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Bibberen tijdens frisse Nieuwjaarsduik in de Reest

Met een straf windje erbij was het best wel
fris tijdens de Nieuwjaarsduik Maar daar
hadden de vele bikkels uit De Wijk en IJhorst
geen boodschap aan, zij sprongen op 1 januari, klokslag 14.00 uur gewoon in de Reest.
Het is inmiddels de vijftiende keer dat deze
duik plaats vond. Er werd wederom gedoken
voor een aantal goede doelen. Voor De Wijk

was dat voor Speeltuinvereniging de Speulhorst voor vervanging speeltoestellen en
Zwembad De Slenken voor renovatie van
douches. Voor IJhorst ging het om de Peuterspeelzaal de Reestrakkertjes voor de aanschaf
van nieuw speelmateriaal. Het opgehaalde
bedrag is door de Antrappers naar boven
afgerond op tweeduizend euro.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Wat me dit keer opviel!!

Wat me nog meer opviel!!

Dat was een briefje wat ik kreeg van mevrouw Brinkman uit Koekange met als titel:
‘Schoolbelevenis’. Een grappig briefje eigenlijk, waarin naar voren komt, dat je als lesgevende (leraar, onderwijzer enz.) aan kinderen,
de humor van kinderen moet aanvoelen. Heb
je die eigenschap niet, dan wordt je beroep
een lastige klus! Daar gaan we:

Dat waren bepaalde klanken, zo tegen zonsondergang en in de vooravond, die over ons
dorp klonken. Bij nader inzien, bleken het
klanken te zijn van de midwinterhoorn. Een
aantal mensen in ons dorp heeft, een paar jaar
geleden, het plan opgevat om een traditie, die
is komen overwaaien met name uit Twente,
Salland en Achterhoek, ook in ons dorp ge‘Jongens’ zei de leraar Nederlands tegen zijn stalte te geven. Het is het z.g. midwinterklas, ‘Vandaag zullen we wat spreekwoorden hoornblazen, dat gebeurt met een (meestal
door de bespeler zelf gemaakte) hoorn van
repeteren. Jan moet beginnen’! ‘Na regen
berk, wilg of els. Het is een gebogen instrukomt zonneschijn’ riep Jan. ‘Heel goed’ zei
ment, met een lengte variërend van 1 meter
de leraar. ‘Nu ben jij aan de beurt Wim’,
sprak de leraar op strenge toon! Wim, de lol- 20 tot 1 meter 50. Het ziet er prachtig uit en
broek van de klas, krabde zich eens achter het het is een hele tour om hem te maken!! Er zit
oor en zei met een vrolijke lach: ‘Een gek kan een mondstuk aan, waardoor men, al blazend,
meer vragen stellen, dan veel wijzen kunnen een aantal tonen kan produceren.
beantwoorden’! De leraar, die dit antwoord
Men kan niet als orkest spelen, omdat de
niet helemaal vertrouwde, vroeg aan Wim om stemming van de hoorns zeer verschillend is.
nog een spreekwoord te noemen. ‘Wie de
Men gaat, individueel, op verschillende plekschoen past, trekke hem aan’ kwam Wim met ken in ons dorp staan en antwoordt dan op de
een rustig antwoord. Nu werd de leraar
tonen die die ander produceert.
kwaad! ‘Vlug een ander spreekwoord, ander Het zijn indrukwekkende klanken!
stuur ik jou naar de directeur’!! riep de leraar Van oudsher is het een traditie vanaf de 1e
op barse toon. ‘Veel geschreeuw en weinig
adventszondag tot aan Drie Koningen (6 jawol’ was het laconieke antwoord van Wim!
nuari) en had als bedoeling het donker te
Woedend en stampend verliet de leraar het
verdrijven en het licht op te roepen.
lokaal! ‘Als de kat van huis is, dansen de
In mijn Achterhoekse tijd las ik eens: ‘Zee
muizen’, riep Wim hem nog achterna!
blaost umbeurten de boodschap vedan: Dat
Na een tijdje kwam de leraar kalm en waarhet duuster mut gaon, Want het Licht kump
dig , maar………..wel achter de rug van de
d ‘r an!!”
directeur, in de klas terug. ‘Zo Wim’ zei de
Hulde aan die groep mensen die, in de periodirecteur vriendelijk tegen Wim, ‘Ken jij mis- de rondom Kerstmis, deze sfeervolle klanken
schien nog meer spreekwoorden?’ ‘Zeker
boven ons dorp laten klinken!!
meneer’ zei Wim onderdanig: ‘Een ongeluk
komt nooit alleen’. Verder kwam Wim niet,
Jan Tijink
want hij werd letterlijk uit de bank gesleurd.
‘Bezint eer gij begint’ smeekte Wim snikkend. En toen dit niet hielp en hem een pak Te koop gevonden, verloren e.d.
slaags dreigde, riep hij angstig: ‘Wat gij niet
wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander
Prins Bernardlaan 8
Rits stuk?
niet’!
Voor alle kledingrepa- Koekange. Telefoon:
Toen Wim naar huis gestuurd werd, riep hij
raties en aanpassingen: 06-23145260
bij de deur nog: ‘Oost West, Thuis Best’!
Margreet Scheeringa.

