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Dorpsstraat nadert zijn voltooiing

Het heeft al met al even geduurd. En menigeen zal het ongetwijfeld een keer vervloekt
hebben als er weer omgereden moest worden. Maar de Dorpsstraat nadert dan nu zijn
voltooiing. Als alles volgens plan verloopt
duurt het nog enkele weken voordat het verkeer weer normaal door de straat kan rijden.
De paden naast de rijbaan zijn dan aan de

beurt, en voor de kerst moet alles klaar zijn.
De aanleg van het nieuwe wegprofiel met
een hemelwaterriool ging in april dit jaar van
start. Tot nu toe liggen de werkzaamheden
die worden verricht op schema. Alleen het
kruispunt/splitsing voor de molen nam volgens uitvoerend aannemer Buning iets meer
tijd in beslag dan was voorzien.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl

2

Wat me deze keer opviel!!
Dat was toch weer de opvallende situatie op
het fietspad De Wijk – IJhorst v.v.
Zonder twijfel een mooi fietspad. Maar
o,o,o,o, als je er bij avond gebruik van moet
maken. De verlichting is zowel kwalitatief als
kwantitatief absoluut onvoldoende. Je rijdt
constant in ‘een zwart gat’. De lantaarnpalen
staan om en om links of rechts van de weg, de
kwaliteit van de (oranje) verlichting is onvoldoende omdat de bladeren aan de bomen het
licht voor een groot gedeelte tegenhouden. Bij
een woning aan deze weg liggen plotseling
betonblokken, als afscheiding van de weg
ernaast. Bovendien zit er in deze route een
aantal onoverzichtelijke bochten. Het meest
gevaarlijke punt zit toch wel op de plek
waarbij de fietsers (bij De Wijk) weer gebruik
moeten maken van de rijweg. Zonder aankondiging wordt men geacht weer gebruik te maken van de rijweg, waarbij een paar gigantische betonblokken je daartoe dwingen. Wat
zullen de vele onbekenden hier rare, gevaarlijke capriolen maken! Ik zou de verantwoordelijke mensen, zowel uit de gemeente De
Wolden als uit de gemeente Staphorst, willen
vragen eens op een donkere, wat nevelige
avond, dit fietspad in beide richtingen af te
leggen!!

renovatie onderhevig is. Mijn gedachten gingen terug naar de laatste bewoners van dit
pand: de familie Idema! Dokter (Han) Idema,
zijn vrouw Tineke (ex-verpleegster) en hun 4
kinderen Anne, Sjoerd, Froukje en Nynke.
Deze 4 kinderen hebben de naam ‘De Horst’
van onze huidige school bedacht. De motivering luidde indertijd: Het woord ‘Horst’, dat
veel in namen rondom ons voorkomt
(Havixhorst, Schiphorst, Lankhorst, IJhorst,
enz.) heeft twee betekenissen. Het is een verhoging in het landschap (ook een nest van een
roofvogel trouwens), daar tegenover staat het
woord ‘Slenk’, dat een verlaging van de aardkorst betekent (denk aan de naam van ons
zwembad De Slenken).
Dokter Idema was, wat we wel eens zeggen,
een echte ‘dorpsdokter’. Bekwaam, uitermate
voorzichtig in zijn besluitvorming, niet aarzelend om iemand ‘hogerop’ te sturen en erg
veel huisbezoeken afleggend. Jammer dat zijn
vrouw Tineke, een uitermate sociaal voelende
vrouw, enkele jaren geleden zo plotseling
overleed! Juist toen Han haar, in verband met
een bij hem binnensluipende ziekte, zo erg
nodig had! Han kan, dankzij goede verzorging in zijn geliefde De Wijk blijven en
woont nu in het zorgcentrum Dunninghe hier
in De Wijk.

En het doktershuis? Dat schijnt een soort
winkel voor bruidskleren zoekende mensen te
Tijdens een wandeling door onze (fraai) gere- worden!
noveerde Dorpsstraat, viel mijn oog niet alDe dichter Brederode heeft het al gezegd:
leen op onze (mijn) oude school en (ons) oud- “Het kan verkeren!!”
schoolmeesters huis, doch ook op het witte
‘doktershuis’, dat kennelijk ook aan een totale Jan Tijink Prins Clauslaan 1

Wat me nog meer opviel!!

