaar met de
Mont Blanc! Ik dacht nog: ‘Kunnen we komende winter mooi van afglijden op de ski’s
of het sleetje naar beneden’. Gelukkig stond
er een meneer met een hoed op en een pijp
aan, die er kennelijk verstand van had. Hij
vertelde mij namelijk, dat dit zand gebruikt
ging worden voor het ophogen van alle sloten
in het Reestdal (nou heb ik altijd gedacht dat
je sloten wel uitbaggert, maar niet ophoogt!!).
Nee maar de meneer wist mij te vertellen dat
door de ophoging van de bodem van de sloten, het waterpeil in die sloten hoger zou worden (had ik trouwens ook kunnen bedenken)
en daardoor het grondwaterpeil van de Reestlanden ook! Je moet er maar opkomen!
‘Maar’,………….ging de meneer met pijp en
hoed verder: ‘het gaat niet door, want men
heeft ergens in een of ander slootje een kikkertje ontdekt, dat zeer en zeer zeldzaam is.
Daar is er maar een van in de hele wereld, en
dus gaat het hele plan niet door’. Ik keek hem
toch wel lichtelijk verbaasd aan en vroeg: ‘En
die enorme bult zand dan?’ ‘Die brengen we
terug naar de plaats van herkomst’. (Havelte)
sprak hij met een deftige stem. Ik keek hem
verbaasd aan (en ik had al ontdekt dat hij
geen dialect verstond) en zei op mijn beste
Drents: ‘Dan jokt oons de koezen niet meer’.
‘Wat zegt U’, vroeg de man met pijp en
hoed, ‘ik versta U niet’. ‘Nou meneer de koezen dat bint oonze kiezen en as die niet meer
jokken (jeuken)…………’ ‘OO’riep de man
met pijp en hoed, ‘dan ben je dus dood’.
‘Geslaagd meneer ‘zei ik, ‘Dag hoor en het
beste met Uw bult zand!’.

Dat was een reünie van een groep ‘vijftigers’,
die in een ver verleden onze dorpsschool hebben bevolkt. Ze hadden zelfs nog even in de
oude school (nu appartementen) les gehad.
Meestal nodigt men dan ook de toen aanwezige leerkrachten bij zo’n bijeenkomst uit. Samen met oud-collega Klaas van der Ziel hadden wij het genoegen om deze oud-leerlingen
nog weer eens te ontmoeten. Natuurlijk kom
je een aantal van deze oud-leerlingen nog
regelmatig tegen omdat ze in de buurt zijn
gebleven, doch een grote groep (deze klas
bestond toen uit 40 (!!!)leerlingen, (waar praten ze tegenwoordig over!) is uitgezwermd
over het hele land. En het is verheffend om te
zien hoe de begroeting van de club met elkaar
is! Het blijkt dus, dat onderwijs toch ook iets
meer is dan het leren dat 1 + 1 = 2 en dat de
80e jarige oorlog van 1568 tot 1648 is geweest. Op sociaal gebied heb je toen bij deze
kinderen, nu al lang weer vaders en moeders,
wel iets losgemaakt. Heerlijk om te zien hoe
sommigen elkaar knuffelen en bijna niet meer
loslaten! En de gesprekken die daarna volgen
zijn van een hoog ‘weet je nog wel oudje’
gehalte. Van de musical in de zesde klas, ven
het meerdaagse schoolreisje, van die en die
die verkering met elkaar hadden enz. enz. Als
oud-leerkrachten genoten Klaas en ik van die
ontboezemingen. En wat ook opvallend was,
was dat deze groep als eerste activiteit een
bezoek bracht aan het kerkhof om een bloemstuk neer te leggen bij een van hun klasgenoten die inmiddels overleden is. Een waardig
gebeuren! Al met al een mooie bijeenkomst
met deze vijftigers, die nog tot in de kleine
uurtjes is doorgegaan!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 1

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
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Jubileumconcert
Het gemengd koor (Ouderenkoor) Kunst
naar kracht bestaat 50 jaar. Naar aanleiding
daarvan geven wij een jubileumconcert op
zaterdag 13 0ktober in de Ned. Herv. kerk te
IJhorst. Dit unieke concert wordt uitgevoerd
door 3 koren, te weten: Gemengd koor
Kunst naar Kracht uit De Wijk. Gemengd
koor Koor van Streek uit Wapserveen en
Gemengd koor Crescendo uit Nijeveen.
Voorts is er een intermezzo uitgevoerd door
het Havelter ensemble. De toegangsprijs is
€ 7.50 incl. een kopje koffie. Aanvang 20.00
uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Deze
uitvoering is mogelijk gemaakt dankzij de
steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds
en een donatie van de Nam.