3

Glasvezel De Wolden,
de stand van zaken
De meesten van u hebben de schouwer al op
bezoek gehad en weten dus al waar hun aansluiting gemonteerd zal worden, in de meterkast, in de woonkamer, wat maar de beste en
de best bereikbare plek is.
Wist u ook al dat er voor de aanleg van uw
glasvezelverbinding meestal niet door uw
tuin gegraven hoeft te worden? Vooral als de
tuin niet te diep is, kan er vaak met een
‘raket’, een zware metalen staaf, onder de
grond door “geschoten” worden. Wordt er bij
u in de buurt geschoten of ‘geraketteerd’
zoals het ook wel wordt genoemd, dan hoort
u een heel specifiek tikkend geluid.
Heeft u de kabel al tot aan de gevel liggen?
Dan kan het nog even duren voordat de monteur voor de huisaansluiting komt. De graafploegen werken in een dermate hoog tempo,
dat het soms niet bij te houden is voor de
montageploegen.
Of behoort u tot de gelukkigen die het kastje
al in de woning hebben hangen? Dan is het
wachten op de provider! Mits u een abonnement heeft genomen natuurlijk. Vergeet niet
om op tijd een abonnement af te sluiten. Als
u dat pas na de huisaansluiting doet, zijn daar
extra kosten aan verbonden!
Op de website https://glasvezeldewolden.nl
vindt u in het menu ook de ‘Veel gestelde
vragen’, daar staan veel antwoorden op vragen omtrent abonnementen, verhuizingen,
nieuwbouw, enzovoort. Heeft u een vraag die
daar niet bij staat of twijfelt u nog over een
abonnement, of over wélk abonnement,
neem dan contact op met Glasvezel de Wolden via info@glasvezeldewolden.nl of 0522
– 70 10 70, of ga even langs bij de caravan,
elke zaterdag bij de Molen, of in het kantoor
in Zuidwolde. (Openingstijden: maandag-,
dinsdag-, woensdag en vrijdagochtend van
10:00 tot 12:00 en op woensdag ook ’s middags van 14:00 tot 16:00). De vrijwilligers
van Glasvezel de Wolden helpen u graag
verder!

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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Baas van de bieb
Tijdens de opening van bibliotheek De Wijk hebben twee kinderen een prachtige prijs gewonnen. Broer en zus Tijs en Carolize Wessels Boer mochten een hele middag de baas van
de bibliotheek zijn. Tijs heeft de hele middag enorm zijn best gedaan alle prentenboeken van
de bibliotheek op alfabetische volgorde te plaatsen. Hij verzuchtte achteraf dat deze klus best
moeilijk was en werken was volgens hem best vermoeiend. Na afloop van zijn klus kon Tijs
nog even als een echte baas in het kantoor zitten. Zijn zus Carolize heeft de daarna een middag boeken voorzien van een sticker met een letter erop zodat deze boeken weer keurig opgeruimd kunnen worden. Toen haar gevraagd werd wat nu het leukste van de middag was,
bleek dat toch het pauze moment te zijn met limonade en allerlei sinterklaaslekkernijen.