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d.
Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
www.dewijk.info

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en
aanpassingen: Margreet
Scheeringa. Prins Bernardlaan
8 Koekange.
Telefoon: 06-23145260

Wintermarkt zaterdag
24 november 2018
Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur
“De Inmenning”
(fam. Lubberink)
Heerenweg 43a te IJhorst
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Uitvaartbeurs in Meppel
Herinnering houdt levend.
Al eens nagedacht over een uitvaart?
Welke keuzemogelijkheden zijn er eigenlijk bij het vormgeven van een uitvaart?
Hoe kijkt men aan tegen rouwen en het
herinneren van het leven?
Hoe sta je stil bij het verdriet, na het overlijden van iemand die je heel nabij is?
Iedereen heeft vroeg of laat te maken met
een gemis van iemand die hem of haar dierbaar was. Tegenwoordig is daar oog voor.
Zijn er veel mogelijkheden om afscheid te
nemen en zijn er rituelen die passend zijn
en verder kunnen helpen.
Om een uitvaartbegeleider eens thuis uit te
nodigen om over een uitvaart te praten is
voor veel mensen niet aan de orde, of een
brug te ver. Toch prikkelt het bij velen de
nieuwsgierigheid.
Zaterdag 10 november is in de Grote of
Maria Kerk in Meppel een Uitvaartbeurs.
Er staan diensten die gerelateerd zijn aan de
uitvaart. Zoals kistenmakers, bloemisten,
fotograaf, uitvaartbegeleiders, sprekers,
notaris, as-ornamenten makers, steenhouwer en natuurbegraafplaats Hillig Meer.
Je kunt er zo naar binnen lopen, eens kijken
wat er zoal te bieden is en als je behoefte
hebt met deze of gene een gesprek aan
gaan.
Het kost niets, het is een kleine moeite even
naar binnen te lopen als je toch al even naar
de binnenstad van Meppel wilde gaan.
Graag ontmoet ik u daar.
Gerda Habes Uitvaartzorg.
Zaterdag 10 november
Tussen 10.00 en 16.00
Grote of Maria Kerk in Meppel
Toegang gratis
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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

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. Meer info kan via info@vipdewolden.nl, telefonisch via 0528378686 of via de www.vipdewolden.nl

Jeugdfitness Atlas Sport
Voor kids en jongeren vanaf groep 5 hebben
we nu jeugdfitness. Met fitness werk je aan
een goede conditie en je motoriek en natuurlijk word je er sterk van. Dat is goed voor je
lijf en omdat je je er ook beter door gaat voelen, is het ook goed voor je prestaties op
school!

Wat doen we met jeugdfitness?

Je sport een uur in een groep van maximaal
15 personen. Manon is de instructeur. Je begint met cardiotraining om alle spieren goed
op te warmen. Samen met de groep ga je vervolgens oefeningen doen waarmee je je liVoor uitbreiding van het huidige team Vrijchaam sterk maakt. De les is elke week anwillige Thuisondersteuning (VTO) zoeken
wij vanuit Welzijn de Wolden in samenwer- ders: de ene keer ga je boksen, de volgende
keer leer je werken met kettlebells en nog een
king met VIP De Wolden, nieuwe vrijwilandere keer train je heel stoer met barbells.
ligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je
hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die Altijd op jouw niveau en geschikt voor jouw
leeftijd.
geen of een niet toereikend netwerk heeft.
Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is
Proberen?
vooral praktisch of emotioneel van aard en
Wil je een keertje meedoen om te kijken of je
kan op verschillende manieren: gezelschap,
huisbezoek ter verlichting van de mantelzor- het wat vindt? Kom dan langs op maandag
ger, hulp bij vrijetijdsbesteding of samen ‘er om 16.00 uur bij Atlas Sport, H. Tillemaweg
op uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je 63b in De Wijk (bij de sporthal en het zwembad).
mensen in stapsgewijze verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelnemen aan een