Badminton spelen?
Wie zin heeft om eens badminton te spelen
is van harte welkom op maandagavond in
Sporthal de Slenken in De Wijk. Dit is voor
zowel beginners als voor gevorderden Van
20.00 - 22.00 uur. Het is een leuke sportieve
avond en je mag altijd een keer vrijblijvend
proef komen draaien. We zien u graag.
WGV

Optreden ‘De Traan’
Op vrijdag 19 oktober 2018 zal het feest- en
smartlappenkoor ‘De Traan’ o.l.v. Jans Polling uit Borger optreden op de jaarlijkse culturele avond van de Historische Vereniging
in Ontmoetingscentrum De Havezate in de
Wijk. Aanvang 20.00 uur. Een avond ‘De
Traan’ betekend een aantal uren vol vrolijkheid en weemoed. U zult geboeid raken door
hun manier van optreden en soms moet u
huilen van het lachen. Kortom: een paar uur
heerlijk ontspannen entertainment, zoals dat
nog zelden geboden wordt! De kaartverkoop voor deze avond begint op maandag 1
oktober. Entree € 10.00 p.p Voorverkoopadressen: TIP en de Havezate in De Wijk en
bij de Spar (Koetsier) in Koekange. De
avond is voor iedereen toegankelijk Komt
allen!!
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Echtpaar Mennink-Kloeze 70-jarig getrouwd
Het was maandag 1 oktober een heugelijke dag voor Roelof Mennink (94) en Margje Mennink- Kloeze (92) beide echtelieden stapten 70 jaar geleden in het huwelijksbootje. Burgemeester de Groot kwam het platina bruidspaar daarom persoonlijk feliciteren met een bos
bloemen. En hij had ook nog een mooie taart plus felicitatiebrief van Koning WillemAlexander mee genomen. Het grote feest werd op zondag al gevierd met de familie.
Roelof geboren in Fluitenberg
verhuisde op acht jarige leeftijd
naar De Wijk. Hier zag hij zijn
aanstaande vrouw voor het eerst.
‘Dat was op het schoolplein van
de lagere school bij het bevrijdingsfeest’. Volgens Margje, geboren in Koekange was het ‘liefde
op het eerste gezicht’. Ze kregen
verkering, waren een tijd verloofd
en trouwden daarna in De Wijk.
‘Het feest was bij café Wittink.
Ze woonden afwisselend bij beider ouders in, tot ze zelf een ‘oud
pand’ konden betrekken. Later
bouwden ze zelf een eigen huis
aan de Brietweg. Hier woonden
ze meer dan een halve eeuw.
Sinds elf jaar wonen ze in een
aanleunwoning bij zorgcentrum
Dunninghe.
Roelof is zijn hele leven timmerman geweest en werkte maar
liefst vijfenveertig jaar voor een
bouwbedrijf in zijn woonplaats.
Tijdens de bezetting in de oorlogsjaren, werd hij gedwongen te werken in Duitsland. ‘Drie jaar, vanaf ‘42’ heb ik daar
gewerkt. Dat was niet zo’n mooie tijd. Maar ik heb me er door heen weten te slaan’. Margje heeft altijd in de huishouding gewerkt bij anderen. Samen kregen ze een zoon en een
dochter. Die op hun beurt zorgden voor vier kleinkinderen, en negen achterkleinkinderen.
Ook over hun gezondheid hebben ze niet te klagen vinden ze zelf. ‘Wat ouderdomsgebreken
verder valt het wel mee’. Dat is ook de reden dat Roelof sinds een half jaar niet meer in de
auto rijdt. ‘De kinderen waren blij dat ik daar mee gestopt ben. Het is veel te druk op de weg
met al dat verkeer’.
Verder zijn ze nog behoorlijk actief. Elke week gaan ze naar koersbal. Ze mogen graag puzzelen, tv kijken en de krant lezen. ‘In het verleden hebben we ook veel aan volksdansen
gedaan. Maar dat bestaat niet meer’. Het geheim van hun lange huwelijk? Roelof moet er
om lachen. ‘Dat vragen ze ons wel vaker, maar dat is er niet echt!’. Margje: ‘Je hebt wel
eens een meningsverschil natuurlijk. Maar daar moet je overheen stappen. Dat is alles’.
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SWE Apollo pakt uit met Triple Concert
Terwijl voor de meeste personen de vakantie achter de rug is, komt ook het muzikale leven
bij de Koninklijke Muziekvereniging Apollo weer in een stroomversnelling. Tal van activiteiten staan de komende periode op het programma en één ervan is het Triple Concert met
medewerking van Popkoor Nameless uit de Wijk/IJhorst en Melody Percussion Band Concordia uit Krimpen aan den IJssel!
Dit optreden in Sporthal De Slenken beloofd wederom weer een hoogtepunt te worden in de
rijke historie van het Slagwerkensemble. Waar in het verleden al gemusiceerd werd met o.a.
Rockband Big John en tevens medewerking verleend werd aan een kerstconcert van Univé in
Theater De Meenthe in Steenwijk, pakt het SWE nu weer op verrassende wijze uit! Een combinatie tussen melodisch slagwerk en zang, zoals nummers van o.a. The Blues Brothers, Normaal, Michael Jackson, filmmuziek en TOTO. De dirigenten van de drie verenigingen zijn er
van overtuigd, dat je dit optreden, met meer dan 75 muzikanten op het podium niet mag missen! De jubileum commissie is druk bezig met de voorbereiding. Zowel muzikaal als op het
organisatorische vlak. Het Triple Concert wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de hoofd sponsoren Hoveniersbedrijf Vellinger uit de Wijk en Betonstaalvlechtbedrijf Bruins uit Staphorst. De vakantie is voorbij en zowel in Krimpen aan de IJssel als in
de Wijk en omgeving wordt alweer druk gerepeteerd. Houd de diverse media in de gaten,
want je bent er toch bij op 13 oktober 2018 in Sporthal De Slenken?!

