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Personeel Dunninghe verzorgt playbackshow

De bewoners van zorgcentrum Dunninghe in
De Wijk genoten donderdagavond 22 november van de jaarlijkse playbackshow verzorgd
door het personeel. De verkleedpartijen en
acts leverden grote hilariteit op. Er werd
volop mee gezongen en geklapt met alle be-

kende nummers die voorbij kwamen. Twee
bewoners van het zorgcentrum verzorgden
zelf ook een act. Een bewoner speelde op de
piano. De avond werd afgesloten met het
'Wieker volkslied'. Daarna was er voor iedereen een hapje en een drankje.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Wat me dit keer opviel!!
Dat was toch wel het 120 (!!!) jarig bestaan
van onze Koninklijke Muziekvereniging
“Apollo”. Het gevaar bestaat wel, dat ik, als
oud-voorzitter en erelid van deze vereniging,
wat chauvinistisch ben, dat moet dan maar!!
Als je de heel oude foto’s van Apollo bekijkt,
van ongeveer de oprichting in 1898 (het jaar
waarin koningin Wilhelmina de troon
‘besteeg’ en er vele muziekkorpsen zijn opgericht in ons land) dan kun je je niet voorstellen dat dat heeft geleid tot die fantastische
vereniging, zoals die er nu anno 2018 voorstaat!! Het waren enkele mannen (ongeveer
10, zonder uniform uiteraard!) een pet op en
met iets in hun handen, dat op een blaasinstrument leek!
Ik moest daar aan denken, toen ik afgelopen
zondagmiddag in die heerlijke, traditionele
schouwburg Ogterop, ‘onze’ prachtige harmonie Apollo met ruim 60 muzikanten, klaar
zag zitten voor hun jubileumconcert.
En wat voor een concert!! Onder leiding van
‘maestro’ dirigent Lute Hoekstra (hij kondigde deze middag zijn vertrek aan, na 12½ jaar
op voortreffelijke wijze leiding te hebben
gegeven aan de muzikanten in De Wijk),
kreeg het talloze publiek een zeer gevarieerd
programma voorgeschoteld, dat werkelijk op
sublieme wijze werd uitgevoerd. De prachtig
zingende sopraan Karin Hertsenberg gaf toch
wel een geweldige charme aan dit voor dirigent Lute Hoekstra laatste concert met Apollo . En de solopartijen van enkele muzikanten
(amateurs!!!!) waren van hoog gehalte.
Met een trots gevoel (sorry voor het chauvinisme!) verliet ik deze zondagmiddag

schouwburg Ogterop.

Wat me nog meer opviel!!
Dat was dat toch wel het al eeuwenoude Sinterklaasfeest! Als er één kinderfeest is waarnaar uitgekeken wordt, dan is het wel dit.
Maar het is natuurlijk een grote schande (als
ouderen moeten we ons diep schamen!!) hoe
in sommige plaatsen de Goedheiligman en
zijn gevolg ontvangen is. Bier- en colablikjes
die door de lucht vlogen, rotte eieren werden
afgevuurd op de prachtige schimmel Amerigo!! ‘Waarom toch’, vragen de kleintjes zich
af!!
Nee, dan de ontvangst in ons dorp De Wijk!
Hoewel…………..sommige mensen zich wel
afvroegen waarom dat nou juist op zondagmorgen moest! Sinterklaas is toch een Heilige, een Bisschop? Die weet toch maar al te
goed dat de zondag een rustdag is? Tijdens de
gehouden persconferentie deelde Sint mede
dat hij, wat die ontvangst op zondag betreft,
in hevige tijdnood zat, omdat hij enorme vertragingen had opgelopen op de daken van
verschillende huizen en gebouwen. ‘Geen
doen’ riep de beste man, “Al die glazen zonnecollectoren op die daken, Amerigo gleed
alle kanten op, is daardoor ook geblesseerd
geraakt en ik kon Amerigo ook niet gebruiken bij de intocht in uw dorp De Wijk. Gelukkig was uw comité zo creatief om een
afgedankte jeep uit de 2e wereldoorlog op te
scharrelen”. Einde van de persconferentie!
Ik heb Sinterklaas nog nooit op een leugentje
kunnen betrappen, doch deze
keer…………..?
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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J&J
OPEN DAG
Bloemberg 18
7924 PW VEENINGEN