Thuisondersteuning zoekt
vrijwilligers!
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neerd en omdat nieuwbouwwoningen nu een
keer beter geïsoleerd zijn en de laatste duurWie zin heeft om eens badminton te spelen is zame technieken gebruiken kan ik met recht
van harte welkom op maandagavond in
stellen dat ons huis in ieder geval het duurSporthal de Slenken in De Wijk. Dit is voor
zaamste van Drenthe is.
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 De Reestwalk 2018 op zondag 4 november
is een groot succes geworden. Mede door het
prachtige weer waren er meer dan 1200 wandelaars door het Reestdal. Er werd gepraat,
gelachen, gehapt, geborreld, geschilderd,
gemindfullnessd en nog veel meer. Rotary
Het huis van Henk en Jessica Bulder in De
Meppel, onderdeel van Rotary Nederland,
Wijk is door een deskundige jury genomineerd als een van de 10 huizen die in aanmer- heeft zich voor 2018-2019 ten doel gesteld
king komt voor de titel "duurzaamste nieuw- om zoveel mogelijk gezinnen in moeilijke
situaties uit omgeving Meppel op een welverbouwwoning van Nederland". Zij gaat zich
nu verder verdiepen in deze woningen. Op 23 diende vakantie te sturen. De gehele opbrengst van deze Reestwalk gaat dan ook
november maakt zij bekend welke woning
deze titel krijgt. Het huis van de familie Bul- naar dit doel. Het motto van de Reestwalk is
dan ook: genieten voor jezelf; genieten voor
der is het enige uit Drenthe dat is genomieen ander!

Badminton spelen?

Reestwalk groot succes

Duurzaamste huis van
Drenthe staat in De Wijk

Foto Reestwalk 2018: Onderweg was er ook veel te doen, te zien en te proeven!

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
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Roelof ten Heuvel 40 jaar in dienst bij Coop Dunnink
Voor slager Roelof ten Heuvel (63) was het afgelopen maandag een bijzondere dag. Veertig
jaar geleden trad hij in dienst als slager bij (Coop) Dunnink. Daarom hadden collega’s bij de
supermarkt zijn afdeling versierd met slingers en ballonnen. Natuurlijk was er koffie met
gebak, en ook een etentje met zijn vaste collega’s ligt nog in het verschiet.
De altijd goedgeluimde slager was ook maandagmorgen vanaf 06.00 uur weer gewoon aan
het werk. Bezig met dagelijkse werkzaamheden als het bewerken van vleeswaren, worst maken, bestellingen klaar maken en de koelvitrines bij vullen.
Ten Heuvel die in Ruinerwold woont, wist al vanaf jongs af aan dat hij slager wilde worden.
‘Leren op school was niet helemaal mijn ding’. Vader ten Heuvel stelde dat zijn zoon dan
maar aan het werk moest gaan, in dit geval bij de plaatselijke melkfabriek. Daar zag de jonge
Roelof geen heil in. Een oom van hem slachtte af en toe wat en dat leek hem ook wel een
mooi vak. Hij kon aan de slag bij slager Koetsier waar hij alle kneepjes van het vak leerde.
‘Het gebeurde wel eens dat er een koe vlak voor de slachting wist te ontsnappen, dan mocht
ik er als jonge slager achteraan, omdat ik hard kon rennen’.
Toen er in De Wijk een slager gevraagd werd, solliciteerde Roelof naar deze functie. En tot
zijn eigen verbazing werd hij aangenomen door Klaas Dunnink, de grootvader van huidig
supermarkt eigenaar Niek Slomp. Jaren waar hij met veel plezier op terugkijkt. ‘Heb veel
geleerd, maar ook veel schik gehad’.
Voorlopig is hij niet van plan om te stoppen. Want hij beleeft nog veel plezier aan zijn vak.
‘Het contact met de mensen, ze adviseren welk vlees ze het beste kunnen gebruiken of hoe
ze het moeten klaar maken dat is prachtig. Zeker als ze je later vertellen dat het gelukt is’.
Zelf is Roelof ook nog steeds niet vies van een goed stukje vlees. ‘Ja hoor vlees eet ik elke
dag. Ben gek van rundvlees, een stoofpotje of zo, is niet te versmaden’. Behalve met zijn vak
bezig zijn, mag Roelof ook graag tuinieren en motor rijden. ‘Elke woensdag gaan we met
vrienden een stukje toeren’. Muziek luisteren en concerten bezoeken is ook een grote passie.
En niet te vergeten de kleinkinderen. ‘Heb er vier, daar kan ik geweldig van genieten’.
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Ambassadeurs gezocht
voor seniorenproject

de plek gekregen en het centrum in de Wijk
de achtste plek.