Schoenendoosactie
Actie4kids, beter bekend als de schoenendoosactie, gaat weer van start. Het is bij deze actie
de bedoeling dat kinderen in Nederland een schoenendoos versieren en vullen met schoolspullen, verzorgingsspullen en speelgoed. De organiserende stichting doet er een boekje met
Bijbelverhalen bij en daarna worden de dozen in verschillende landen uitgedeeld. De kinderen daar ervaren de schoenendoos echt als een cadeautje. Nu zou het natuurlijk leuk zijn
als er zoveel mogelijk schoenendozen gevuld en verstuurd kunnen worden (voor de verzending wordt een bijdrage van 5 euro per schoenendoos gevraagd). Meer informatie over de
actie is te vinden op actie4kids.org. Een deelnameformulier is op voorgenoemde website te
downloaden of af te halen bij Molenstraat 22 in De Wijk. Hier kunnen ook de gevulde schoenendozen, voor 20 november, worden ingeleverd.

Gezocht!
Ben je enthousiast, ouder dan 18 jaar en hou je van:
- kinderen
- pepernoten
- schmink
- gek doen
- een schimmel
- en de schoorsteen??
en heb je ook nog tijd op 25 nov en 5 dec??!
Dan zijn we op zoek naar JOU!
Meld je op een creatieve manier aan bij de
Stichting Sint in de Wijk via mail: info@sintindewijk.nl
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VV Wacker verwelkomt café Centraal als sponsor
VV Wacker heeft zondag voor aanvang van
de wedstrijd Wacker –
Balkbrug een nieuwe
bordsponsor mogen
verwelkomen. Kroegbaas Sjaak van der
Sterre van café Centraal uit Ruinerwold
was aanwezig en
kreeg van de sponsorcommissie een bos
bloemen overhandigt.
Bij café Centraal is
regelmatig wat doen.
Zoals Pokeren toernooien, kaartavonden,
biljarten en vooral
veel livemuziek. De spannende streekderby werd door de thuisclub gewonnen met 3-0.