Symposium Sterke vrouwen
Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert het Netwerk Land van de Reest een Symposium
‘Sterke vrouwen, vrouwen die het verschil maken’. De zichtbare en de onzichtbare sterke
vrouwen zullen centraal staan op deze dag. Het Symposium zal gehouden worden in de Havezate, Dorpsstraat 78 in de Wijk. Het programma begint met een inleiding door Froukje
Idema, daarna zijn er vijf activiteiten, waaronder twee workshops waaruit een keuze kan
worden gemaakt: Tijd- en Energiemanagement, de kracht van verhalen vanuit de literatuur
en eigen ervaringen met sterke vrouwen, interview met oma, dochter en kleindochter, presentatie van een panel van vier vrouwen, die zelf een bedrijf hebben opgezet en twee sportvrouwen en één kunstenaar, die vertellen hoe zij in hun wereld omhooggeklommen zijn. Als
laatste onderdeel is er een feestelijke afsluiting van de dag. Ook vrouwen die geen lid zijn
van het netwerk zijn welkom! Opgave en informatie kan via de website; na aanmelding en
betaling is deelname gegarandeerd. www.vrouwennetwerk-landvandereest.nl
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VV Wacker/WIJC verwelkomt nieuwe scheidsrechters
Op Woensdag 19 december hebben negen scheidsrechters in spe de cursus Verenigingsscheidsrechter van de KNVB met goed gevolg afgesloten. In vier avonden en middels drie
oefenwedstrijden hebben de scheidsrechters meer inzicht gekregen wat er komt kijken bij het
op een juiste wijze leiden van een (jeugd) wedstrijd in het veldvoetbal.
Dankzij deze mannen zullen ook in het komend seizoen weer velen kunnen blijven genieten
van het voetbal! De deelnemers van de cursus kwamen uit Balkbrug, Zuidwolde, Ruinerwold,
IJhorst en De Wijk. De cursus werd verzorgd door Albert-Jan Benjamins van de KNVB. VV
Wacker heeft haar accommodatie daarvoor ter beschikking gesteld. Namens Wacker/WIJC
namen Henry Linthorst, Marc Steenbergen, Jurgen de Boer en Arnout van Baalen deel aan de
cursus. Zij zijn inmiddels voorzien van een nieuw scheidsrechters tenue en binnenkort op de
velden in actie te zien.

Open Repetitie Vrouwenkoor Meander
Het Vrouwenkoor Meander uit de Wijk houdt woensdagmorgen 23 januari een Open Repetitie. Dit Vrouwenkoor bestaat 21 jaar en staat onder leiding van dirigent Jannie Kroes en wordt
op piano begeleid door Ellen Wynia. Het koor zingt een populair genre met o.a. evergreens en
mooie romantische luisterliedjes.
Kom gezellig een ochtendje naar het koor luisteren!
De Open Repetitie wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Havezate te de Wijk.
Wij ontvangen u graag om 09.30 uur met een kop koffie.
Daarna gaan wij voor u zingen tot 11.00 uur.
Entree en koffie zijn gratis.
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Computercursussen bibliotheek De Wijk begin 2019
De gratis computercursussen gaan weer van
start in bibliotheek De Wijk. Klik en Tik is
een computercursus voor beginners, voor
mensen die nog niet wegwijs zijn op de computer en op internet en dat wel graag willen
worden. In de cursus wordt geleerd gebruik te
maken van de mogelijkheden van de computer, zoals een tekst maken, e-mailen, websites
bekijken en hoe je bestanden kunt downloaden. Digisterker/aan de slag met je DigiD is
een cursus waar aandacht is voor het aanvragen van een DigiD, het aanvragen van een
toeslag, omgaan met overheidswebsites. Bij
deze cursus is een beetje computerervaring
wel nodig.
Wanneer
Hier kunnen cursisten direct instappen op de wekelijkse lessen: Klik en Tik / computercursus
voor beginners is doorlopend op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Digisterker / Aan de slag
met je DigiD is op donderdag 10, 17 en 24 januari van 10.00-12.00 uur. Informatie en aanmelding: www.bibliotheekdewijk.nl of 088-0128210