ZATERDAG
08-12-2018
Van 09.00 tot 16.30 uur
Tel: 06-22093750
info@jenjmarkthandel.nl
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Jan en Pietje Duinkerken 65 jaar getrouwd
Jan en Pietje Duinkerken uit de Wijk waren dinsdag 27 november 65 jaar getrouwd. Burgemeester Roger de Groot kwam de bloemen en felicitaties brengen. Jan (89) uit Ten Arlo en
Pietje (90) uit Tiendeveen beloofden elkaar voor eeuwig trouw en kregen daar nooit spijt van.
Pietje woont al tien jaar in een verzorgingshuis in Beilen en komt iedere zondag naar jan in de
Wijk toe. Ze leerden elkaar al jaren eerder kennen bij de zweefmolen op het feest in Fluitenberg. Daarna was de verkering vier maanden ‘uit’, maar de vlam was kennelijk toch steeds
blijven branden. In Zuidwolde raakte het weer ‘aan’ en, misschien geen toeval, dat gebeurde
bij de zweefmolen.
Jan woont in een
aanleunwoning
in woonzorgcentrum Dunninghe
in de Wijk. Hij
is een trouw
bezoeker van
activiteiten. ‘We
zijn net nog bij
de Intratuin in
Meppel geweest.
Als ik er niet bij
ben, dan ben ik
ziek. Maar ik
ben nooit ziek.’
Na hun trouwerij
woonden ze aan
de Koekangerdwarsdijk bij de
postbode, later gingen ze naar de Mr. J. de Blieckweg. Jan werkte in de bouw en was jaren
actief in de politiek. Niet in de gemeenteraad, maar op de achtergrond als bestuurslid. Hij
maakte de splitsing van de PvdA in de oude gemeente de Wijk van nabij mee en koos toen
ook voor de POG. Jan was ook actief voor de Bouw- en Houtbond FNV en diens voorganger
de NVV, ook als EHBO’er maakte hij zich zeer verdienstelijk voor de colonne van het Rode
Kruis. Als bouwvakker bouwde en renoveerde hij heel wat woningen, op zijn 57ste mocht hij
stoppen met werken. Hij kluste daarna heel wat af. Afgelopen zaterdag vierde het echtpaar
het feest in Dunninghe zelf, met de hele familie. Dat zijn naast drie dochters, zeven kleinkinderen en acht achterkleinkinderen en hun eventuele aanhang.
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Vriend steunt RoReKo met sport & fashion
Sporthal De Slenken in De Wijk was zondag 18 november het decor voor korfballers van
RoReKo om zich voor te bereiden voor de zaalcompetitie 2018 – 2019. Alle teams, van F –
pupillen tot en met de selectie werden op de proef gesteld door wedstrijden tegen gerenommeerde tegenstanders uit de omgeving, maar voor het eerste was zelfs een vereniging uit
Apeldoorn bereid naar De Wijk te komen.
Voordat die oefenwedstrijd begon was het even tijd voor een belangrijk moment, namelijk
RoReKo is een verdergaande samenwerking aangegaan met Vriend Sport & Fashion. Een
sponsorcontract waarbij de kleding en sportmiddelen geleverd worden via deze bekende
sportzaak uit Meppel. Eigenaar Jeroen Vriend hierover: “we sponsoren al vele jaren RoReKo
en de korfbal in het algemeen. Dit jaar hebben we door de levering van kleding voor de gehele vereniging een bijzondere band opgebouwd die we graag willen onderstrepen en voortzetten”. De voorzitter Jasper Ploeg was opgetogen door deze samenwerking. Hij had tijdens de
jaarvergadering van de vereniging al aangegeven dat met dit contract het spaarpotje van de
vereniging voor andere doeleinden, o.a de vervanging van het dak van het clubgebouw kan
worden aangewend.