Stichting Kunst & Cultuur is voor haar project
Gekleurd Grijs op zoek naar mensen die van
november tot en met mei 2019 kunst- en cultuuractiviteiten voor senioren helpen ontwikkelen en promoten. Het doel is om nog meer
ouderen te interesseren voor de creatieve
workshops, rondleidingen en voorstellingen
die tijdens de actiemaand Gekleurd Grijs worden aangeboden.

Voor het eerst deed het centrum in Zuidwolde
mee aan de verkiezing. Bezoekers van het
winkelgebied waren zeer tevreden over het
winkelgebied. Het centrum scoort voornamelijk erg goed op kwaliteit van de bestrating,
het gebrek aan vandalisme en de aangename
beleving van het gebied. Ook wordt de inzet
en betrokkenheid van de winkeliers zeer gewaardeerd.

April 2019 vindt voor de zesde keer de actiemaand van Gekleurd Grijs plaats. De hele
maand bieden musea, theaters, kunstencentra,
podia en kunstenaars creatieve activiteiten aan
senioren. De ambassadeurs stimuleren ouderen deel te nemen aan de workshops en rondleidingen en helpen soms mee in de organisatie. Steeds meer senioren beoefenen één of
meerdere kunstvormen. Toch is er nog steeds
een grote groep die nooit kennis heeft kunnen
maken met dans, beeldende kunst of muziek.
Kunst & Cultuur Drenthe wil met het project
Gekleurd Grijs senioren stimuleren op pad te
gaan naar voorstellingen, rondleidingen, lezingen of zelf deel te nemen aan activiteiten
op het gebied van fotografie, dans of theater.

Zuidwolde

De Wijk
Centrum de Wijk doet ook voor het eerst mee
met de verkiezing. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van de werkzaamheden
aan de Dorpsstraat. Ook tijdens de werkzaamheden zijn bezoekers positief over hun bezoek
aan het centrum. Vooral wordt er zeer positief
gedacht over de schone afvalbakken in het
centrum. Schone afvalbakken zijn belangrijk
voor een verzorgde uitstraling en worden gemiddeld beter gebruikt. Ook het gebrek aan
vandalisme en het gebrek aan leegstand scoort
hoog.

Wethouder Jan van ’t Zand: “We besteden
veel aandacht aan een schone leefomgeving.
Het winkelgebied speelt hier natuurlijk ook
een grote rol in. De gemeente heeft hier veel
Zaterdag 10 november voor aanvang van Sint in geïnvesteerd, maar vooral ook onze onderMaarten is de prijsuitreiking van de kleurwed- nemers hebben hier een grote rol in gespeeld.
strijd. Dit ter ere van het 10 jarige bestaan van Ik ben geweldig trots dat wij met zowel ZuidSpeeltuinvereniging de Speulhorst. Om 18.15 wolde en de Wijk in de top tien staan.”
uur is de prijsuitreiking. Om 18.30 uur is het Schoonste Winkelgebied verkiezing
vertrek bij de molen, onder begeleiding van
Voor de zesde keer op rij organiseert StichApollo.
ting Nederland Schoon de verkiezing van
‘Schoonste Winkelgebied van Nederland’.
NederlandSchoon wenst met de verkiezing de
samenwerking tussen gemeenten, onderneVorige week was in Rotterdam de finale van mers en beheerders te stimuleren. Een schoon
winkelgebied straalt meer gastvrijheid uit. Het
de verkiezing ‘Schoonste Winkelgebied van
Nederland’ 2018. Er stonden twee winkelge- winkelend publiek voelt zich hierdoor meer
bieden in De Wolden in de top tien. Het cen- welkom, en daar heeft de ondernemer baat bij.
trum van Zuidwolde heeft uiteindelijk de der- Dit jaar namen 125 gemeenten en 581 winkelgebieden deel aan de verkiezing.