Burgemeester geeft startschot bij carbidschieten
Oudejaarsmiddag was het een gezellige drukte in en bij de kantine van Wacker waar het carbidschieten plaatsvond onder het genot van een hapje en een drankje. Burgemeester De Groot
gaf het startschot door de eerste melkbus aan te steken. Alles was weer goed geregeld door de
Business club Wacker.
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9
Refrein:
Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hoera,
In samenspraak met de Historische vereniDe Wijk kan nu gaan feesten!!
ging De Wijk/ Koekange publiceren we elke 't Nieuwe gemeentehuis is klaar,
maand een foto uit vroeger jaren. De Histori- "Leuk gedaan", dat zeggen de meesten!
sche Vereniging De Wijk-Koekange wil op
Ook de ambtenaren zijn nu in hun sas,
deze wijze bekendheid geven aan hun organi- Zij ontdekken nu pas hoe beroerd het was!
satie en hun activiteiten. Schaatsen op de
Namens allen zeggen wij nu hier:
"Heb met 't nieuwe huis maar veel plezier"!!
Hoogeveense vaart in Rogat
Het heeft wel lang geduurd en 't plan is ook al
heel erg oud, Dat in ons dorp een nieuw gemeentehuis moest worden gebouwd!
Hoe krijgen we de plannen rond en de centjes
bij elkaar, Dat was de grote vraag van jaar tot
jaar! Dickninge of verbouw was de keus!
Maar ‘Nieuwbouw’ werd de leus!!!

Terug in de tied

Maar nu is 't leed geleden en het werd ook
tijd! Een schoolgebouw als raadszaal, dat was
de werkelijkheid!. Maar in de Dorpsstraat
staat de nieuwe raadszaal voor U klaar,
We hopen dat het goed werken is aldaar!
Burgemeester en uw staf incluis:
"Geluk met 't gemeentehuis!!"

Welke melodie hoort bij
onderstaande tekst?
Onderstaande tekst is geschreven door Jan
Tijink in november 1989. Dit is met alle leerlingen van de school gezongen bij de officiële
opening van het nieuwe gemeentehuis
(huidige Havezate).
Maar wat is de melodie van dat lied? Is er
nog een oud-leerling (e) die dit kan vertellen
(of voorzingen!!) We zouden het graag willen weten. Mail naar: info@dewijk.info of
bel ons telefoon: 06-50 953 385.
Namens Jan Tijink alvast bedankt.
In De Wijk, een dorpje dat heel dicht ligt bij
De Reest, Hangen alle vlaggen uit, want men
viert daar nu feest! De commissaris en de
burgemeester staan al klaar, En vele gasten
zie je bij elkaar! Want wat is er daar toch aan
de hand, In dit stukje Drentheland!!
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Kerstmiddag Seniorenvereniging De Wolden
Vrijdag 21 december sloot Seniorenvereniging De Wolden 2018 feestelijk af met een kerstmiddag in de Havezate in De Wijk. Voorzitter kon bijna 100 leden verwelkomen. De middag
werd verzorgt door Greetje Westerbeek met kerstliederen en verhalen. Ook de honderd jarige
Albert Gortemaker een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten werd even in het zonnetje
gezet, en spontaan toe gezongen. De middag werd besloten met een koud en warm buffet wat
de medewerksters van de Havezate op een voortreffelijke manier hadden verzorgt. Op 18
januari om 14.00 uur vindt de nieuwjaarsbijeenkomst met het duo Please plaats in de schakel
te Koekange.