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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digheid n.a.v. het 200 jarig bestaan ervan. Op
22 december verzamelen de blazers zich bij
Hotel Frederiksoord omstreeks 16.00 uur en
gaan dan richting Huize Westerbeek. Hier zal
Elke woensdagavond in het Reestdal lander om beurten geblazen worden, en er gaat er
schap nabij 'het bruggetje' vanaf 19.00 uur en een delegatie naar het ‘afblaozen’ (einde
zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur bij de molen seizoen) in Diever op 5 Jan 2019. Aanvang
in De Wijk kun je de Rieste-Blaozers tegen- 18.00 uur bij de Grote kerk.
komen en horen. De gehele adventsperiode
tot er met Driekoningen 6 Jan 2019 blazen ze Zondag 6 Jan (Driekoningen) zullen de Riesom het kwade te verjagen en het nieuwe aan te-Blaozers zelf het seizoen afsluiten om en
nabij zwemplas De Zwarte Dennen over het
te roepen.
water en tegen de boswallen zult u de geluiDe Rieste-Blaozers zijn nu ruim 6 jaar bezig den van de midwinterhoorn geweldig mooi
in De Wijk en IJhorst en maken op menig
kunnen horen schallen en geeft het geluid een
evenement hun opwachting. Op tweede
fantastische nagalm aanvang 14.00 uur.
Kerstdag staan ze aan de route bij wandeling
Voor de mannen van de Rieste-Blaozers was
in De Wijk, waar tevens een demo gegeven
word hoe de Midwinterhoorn gemaakt wordt. er bij aanvang van het blaasseizoen nog een
Tussendoor zullen ze ook nog op andere eve- leuke verrassing in de vorm van een warme
nementen of dagen hun opwachting maken en muts, aangeboden door een gulle sponsor.
Samen met de eerder aangeboden bodywarmogen ze eigenlijk elke dag blazen naar bemer staan ze er nu warm bij op locatie tijdens
lieven. Elk jaar is er 'de Ode aan' die zal dit
jaar plaatsvinden bij de Stichting van Welda- het blazen.

Rieste Blaozers laten
weer van zich horen

Kerstdiner
Op woensdag 12 december bieden we een
kerstdiner aan voor alle inwoners van gemeente de Wolden iedereen die het leuk
vindt om samen te eten is welkom. Het diner
bestaat uit een:
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht
Laat u verrassen.
Sociaal eetpunt De Wijk
Datum Woensdag 12 december 2018
Tijd: 17.00 uur
Locatie: De Havezate, Dorpsstraat 78
Kosten: € 10.00 p.p.
U dient zich wel op te geven.
Opgave tot 10 december bij het beheer van
ontmoetingscentrum de Havezate of
via 0522-444200 of
E: hildakalter@welzijndewolden.nl