Voorlees koffieochtend en lunches in De Wolden
Op uitnodiging van de bibliotheek en van 't Neie Punt gaf Burgemeester Roger De Groot op
vrijdag 5 oktober, de Nationale Ouderendag, de aftrap voor voorleesbijeenkomsten in gemeente De Wolden. Hij las het verhaal 'Straatje' van Yvonne Keuls voor. Ruim 50 ouderen
luisterden aandachtig in 't Neie Punt in Ruinen. Hennie Kuijer leidde de bijeenkomst, zijzelf
en Jan Mansier en Wim Stam vertelden daarna over de straat waar ze vroeger woonden.
De burgemeester speelde nog gitaar en zong
liedjes van Boudewijn
de Groot, waarna Hennie Kuijer en Wim Stam
nog liedjes van vroeger
zongen met de bezoekers. Het koffieuurtje
werd een zeer geslaagde
bijeenkomst.
Net als vorig jaar vond
de voorleeslunch in De
Wijk weer plaats in
Woonzorgcentrum Dunninghe, daar las oud schooldirecteur Jan Tijink het verhaal voor. Hij vertelde nog uitgebreider
over het leven van vroeger. De lunch werd verzorgd door Coop Dunnink, woonzorgcentrum
Dunninghe en bibliotheek De Wijk. Er kwamen ruim 50 bezoekers.
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Trendline gaat met de tijd mee

Trendline Haarmode De Wijk heeft onlangs flink geïnvesteerd in nieuwe kappersstoelen en
wasbakken. Dat was nodig vertelt eigenaresse Petra Scholten. ‘De andere stoelen werden minder. En omdat we toch bezig waren hebben we gelijk ook twee nieuwe kappersstoelen met
wasbak laten plaatsen. Deze liggen veel comfortabeler en zijn ARBO proof’. Ook de klanten
reageren positief op deze interieur verandering. Het is volgens Petra, vanaf 1 januari 2017
eigenaresse van de salon belangrijk om met de tijd mee te gaan en veranderingen uit te voeren. ‘We vinden het belangrijk om kwaliteit te blijven leveren en volgen daarom regelmatig
cursussen en trainingen’.
Trendline is moderne en brede kapsalon voor hem en haar. ‘Iedereen moet zich hier op zijn
gemak voelen dat is de doelstelling’. Voor mannen is er sinds afgelopen zomer ook een nieuwe productenlijn beschikbaar van Manmade. Deze ‘oldspice’ producten zitten in mooie
en authentieke verpakkingen, zoals bijvoorbeeld een whiskyfles en zijn een groot succes. Bij
Trendline zijn vijf personen werkzaam, en de salon is geopend van dinsdag tot zaterdag. Meer
informatie www.trendlinedewijk.nl
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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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Stormschild Wieker Meule opnieuw in de verf
Om de Wieker
Meule in goede
staat te behouden
is er altijd wel iets
te klussen.
Zo was nu het
stormschild toe
aan een nieuw
laagje verf. Deze
driehoekige voorkant van de kap
bevindt zicht boven de askop. De
laatste keer dat dit
gebeurde dateert
alweer van enkele
jaren terug.
Op het allerhoogste punt van de molen, was molenaar Erwin de Jonge zaterdag de gehele dag
bezig met schuren, gronden en verven. Het stormschild is zelfgemaakt door de molenaar.
Vanwege de ervaring hier mee, heeft de Jonge het inmiddels ook voor vijf andere molens in
de regio gemaakt.
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Thuisondersteuning zoekt
vrijwilligers!
Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO) zoeken
wij vanuit Welzijn de Wolden in samenwerking met VIP De Wolden, nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je
hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die
geen of een niet toereikend netwerk heeft.
Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 18 oktober in ontmoetingscentrum De Havezate.
Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is
vooral praktisch of emotioneel van aard en
kan op verschillende manieren: gezelschap,
huisbezoek ter verlichting van de mantelzorger, hulp bij vrijetijdsbesteding of samen ‘er
op uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je
mensen in stapsgewijze verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelnemen aan een
vrijetijdsbesteding. Je verricht geen medische
handelingen of huishoudelijke taken.
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot
vier uur per week. Voor de vrijwilligers is er
begeleiding en indien nodig of gewenst mogelijkheden voor training. De bijeenkomst is
vrijblijvend, maar aanmelden wordt op prijs
gesteld. We vertellen je tijdens de bijeenkomst graag meer over dit vrijwilligerswerk.
Locatie en aanmelden De bijeenkomst vindt
plaats van 14.30 tot 15.30 uur in ontmoetingscentrum De Havezate te De Wijk. Aanmelden
of meer info kan via info@vipdewolden.nl,
telefonisch via 0528-378686 of via de
website www.vipdewolden.nl