Speulhorst nieuws

De Wijk in top tien
schoonste winkelgebieden
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Vijver Goldsteinplantsoen krijgt een fontein
De veelbesproken vijver aan het Goldsteinplantsoen en de Briëtweg in de Wijk wordt nog de
komende weken aangepakt. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een inloopavond in De Havezate. De vijver, die vol zat met groene drab en waar vorig jaar de nodige dode vissen dreven, wordt onder andere voorzien van een fontein en eendenkorven. De vijver is een van de
vier in het dorp en dat is volgens ambtenaar Gerard Veldhuis best bijzonder. De aanwezigheid
wordt hogelijk gewaardeerd door de omwonenden, reden temeer waarom ook bij herinrichtingsplannen – zoals in de oranjebuurt, de vijver open kon blijven. De vijver aan het plantsoen
staat overigens in verbinding met de vijvers aan de Emmaweg en de Briëtweg. Die andere
vijvers liggen er een stuk beter bij omdat ze al een keer aangepakt zijn, daar is nu geen urgentie om tot actie over te gaan.

Zuurstofrijker
Probleem met de vijver
aan het Goldsteinplantsoen was een gebrek aan
onderhoud, te weinig
water en te weinig zuurstof. Door het plaatsen
van een fontein wordt het
water beter belucht en
wordt het bovendien
zuurstofrijker. De kwaliteit van het water was
wel steeds in orde. De
fractie van Gemeentebelangen vroeg vorig jaar aandacht voor de problemen rond de vijver,
vooral vanwege de vele dode vissen en eventueel gevaar voor de volksgezondheid. Wat volgde was een motie, die opleverde dat 50.000 euro door de gemeenteraad werd uitgetrokken om
alles weer in orde te maken. De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen. Zo werd een
nieuwe bronpomp geplaatst en werden de niveauregeling en beplanting rond de vijver aangepast. De bron in de bodem zuigt grondwater op als het waterpeil te laag dreigt te worden. Eerder werd er nogal wat bruin water opgezogen, omdat er veel ijzer in de bodem zit.
‘Grondboorbedrijf Klinge uit Koekange heeft naar de diepte van de bron gekeken en die aangepast’, aldus Veldhuis. ‘Overigens hebben we in de afgelopen hete zomer geen problemen
gehad.’

Tijdelijke damwand
Nu wordt begonnen met het echte werk. Dat gebeurt terwijl de vissen erin blijven. Indien
nodig wordt een tijdelijke damwand geplaatst, de complete vijver leegpompen is geen optie.
Er moet tussen de vijftig en zestig centimeter slib worden afgegraven. Dat was ook de reden
dat er minder water in de vijver stond. ‘Straks is er veel meer ruimte voor water en vissen’,
weet Veldhuis. De leembodem wordt weer waterdicht gemaakt, de bestaande beschoeiing
wordt verwijderd en vervangen door natuurlijk materiaal. Voor een deel komt er een natuurlijk verloop. Tijdens een inloopavond in september 2017 kwamen al ideeën als de eendenkorven en de fontein naar boven drijven, woensdag werd een tip meegegeven om graskapers uit
te zetten. Die zouden vooral de waterplanten eten. Ook wordt gedacht aan een zitgelegenheid
met prullenbak bij de vijver. Het werk moet beginnen in de week van 26 november. In maart
moet het werk dan klaar zijn. Bron: Artizzl Media Peter Nefkens
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Nieuwe wijkagent voor De Wijk
De Wijk, Veeningen en Fort hebben een nieuwe wijkagent. Het gaat om Pieter van der Veen
(59 jaar). Hij werkt sinds eind jaren ‘90 als wijkagent. Van der Veen volgt Rennie Grootenhuis op die vertrokken is naar een functie elders in de politieorganisatie.
Pieter van der Veen zal enkele dagen per week inzetbaar zijn als wijkagent. Ook maakt hij
deel uit van de noodhulp en wordt zijn inzet eveneens op andere plaatsen in Zuid-West Drenthe verwacht.
‘Ik ben mijn politieloopbaan begonnen op de school in Harlingen
en via Twente ben ik beland in de oude gemeenten Dwingeloo en
Vledder en Meppel en Hoogeveen.”
De nieuwe wijkagent ziet zijn aanstelling als een nieuwe uitdaging. ‘En dat is samen met de inwoners van deze wijk en de netwerkpartners een ‘wij-gevoel’ te creëren om te werken aan de veiligheid en het woongenot van en in deze dorpen.’
Wilt u advies of gewoon eens van gedachten wisselen met de nieuwe wijkagent, neem dan contact met hem op. Hij is bereikbaar via
0900-8844 voor niet dringende zaken. Mailen kan rechtstreeks
naar pieter.van.der.veen@politie.nl. Bel voor dringende zaken
altijd 112.
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Ria Westerhuis niet voor één gat te vangen
In gesprek met Ria Westerhuis
Wie de naam Ria Westerhuis hoort, denkt misschien gelijk aan de dichtbundel ‘Minnezinne’
die ze enkele jaren geleden uitbracht, samen met Delia Bremer. Deze erotische gedichten
deden destijds veel stof opwaaien. Nadien verschenen nog ‘Zundags Goed’, Teugelloos’ en
‘Nachtsleutel’.
De inwoonster van De Wijk is een bezige bij, en het gaat al lang niet meer alleen om erotische gedichten. De laatste bundel bevat zelfs vijfendertig Nederlandstalige gedichten en twintig gedichten in de Streektaal. Behalve gedichten schrijven en voordragen, werkte ze mee aan
bijna alle edities van de theatertoer Dikke Reint, het verhalenfestival Oeverloos in De Wijk,
en met ‘Verhalen rond de Kachel’ op Landgoed Welgelegen in Koekange.