Leer programmeren met CoderDojo
Kinderen en jongeren tussen de 8 en 17 jaar kunnen zich opgeven voor CoderDojo in de bibliotheken De Wijk en Zuidwolde. Tijdens CoderDojo leer je o.a. programmeren, websites
bouwen, apps ontwikkelen en games maken. Deelname aan CoderDojo is gratis. Vanaf januari gaan we aan de slag met Scratch, een toegankelijke programmeertaal waar je verschillende
robots zoals de Ozobot of Dash mee kunt programmeren. Ook maken we gebruik van een
programmeerbare drone.
De eerstkomende CoderDojo in Bibliotheek De Wijk is op dinsdag 15 januari van 15:30 –
17:00 uur. In bibliotheek Zuidwolde vindt de eerste CoderDojo plaats op woensdag 16 januari
van 15:00 – 15:30 uur. Vanwege de beperkte ruimte is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via
www.actiefnaschooltijd.nl of in de bibliotheken. CoderDojo is in 2017 succesvol gestart in
Bibliotheek Zuidwolde en vindt vanaf 2019 ook plaats in Bibliotheek De Wijk.
In beide bibliotheken is er maandelijks een CoderDojo.
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Wandelaars genieten van het Reestdal
Bijna duizend mensen
hebben op tweede kerstdag genoten van de
kerstwandeling door het
Reestdal, die door Tourist Info Het Reestdal
werd georganiseerd.
Vanaf het startpunt bij
VV Wacker in de Wijk
konden de deelnemers
kiezen tussen een korte
route van 6 kilometer en
een lange route van 11
kilometer. Beide routes
waren wederom zeer
gevarieerd. Dit jaar liep
de route over landgoed Dickninge, langs de Reest, over het Hoge Land en over Dunningen.
De wandelaars werden vergezeld door de sfeervolle klanken van de ‘Riestebloazers’, de midwinterhoornblazers uit de Wijk. De koek- en zopietent was in de Wieker Meule, waar de Wieker Meule pannenkoeken gretig aftrek vonden. Veel mensen maakten van de gelegenheid
gebruik om de molen te bezichtigen. Ondanks de kou en de lichte mist genoten de wandelaars
van het buiten zijn. De reacties van de mensen achteraf waren dan ook zeer positief.

WIJC uitreiking Grote Clubactie 2018
Tijdens het traditionele oliebollentoernooi van WIJC, vond ook de prijsuitreiking plaats van
de Grote Clubactie. Zoals elk jaar werden de 3 spelers die de meeste loten verkochten hadden, beloond met een (geld) prijs. Dit jaar was er een extra prijs te winnen voor het team dat
de meeste loten had verkocht. De extra prijs is een dagje met het team naar Attractiepark
Slagharen inclusief bezoek aan het waterpark Aqua Mexicana met 3 interactieve glijbanen.
Het park bestaat dit jaar 55 jaar en viert dit graag gezamenlijk met ons! Dit bleek een goede
stimulans en heeft geleid tot een prachtig eindbedrag van de Grote Clubactie van maar liefst
2063 euro. Een bedrag dat ten goede komt aan diverse WIJC activiteiten en materialen.
Wij willen dan ook alle kopers van
de loten en de voetballers van
JO10, JO11, JO12, JO15 bedanken voor hun inzet. In het speciaal
bedanken wij:
Luca Stekelenburg (60 loten)
Seye Oostra (57 loten)
Tieme Klomp (52 loten)
Alle voetballers van JO12-1 (met
een gemiddelde van 20 loten)
Attractiepark Slagharen
En Henriet Oostra voor de
organisatie van deze actie.
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Zingen in een (pop) koor, is dat wel leuk?
We worden omringd door muziek. Overal in winkels en winkelcentra word je door muzikale
klanken verwelkomd, op radio en televisie hoor je niet alleen muziek als het om muziek
gaat, maar zijn melodieën ook vaak op de achtergrond van gesprekken te horen. Je zou bijna
denken dat muziek altijd van buitenaf moet komen, maar dat hoeft gelukkig niet waar te zijn.

Muziek doet iets met je
Zomaar ineens zit je vol met muziek. Misschien tikken je voeten ineens een ritme, of
trommelen je vingers op tafel een vrolijk ritme mee met een liedje dat je op de radio
hoort. Soms betrap je jezelf erop dat je een
melodietje zachtjes mee-neuriet, of sta je onder de douche een favoriet lied te galmen.. En laten we wel wezen, muziek maakt dat je je
beter gaat voelen, dat je blijer wordt. Mooi toch?