Belangenvereniging De
Wijk zoekt versterking
De Belangenvereniging van de Wijk is op
zoek naar versterking, om samen de schouders te zetten onder de dorpsaangelegenheden, het meedenken en meepraten in een
gezellige sfeer in de Havezate. We zoeken
versterking maar ook mensen voor speciale
projecten. Zoals de nieuwe Dorpsvisie die
we gaan maken, tevens staan we open voor

nieuwe ideeën. Ook zoeken we een aanspreekpunt (persoon) in een buurt en /of
straat, om contacten sneller en makkelijker te
laten verlopen, bij U in de buurt. En een ieder
mag aanschuiven op de maandelijkse vergadering op de 1e woensdag van de maand in de
Havezate om 20 uur. Aanmelden kunt U zich
via: wijkerbelang@gmail.com

Pannenkoekentoernooi
Lekker actief bezig en daarna heerlijk eten;
een combinatie die voor veel kinderen erg
aantrekkelijk is. Dat bleek ook op woensdag
26 september tijdens het jaarlijkse Pannenkoekentoernooi van WIJC. Er kwamen in
totaal 50 kinderen, een super opkomst! In de
stralende zon werd eerst iedereen ingedeeld
in een groepje (volstrekt willekeurig, jong/
oud door elkaar heen). Daarna werd er heerlijk gevoetbald! Uiteraard hadden de kids na
1,5 uur wel zin in wat lekkers. De tafels waren gedekt, poedersuiker en stroop stond klaar
en de pannenkoeken werden uitgedeeld! Ze
hebben heerlijk gesmuld, alle pannenkoeken
gingen op!! Iedereen bedankt voor de hulp
die meegeholpen heeft. Wil je ook een keer
mee komen voetballen, dat kan altijd.
Hiervoor kun je contact opnemen met Willem
Dekker, 06-55377755.
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Historische wandeling
De Historische Vereniging De Wijk - Koekange verzorgt historische wandelingen langs
historische plaatsen in het dorp De Wijk en
het prachtige Reestdal. Maak kennis met de
verhalen achter het de kerk van IJhorst, Dickninge en Voorwijk. De laatste wandelingen
vinden plaats op zaterdag 13 oktober, donderdag 18 oktober en extra in de herfstvakantie
op donderdag 25 oktober. De wandeling start
telkens om 14.00 uur. De wandeling wordt
verzorgd door een gids van de Historische
Vereniging De Wijk - Koekange. De route
gaat door het dorp, langs de Dunninger Es,
het kerkpad, Dickninge, Voorwijk en via het
Veenhovenplein en de Dorpsstraat weer terug
bij het startpunt de Wieker Meule. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start bij de
Wijker Molen. Prijs van de wandeling is €
2,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar
mogen gratis mee. De prijs is inclusief begeleiding van de gids en een boekje met historische informatie. Aanmelden voor de wandeling is verplicht. Dit kan tot 12.00 uur op de
dag van de wandeling bij Tourist Info Het
Reestdal, telefoon 0522-443275 of via email:
dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wandeling gaat definitief door bij opgave van minimaal 5 personen. Voor groepen kan er in
overleg op andere dagen een afspraak worden
gemaakt.

Verlichte optocht
De verlichte optocht van Speeltuinvereniging
de Speulhorst voorafgaande aan Sint Maarten
is dit jaar op zaterdag 10 november 2018. Om
18.30 uur vertrek bij de molen, onder begeleiding van Apolo.

Kinderopvang het Uilenbos naar de boerderij
In de maand September is er bij Kinderopvang het Uilenbos gewerkt aan het thema De
Boerderij. Welke dieren wonen er allemaal op
de boerderij, wat voor geluid maken de dieren, wat eten de dieren, hoe heet het jong, wat

voor kleur zijn de dieren en natuurlijk wat
voor grote voertuigen rijden er bij de boerderij.