Verhalen rond de Kachel
Met name dit laatste genoemde is ook wel weer een verhaal apart. Het zijn avonden waar
verhalenvertellers, dichters en singer-songwriters hun werk laten horen. En dat is een altijd
een groot succes, want het altijd snel uitverkocht. Het tweede lustrum vorig jaar werd ingevuld met vijf avonden. Dit keer staan er drie avonden gepland. In samenwerking met de familie Bout organiseert Ria deze gezellige avonden. De eerste staat gepland op 23 november.
Ria: ‘Het idee is bij toeval ontstaan in 2008 tijdens een fietstocht door de gemeente. Bij Welgelegen was een rustpunt, waar Ria gedichten voordroeg onder begeleiding van Rob Zandgrond. Dit vonden de bezoekers zo leuk, dat we al snel de vraag kregen of we dit niet vaker
konden doen’. En zo geschiedde. Voor € 12,50 krijgen de bezoekers optredens van verhalenvertellers, dichters en singer songwriters. En is er een open podium plek beschikbaar. De
presentatie is in handen van Ria zelf (daarbij wordt ze op gitaar begeleid door) en Rob Zandgrond is verantwoordelijk voor de techniek. ‘Het is laagdrempelig en ongedwongen. Bovendien zit er continu variatie in het programma, dat is ook de kracht er van. Waren het eerst nog
mensen uit Koekange zelf die kwamen, we ontvangen nu ook steeds vaker bezoekers uit omliggende dorpen’. Met iets van veertig zitplaatsen is het snel vol weet Ria. ‘Ondanks dat we
geen subsidie of andere bijdragen ontvangen lukt het nog steeds om het programma rond te
krijgen, daar zijn we ook een klein beetje trots op natuurlijk!’. Naast 23 november zijn er nog
twee avonden gepland en wel op 8 februari en 8 maart 2019.

Dikke Reint
Een ander succesverhaal is het theaterspektakel Dikke Reint. Ook volgend jaar wordt dit
weer opgevoerd. Waarbij het publiek mee rijdt in een tractor met huifwagen van locatie naar
locatie. Het verhaal gaat over de excentrieke Reint Hendrik Baron de Vos van Steenwijk, die
van paarden en uitbundig feestvieren houdt. Het stuk is gebaseerd op daadwerkelijke feiten
en wetenswaardigheden en wordt op humoristische wijze gebracht door een aantal enthousiaste amateurspelers uit de omgeving. Ondanks dat de spelers zelf wel eens een anders stuk
zouden willen spelen is bijna elke voorstelling uitverkocht. En dat al vele jaren achtereen.
Ria: ‘Moet je dan een ander stuk gaan spelen, we zijn er wel mee bezig geweest, maar dit
loopt nog steeds goed, en we vinden het nog altijd heel leuk om te doen. Wat halen we ons
zelf dan aan! De meeste spelers zijn elk jaar weer van de partij. Wel zoeken we nog invulling
voor de rol van ‘Trijntje’. Iemand die het aandurft mag zich bij ons melden’.
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Video opnames
Nog een leuke wetenswaardigheid is dat er onlangs video opnames zijn geweest in het
Reestdal nabij de ijsbaan in De Wijk. Waarbij het paard van Hilly Timmerman uit De Wijk
prominent in beeld wordt gebracht. Ria: ‘Dit heeft met het gedicht ‘Peerdesmok’ te maken.
Dit erotische gedicht werd destijds niet in de dichtbundel ‘Minnezinne’ gepubliceerd omdat
de uitgever daar op tegen was’. Deze video maakt deel uit van het theaterprogramma
‘Spetterende Letteren’ van Chris Bernhart dat eind volgend jaar in de theaters te zien zal
zijn. Ook een ander gedicht ‘Wordt dronken’ zal daarin te zien zijn. Dit is opgenomen bij
eetcafé het Vergulde Ros.