Niet alleen maar samen
Het kan al best leuk zijn om zelf muziek te maken, maar het is nog leuker om dat samen met
anderen te doen. Om samen muziek te maken kun je muziekinstrumenten gebruiken, maar
ook gewoon je eigen stem. Je kunt gaan zingen in een duo, in een band of misschien in een
koor. Als je samen zingt kun je elkaar helpen en versterken. En dat maakt het allemaal nóg
mooier.

Aansluiten bij een koor
Je vindt het leuk om te zingen en je wilt er iets mee gaan doen? Nieuwe melodieën leren,
aanwijzingen krijgen hoe je muzikaal het beste uit jezelf krijgt en bovendien wil je dat allemaal samen met anderen beleven! Popkoor Nameless de Wijk-IJhorst biedt de mogelijkheid
om jou dit muzikale gevoel te laten ervaren. Iedere woensdagavond repeteren wij in zaal ‘de
Burcht’ op camping de Vossenburcht, Bezoensweg 5 IJhorst. Sinds afgelopen zomer staan
wij onder bezielende leiding van de altijd enthousiaste dirigente Claudia Conijn. Als één van
de weinige popkoren beschikt ‘Nameless’ over een eigen combo en dat is uniek. En net als
bij voetbal heeft ‘Nameless’ ook een derde helft. Na afloop is het met z’n allen gezellig
nazitten in ‘de Burcht’ maar daar hoef je natuurlijk niet aan deel te nemen.
Ben jij nieuwsgierig geworden? Bezoek onze website www.popkoornameless.nl en volg ons
op facebook www.facebook.com/Popkoor-Nameless
En natuurlijk ben jij iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur welkom in ‘de Burcht’ om
eens te kijken, te luisteren en sfeer te proeven. Samen zingen in een koor, dat is gewoon erg
leuk!!
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Autobedrijf Timmerman wordt Autobedrijf Jack Burgwal
Autobedrijf Timmerman in De Wijk heet per 1 januari Autobedrijf Jack Burgwal. De naamsbekendheid van het autobedrijf was in de regio al behoorlijk groot. Maar met de naamsverandering ontstaat er nog meer duidelijkheid. Voor de klanten veranderd er verder niets vertelt
Jack Burgwal, die het autobedrijf vier jaar geleden overnam van Jan Timmerman.
Achter de schermen was er nog wel het een en ander te doen. Nieuwe logo’s, reclame materiaal, briefpapier en ook een geheel vernieuwde website werden gerealiseerd. ‘Ja, het was even
hectisch, maar als het moet gebeuren, dan ook gelijk in een keer goed’ vertelt Burgwal.
Het autobedrijf blijft voor de klanten het vertrouwde adres voor onderhoud en reparaties,
verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s. Service en kwaliteit leveren, en transparant zijn
daar komt het kortweg op neer bij autobedrijf Jack Burgwal. En niet te vergeten een werkplaats met technisch goed geschoold personeel maakt het universeel autobedrijf (de VW en
Audi specialist) uit De Wijk tot een full service autobedrijf. Klanten uit de hele wijde regio
weten de weg naar het autobedrijf te vinden zo is gebleken.
Het aanbod dat dagelijks wisselt laat een constante voorraad zien van ruim veertig auto’s,
zowel nieuwe als jong gebruikte occasions. Volkswagen en Audi zijn hierbij voor het grootste gedeelte vertegenwoordigd. Ook andere merken verdringen zich om een plaats in de
showroom. ‘Klanten kunnen er tevens terecht voor het complete onderhoud, schadeherstel en
de APK keuring van alle merken. Burgwal: ‘We zijn daarentegen geen prijsstunter, maar ook
zeker niet de duurste. Bij ons geen addertjes onder het gras. Hanteren een all-in prijs bij het
afleveren van een auto. En proberen de klant zo goed mogelijk te helpen en adviseren’. Met
name dat laatste betekent ook dat er auto’s worden opgehaald uit het gehele land. ‘Dan krijgen we een zoekopdracht naar een bepaald type automerk. Ook dat is mogelijk! Voor de
klant biedt dat een zekerheidsgarantie dat ze hier terug kunnen komen’.
Autobedrijf Jack Burgwal is tevens aangesloten bij Bosch Car Service, Bovag en Stichting
Nationale Auto Pas die de kilometers registreert van alle auto’s in Nederland. ‘En sinds kort
zijn we ook een erkend leerbedrijf’. Meer informatie www.burgwal-autos.nl
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Geslaagd Oliebollentoernooi
Zaterdag 29 december 2018 stond weer het jaarlijkse oliebollentoernooi op de agenda. Ook
dit jaar was het weer een toernooi met alles erop en eraan: winnaars, verliezers, een bomvolle
tribune, prachtige afstandsschoten, adembenemende hakjes, stiftjes, omhalen en tikkie takkie
voetbal. Bij de meeste deelnemers ging de trukendoos weer als vanouds open en soms leek
het wel alsof de wedstrijden gespeeld werden op een veldje in het hart van Rio de Janeiro.
De grote winnaar van het
toernooi was team 5. Dit
team speelde onder leiding
van Frans ‘The Chairman
himself’ Zinger, als een
zeer goed geoliede machine, die geen druk kende
ondanks de populariteit van
het toernooi. Met behulp
van Joost ‘Lionel’ van der
Weide, Roland ‘Ron beton’
Steenbergen, Niels ‘CR7’
Kloeze, Steef ‘El Professor’ van Baalen en Dennis ‘The illegal Alcidean’ Westerbeek, stonden ze als een huis en wisten zij de eeuwige roem én de bierpul te bemachtigen. Het contract voor ‘The illegal Alcidean’ ligt overigens al klaar, dus wie weet is hij snel weer te bewonderen op het sportpark aan
de Wiltenweg. Het Rad van Fortuin na afloop in de sporthalkantine was ook een groot succes.
Dit leverde 900,00 op voor de clubkas.