Arinda Wolting: ‘We hadden een grote bak
met maïs binnen in de opvang. Kleine speelgoed trekkers met aanhangwagens erin en
natuurlijk de boerderijdieren. De kinderen
vonden dit erg leuk. Buiten hadden we de
zandtafel gevuld met zaagsel, auto’s, trekkers
en andere voertuigen erbij en spelen maar.
Ook hebben we veel boekjes gelezen over de
boerderij en geknutseld. En wat is er nu leuker om ook naar een echte boerderij te gaan.
We zijn naar de boerderij van de Fam. Huls in
de Stapel geweest en naar de Fam. Zanting in
Fort. Een mooie rondleiding kregen we op de
Boerderij. We hebben de kalfjes, pinken,
koeien en stier gezien. We hebben bij de
melkmachine en bij de melktank gekeken.
Wow wat zit daar veel melk in en natuurlijk
moesten we de melk ook even proeven, dat
was lekker. En wat
hadden we een
geluk. We mochten de geboorte van
een kalf mee maken. De kinderen
vonden het zeer
interessant. De
grote tractors werden ook goed bekeken en natuurlijk
moesten de kinderen er ook even
in zitten en het
stuur vast houden.
De kinderen hebben genoten’.
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De Wolden nog altijd
financieel gezond
Het college burgemeester en wethouders van
De Wolden heeft zijn programmabegroting
2019-2022 gepresenteerd. Basis is het collegeprogramma ‘Duurzaam, doen en dichtbij’,
dat in april van dit jaar tot stand kwam. “Met
veel ambitie en energie gaan we aan de slag
om De Wolden een duurzame toekomst te
geven. Dat doen we onderscheidend en op
nieuwe manieren. Wat niet verandert is dat
wij in al ons doen en laten onze inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal stellen”, schrijft het college in
zijn aanbiedingsbrief.
Het is de eerste begroting van het nieuwe
college, dat begin dit jaar na de gemeenteraadsverkiezingen aantrad. De begroting
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De
begroting 2019 is deels een uitwerking van de
Kaderbrief, die in juni door de raad is vastgesteld.

Financieel gezond
Net als vorig jaar laat de begroting zien dat
De Wolden nog altijd financieel gezond is.
Ook de vermogenspositie is goed. De woonlasten nemen nauwelijks toe en de komende
vier jaar heeft de gemeente in totaliteit een
overschot op de begroting.

heeft te maken met het watertakenplan Fluvis
2016-2021, waarin is vastgelegd dat deze
heffing de komende twintig jaar jaarlijks met
1,50 euro stijgt om de watertaken kostendekkend te kunnen houden.

In evenwicht
De begroting 2019 vertoont een tekort van
ongeveer 327.000 euro, maar de jaren daarna
laten telkens overschotten zien van respectievelijk 316.000, 351.000 en 76.000 euro.
“Hoewel 2019 een tekort laat zien, vinden we
dat de programmabegroting 2019-2022 structureel en reëel in evenwicht is. Onze financiële positie geeft daarom nog steeds het vertrouwde gezonde beeld”, aldus het college.
Ook vindt het college het tekort in 2019 acceptabel vanwege de vele ambities die het
college voor de komende jaren heeft.

Vier miljoen per jaar
Die ambities zijn onder meer terug te vinden
in de investeringen. Het college vraagt de
raad voor de komende collegeperiode gemiddeld vier miljoen euro per jaar vrij te maken.
“We gaan graag met de raad in gesprek om te
komen tot een weloverwogen invulling daarvan”, aldus B&W.

Het college wil opnieuw een aantal fietspaden aanleggen. Voor 2019 zijn in beeld een
recreatief fietspad verlengde Veldpad Koekangerveld/Marterhaar en een fietspad langs
De woonlasten per huishouden laten een lich- de Havelterweg in Ruinerwold. Het plan is
ook om de aanleg van een fietspad langs het
te stijging zien. Ze komen uit op bijna 716
euro. De stijging is 1,65 procent; dat is min- Gedempte Hoofddiep in Kerkenveld voor te
der dan een euro per maand per huishouden. bereiden. Voor deze projecten is 543.000
euro nodig.
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt
alleen trendmatig verhoogd met 1,5 procent. Andere investeringen zijn onder meer uitbreiding en aanpassing van de brandweerkazerne
Uitgangspunt is een 100 procent kostendekRuinen (252.000 euro) en extra maatregelen
kende afvalstoffenheffing. In De Wolden
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid
komt deze heffing volgend jaar uit op ruim
197 euro per huishouden. Dat is een stijging op de N375 (750.000 euro).
van 3 procent ten opzichte van 2018. Oorzaken zijn onder meer hogere verwerkings- en
inzamelkosten (door het extra legen minicontainers) en lagere opbrengsten van gescheiden
ingezamelde grondstoffen. De rioolheffing
gaat met 0,7 procent omhoog. Dat laatste