8

9

Jubileumconcert Apollo valt in de smaak
In een goed gevulde schouwburg Ogterop in Meppel bracht het harmonie orkest van muziekvereniging Apollo afgelopen zondagmiddag 18 november een feestelijk concert ten gehore na
aanleiding van haar 120-jarig bestaan. Het licht klassieke concert werd voor de laatste keer
gedirigeerd door Lute Hoekstra. Na 12,5 jaar met heel veel plezier voor het orkest te hebben
gestaan wordt het toch een keer tijd om afscheid te nemen van elkaar en hoe kan dit mooier
dan op deze manier. De Oldenzaalse sopraan Karin Hertsenberg ( o.a. bekend van una voce
particulare) werd begeleid tijdens prachtige werken als Ave Maria Gomez, I shall love but
thee, You raise me up en Ennio Morricone.
Ook werden er verschillende solo’s ten gehore gebracht door leden uit het orkest. Solo Klarinettist Wim van Braam speelde op overtuigende wijze ‘Viktor’s Tale’, de filmmuziek van de
Terminal met Tom Hanks in de hoofdrol. Zijn zoon Robin van Braam, slagwerker bij het
orkest, speelde ‘river flows in you’ in samenwerking met Justin Hendriks, een stuk wat oorspronkelijk geschreven is voor piano maar nu prachtig werd gespeeld op de basmarimba.
Trompettist Sander van Aragon liet de warme trompet klanken horen in het stuk ‘Vidda’ van
Ole Edvard Antonsen, een bekende Noorse trompettist/ arrangeur en dirigent. Presentatrice
Krista Boersma, normaal gesproken ook spelend in het orkest, zorgde voor een aantal leuke
intermezzo’s door tussen de te spelen werken door korte interviewtjes te houden met solisten,
dirigent en de jongste en oudste muzikant op het podium.
Een ontroerend moment was de ode aan de leden van ‘Apollo’ die hun ontvallen zijn in de
loop der jaren met een gedragen hymne. Het orkest maakte deze middag een goede indruk.
Met Celtic Classics, La Mula, de Valdress mars en het pittige werk ‘el Camino Real’ als afsluiting lieten de muzikanten horen wat een prachtig orkest het is met veel potentie. Kortom;
een gedenkwaardige muzikale middag en afsluiting van hun jubileumjaar.
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Campagne van start om AED’s in kaart te brengen
De Drentse gemeenten roepen iedereen die kan reanimeren op om zich als burgerhulpverlener
te registreren op www.hartslagnu.nl. Daarnaast vragen zij om bestaande AED’s buiten op te
hangen en te registreren. Karel Loohuis, burgemeester van gemeente Hoogeveen en voorzitter
van de VDG-commissie Gezondheid en Zorg, lanceerde daarvoor samen met gedeputeerde
Henk Jumelet een campagne. Voor de campagne zijn filmpjes en advertenties gemaakt met
inwoners uit Drenthe. Succesvol reanimeren vraagt om een dekkend netwerk van AED’s en
gekwalificeerde burgerhulpverleners. Elke gemeente in Drenthe beschikt over een actueel
overzicht van geregistreerde AED’s en burgerhulpverleners. Door het voeren van deze gezamenlijke campagne willen de Drentse gemeenten het overzicht uitbreiden met de ongeregistreerde AED’s en burgerhulpverleners. De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6
minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met
minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd
bij een slachtoffer aan te komen. Een burgerhulpverlener kan in die kritieke minuten de eerste
hulp opstarten. Het is dan van belang dat alle AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren)
aan de buitenkant van een pand hangen, geregistreerd zijn en dat gekwalificeerde burgerhulpverleners in beeld zijn. Dat kan door registratie op www.hartslagnu.nl.
Campagne: naoberschap
In de campagne staat ‘naoberschap’ centraal. Zorgen voor elkaar. Wie kan reanimeren, kan
een leven redden. Kan een ander reanimeren, dan kan hij of zij mogelijk ook jouw leven redden. Bovendien helpen we elkaar door een AED aan de buitenkant van het pand te hangen.
Op deze manier is het dag en nacht, voor iedereen, beschikbaar. Diverse inwoners uit Drenthe
werken mee aan de oproep; zorgprofessionals, burgerhulpverleners, ondernemers en sportclubs die een AED aan de buitenkant van het pand hebben opgehangen. De campagne wordt
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit de Provincie Drenthe.

Oproep aan ondernemers en inwoners van De Wijk
Het winkelcentrum in ons dorp nadert langzamerhand zijn voltooiing. De winkelpanden van
de Modewereld dragen daaraan bij. De gemeente pakt ook nog eens de gehele openbare inrichting aan. Het totaalplaatje ziet er straks weer spic en span uit. De overlast in het dorp
heeft wel lang geduurd maar het resultaat mag er zijn. Laatst was ik op zoek naar een AED in
het dorp. Te vergeefs merkte ik. Dit bracht mij op het idee om een inzamelingsactie te houden bij de ondernemers van de Wijk om, voor het algemeen belang, 1of 2 gebruiksvriendelijke AED’s te plaatsen. Het dorp wordt hier een nuttige dienst mee bewezen, dacht ik zo.
Zie ook de link: https://www.aedinonzebuurt.nl/project/pakket-1/
Voor een Zoll AED Halfautomaat met buitenkast heb je ongeveer 1700 Euro incl. btw nodig. Als mede-ondernemer zal ik zelf het goede voorbeeld geven en 250,- Euro als start ter
beschikking stellen. Wie doet er mee?
U kunt zich aanmelden via: info@2mbouwmanagement.nl Daarna neem ik contact met u
op. Uiteraard hoop ik dat u dit initiatief van harte wilt ondersteunen.
Met de vriendelijke groeten,
Martino Minnema
2Mbouwmanagement BV
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Sint deelt prijzen uit bij Anytyme De Wijk
De prijswinnaars van
de Anytyme kleurwedstrijd in De Wijk hebben woensdag hun prijs
opgehaald.
Er waren vele mooie
kleurplaten ingezonden.
En de jury had er een
zware dobber aan, om
de mooiste kleurplaten
uit te zoeken. Eigenaars Klaas en Margreet Hendriks verwelkomden de winnaars in
hun zaak.
Uit handen van Sinterklaas ontvingen de
kinderen allemaal een
Antytyme box. Deze
kunnen ze op een later
tijdstip, wanneer het ze uitkomt weer laten vullen met snacks en lekkernijen.