Grote opkomst bij nieuwjaarsreceptie
De opkomst bij de traditionele nieuwjaarsreceptie van VV Wacker was bijzonder goed te
noemen. Zoals gebruikelijk werden vooraf de Nieuwjaars wedstrijd gespeeld. Het vrouwenteam speelde tegen de 50+ (uitslag 4-6) en het derde elftal tegen 35+ (uitslag 2-3). En natuurlijk de Nieuwjaars speech van voorzitter Frans Zinger. Waarin uitgebreid werd teruggeblikt op afgelopen jaar. Ook de plannen voor 2019 werden gepresenteerd. Waarna een toast
werd uitgebracht op het nieuwe jaar.
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Daisy op Eurosonic
Noorderslag 2019
Singer-songwriter Daisy uit De Wijk is in
januari één van de acts op het showcasefestival Eurosonic. Ze is uitgenodigd voor het
festival, omdat ze in 2019 deelneemt aan het
talentontwikkelingstraject Hit the North. Nadua treedt op donderdag 17 januari op in
Brouwerij Martinus aan de Kostergang in
Groningen.
Eurosonic Noorderslag biedt al jaren een podium voor nieuw talent uit Drenthe, Groningen en Friesland. De noordelijke acts proberen zich in de kijker te spelen van (inter)
nationale boekers en programmeurs. De
Drentse acts worden tijdens Eurosonic en Hit
the North begeleid door Stichting Kunst &
Cultuur en The Bake Shop. Eurosonic Noorderslag duurt dit jaar van 16 tot en met 20
januari 2019. Op meer dan dertig verschillende podia zijn opkomende Europese acts te zien. Op 15 januari vindt een

Popgala plaats, waar de Noordelijke popcultuur gevierd wordt met de awarduitreiking:
Beste talent, Beste technisch leverancier, Beste innovatie, Beste podium, Beste festival,
Beste artiest en de publieksprijs Collega van
het jaar.
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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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