Verzilverlening
Het college steunt met 1 miljoen euro de introductie van de ‘Verzilverlening’. Met deze
lening kunnen onze oudere inwoners de overwaarde van hun woning gebruiken om hun
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huis aan te passen, zodat ze er langer kunnen
blijven wonen.

Initiatiefrijk De Wolden
Het college stelt ook voor om de regeling
‘Initiatiefrijk De Wolden’ voort te zetten.
“Het is een succes gebleken gezien de vele
verzoeken die de gemeente in het verleden
heeft ontvangen en ook grotendeels heeft kunnen honoreren”, aldus het college. Het is een
speerpunt in het collegeprogramma om door
te gaan met de regeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’. B&W vragen aan de gemeenteraad om
hiervoor de algemene reserve te benutten tot
aan een bedrag van één miljoen euro.

Meedoen?
Stuur uw foto met toelichting voor 26 oktober
naar info@cjgdewolden.nl. Van alle inzendingen in gemeente De Wolden wordt één mooiste uitgekozen. De winnaars van de fotoshoot
worden rond 8 november bekend gemaakt.

Opvoeden, doe het niet in je eendje

Het thema tijdens de Week van de Opvoeding
is dit jaar ‘opvoeden is samenspel’. Opvoeden
is vaak erg leuk maar soms ook lastig. Voor
de lastige momenten is het fijn om wat hulp te
krijgen, bijvoorbeeld van familie, vrienden,
school of het consultatiebureau. Daarom organiseert het CJG ook deze fotowedstrijd. Tijdens de Week van de Opvoeding ontvangen
Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag medewerkers van de consultatiebureaus en
8 november. De raadsvergadering begint om andere CJG-locaties een badeendje met de
boodschap ‘opvoeden, doe het niet in je eend13.00 uur. De aanbiedingsbrief en de begroting 2019 zijn in te zien op de website dewol- je’. Een uitnodiging om voor alle denkbare
opvoedvragen contact op te nemen met het
den.nl.
CJG. Kijk voor meer informatie op
www.cjgdewolden-hoogeveen.nl.

De leukste opa of oma?

Opa’s en oma’s zijn in veel gezinnen de stille
kracht die het gezin draaiend houden. Bij het
ene gezin als vaste oppas, bij het andere gezin
door altijd klaar te staan om bij te springen
waar nodig. Opvoeden doe je niet in je eentje
en de rol van opa’s en oma’s is hierin vaak
erg belangrijk. Hoog tijd om stil te staan bij
de toegevoegde waarde van de opa’s en
oma’s. Van 1 tot en met 7 oktober is het de
Week van de Opvoeding met als thema
‘opvoeden is samenspel’. Een mooi moment
om de opa’s en oma’s in het zonnetje te zetten. Niet alleen de ouders zijn blij met opa en
oma, de kinderen soms misschien nog meer.
Hoeveel kindernummers gaan immers over
het grote plezier dat opa en oma met zich
meebrengen.

Fotowedstrijd
Om alle opa’s en oma’s op een leuke manier
te bedanken dat ze er zijn, organiseert het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een fotowedstrijd. Stuur de mooiste foto van opa of
oma op en maak kans op een generatie fotoshoot.

Bij ons kunt u ook terecht voor Gelpolish
Tegen inlevering van deze bon

Voor slechts: € 17,50 (i.p.v. € 23,00)
Actie geldig t/m 30 november 2018
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Ervaar zelf wat uw buurman zegt!

De Wolden
Financiële dienstverlening
Hypotheken Sparen Bankieren Lenen Verzekeren
0522 -47 67 80
Dorpsstraat 72-a
baliedewijk@wolden.nl
de Wijk
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