Niet alleen hosanna
Ondanks alle successen is het niet alleen hosanna voor Ria. ‘Door spierreuma heb ik helaas
toch een aantal zaken moeten afstoten. Zoals de bestuursfunctie van de Drentse Schrieverskring waar ze al jarenlang lid van is. En eveneens heeft ze afscheid genomen als lid van het
Cultureel Platform de Wolden. Wel blijft ze lid van het collectief ‘Stuifmeel’ in Meppel.
‘Dit zijn vier beeldende kunstenaars. Ik ben de enige dichter in het gezelschap. Dit leek mij
toch veel te leuk om te laten schieten’.

Verhalen rond Kachel - 23 november
Op vrijdag 23 november 2018 zullen de volgende verhalenvertellers, dichters en singersongwiters hun werk laten horen: Casper de Jong, Anne-Marie Kroes en Moorland.
Casper de Jong is taalkunstenaar en zal gedichten voordragen uit eigen werk.
Anne-Marie Kroes schrijft zelf korte verhalen en zal deze voordragen. Moorland is een
bandje dat huis-tuin en keuken concerten verzorgt, hun muziek valt in het genre folk, blues
en country met een twist van jazz. Entree € 12,50 inclusief koffie/thee bij aanvang, en eigen
gebakken koek. De avond begint om 20.00 uur. De Hooiberg is geopend vanaf 19.30 uur.
Reserveren kan telefonisch: 0522 – 451771 of via mail info@welgelegen.com
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Bovi wederom ‘beste Heftruckchauffeur van Nederland’
Jan Boverhof (Bovi) uit De Wijk, werkzaam bij Schreur Hoogwerksystemen heeft afgelopen
zaterdag de 21ste editie gewonnen van het NKIT, het Nederlands Kampioenschap Intern
Transport. Met zijn overwinning pakt hij zijn 7e titel veiligste intern transportchauffeur van
Nederland. Jacky van Meurs van Ceva Logistics Culemborg werd tweede, Gonnie Blenkers
van Mead Johnson pakte het brons.
Het NKIT 2018 vond plaats in de exporthal van bierbrouwer Bavaria in Lieshout. In deze
grandioze ambiance streden 41 chauffeurs om de vijf ereprijzen. De vierde plaats werd hierbij
opgeëist door oud-kampioen Leon van der Vorst van Aviko Rixona Venray. Chris der Kinderen van Bavaria ontving de vijfde prijs.
Bierbrouwer Bavaria, onderdeel van Swinkels Family Brewers, bood het NKIT een geweldige locatie. De ruime exporthal was een perfecte ambiance voor het Kampioenschap Intern
Transport dat volledig in het teken staat van veilig werken.
Alle deelnemers moesten zes opdrachten van bekwaamheid afleggen. Boverhof : ‘Twee opdrachten staan altijd min of meer vast , bij de andere vier is dat altijd weer een verrassing’.
Zo moesten de deelnemers dit keer ook met een elektropallettruck een parcours afleggen. En
ook met een zgn. order verzameltruck twee pallets achter elkaar oppakken, wat het lastiger
maakt. Ook met een reachtruck van hoogte een pallet pakken en die netjes op andere stapelen. De onderdelen moesten binnen 7 minuten worden afgewerkt. Met punten en/of strafpunten worden de deelnemers beoordeelt door een deskundige jury.
Voor Boverhof was het de 19e keer dat hij mee deed aan het Nederlands Kampioenschap Intern Transport. De Wieker twijfelt of hij volgend jaar weer van de partij is. ‘Heb nu 7 keer
gewonnen, het is eigenlijk ook wel mooi geweest. Misschien ben ik volgend jaar wel van de
partij als jurylid’.
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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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