Dorpsstraat 36 de Wijk
Tel: 0522-443400
-Maandag 24 december ook geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur met en
zonder afspraak!
-Maak ook online een afspraak op:
www.kapsalon-jolanda.nl
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Glamour Night een groot succes
De eerste Glamour Night, afgelopen dinsdag georganiseerd door Petra Scholten van
‘Trendline’ en Christel Kok van’ ForYourSkin’ is een succes geworden. Beide ondernemers
uit De Wijk hadden dit als ‘een avondje uit met vriendinnen’ op touw gezet.
Met meer dan vijfentwintig aanmeldingen zat de salon van Trendline behoorlijk vol. De aanwezige dames waren vol lof en enthousiast over de invulling. Ze kregen daarbij tips en adviezen over haar, huid, make up en kleding kleur keuze!
De visagie werd verzorgd door Ingrid Alberts van Nagels &
Zo. Kleur advies door
Studio KeK. Haarstyle
advies door Trendline. Huid advies en analyse door ForYourSkin.
De smakelijke hapjes
werden aangeboden door
PP’s Mangerie. En het
welkomstdrankje werd
verzorgd door Brander
Wines
De gasten liepen na afloop de deur uit met een
goed gevulde goodybag, mooi opgemaakt, wetend welke kleur het beste bij hun past. De haren prachtig gedaan en met informatie over wat er allemaal mogelijk is met hun huid.
Het bedrijf HuydCare heet voortaan ForYourSkin. Christel Kok: ‘Aan het concept is verder
niets veranderd, alleen de naam. Tijdens de Glamour Night was het een mooie gelegenheid
om dit te introduceren’. Petra en Christel genoten zelf ook volop van de Glamour
Night. Petra: ‘Het was de bedoeling om de mensen kennis te laten maken met wat er allemaal
is in De Wijk. Dit smaakt zeker naar meer, en wij hopen op een jaarlijks terugkeer hiervan’.

Inzameling DE Waardepunten voor de Voedselbank
De diaconieën van de kerken in de gemeente De Wolden gaan in december Douwe Egberts
waardepunten inzamelen voor de Voedselbank Zuid West Drenthe. Douwe Egberts zet de
ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kan de voedselbank in 2019 pakken koffie uitdelen aan mensen die
het hard nodig hebben. We hopen dat mensen de gespaarde DE-waardepunten uit hun keukenlade halen en willen inleveren bij de plaatselijke diaconie van de kerk.
Waarom koffie? Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk dat inmiddels 265 jaar bestaat, wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen onder het genot van een goed kop
koffie. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door
dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is veelal een zeldzaam product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’.
Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.
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Sint komt per Jeep naar De Wijk
Sinterklaas en zijn gevolg werden zondagmorgen 25 november gastvrij ontvangen in de
Wijk. Het gezelschap uit Spanje kwam met een Jeep het plein voor de Coop oprijden. Hier
stonden veel kinderen en hun ouders al met smart te wachten op zijn komst.
De goedheiligman werd
welkom geheten door
burgemeester Roger de
Groot en spreekstalmeester Martin Wolf. 'De
komst van de Sint naar de
Wijk stond dit keer op
losse schroeven. Dit keer
geen paardenkoets zoals
vorig jaar, omdat de koetsier zijn been heeft gebroken, opgelopen door een
schop van het paard. De
familie Huisjes had gelukkig nog een Jeep staan en
zo kon de Sint toch nog
komen', vertelde Wolf. Samen met het Pietenorkest werd een aantal bekende sinterklaasliedjes gezongen voor de Sint. Onder begeleiding van Apollo werd daarna een korte tocht door
het dorp gemaakt. Aansluitend was er voor de kinderen tot en met groep 4 een gezellige activiteit in de Havezate. Het Sinterklaasfeest werd dit jaar georganiseerd door Stichting Sint in
De Wijk. De uittocht van Sinterklaas was op woensdag 5 december bij de molen.

Pietenfeest bij Kinderopvang Het Uilenbos!
Ook dit jaar wisten de pieten de kinderen, ouders en leidsters van het Uilenbos te vinden. Gelukkig maar want al
enkele dagen zaten we in spanning of ze wel bij ons zouden komen. Er werd al volop geknutseld, pepernoten gebakken maar ook verkleden als sint en piet is erg leuk.
Zaterdagmiddag 24 november werd het pietenfeest gevierd
in de gymzaal in IJhorst. Hier hadden de leidsters een heus
pieten gymparcours uitgezet. De ouders genoten van een
lekker kopje koffie/thee met wat lekkers, terwijl de kinderen direct los ging op de diverse toestellen. Schommelen
in de ringen, klimmen op het wandrek, stormbaan, op het
dak lopen en pakjes door de schoorsteen gooien, een
stormbaan en pepernoten sjoelen. Er werd hard op de deur
gebonsd, daar kwamen twee pieten naar binnen. Op de
skelter met kar waar de cadeautjes in zaten. Direct werd er door iedereen een plekje gezocht
om te zitten. Waarna de pieten voor elk kind een cadeautje hadden. Na het uitpakken van alle
cadeautjes konden de kinderen nog heerlijk even gymmen met de pieten. Het was een erg
gezellige middag en iedereen ging moe en met een leuk cadeau naar huis.
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Advents Kerstwandeling

Jubileumshow D.W.O.

De jaarlijkse kerstwandeling wordt dit jaar
gehouden op zondagmiddag 9 december. Vertrek tussen 13.30 uur en 14.00 uur vanaf De
Reesthof, naast de kerk in IJhorst. De kosten
zijn voor volwassenen 2 euro, kinderen tot 12
jaar zijn gratis. Er is een route van 5 km, die
uitgebreid kan worden tot 7 km, gepland
door het IJhorsterbos.

Vrijdag 14 en zaterdag 15 december organiseert Konijnen en Pluimveevereniging DWO
een jubileumshow, dit ter ere van haar 75
jarig bestaan. Deze tentoonstelling wordt
georganiseerd in Sporthal De Slenken in De
Wijk. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door
een enthousiaste groep helpers en de financiële steun van een groot aantal adverteerders.

Onderweg is een stopplaats en muziek wordt
hier weer verzorgd door enkele blazers van
Apollo. Tevens wordt hier koffie/thee/ranja
geschonken met iets lekkers er bij. Na de
wandeling staat er in De Reesthof chocolademelk en/of glühwein.

Er worden vele rassen hoenders, dwerghoenders, sierduiven, siervogels, en konijnen tentoongesteld. In totaal 360 dieren, onderverdeeld in 90 hoenders en dwerghoenders, 211
konijnen, 7 siervogels, en 51 sierduiven.

Voor mensen die niet zo goed ter been zijn
wordt in de Reesthof vanaf 14.00 uur een
speciaal programma gegeven, eveneens als
voorgaande jaren. De opzet van deze middag
is elkaar te spreken en te ontmoeten. Tijdens
de wandeling komen soms allerlei gesprekken
op gang. Uiteraard geldt dit ook voor een
ieder die in de Reesthof blijven. De middag
wordt afgesloten met een vesperdienst voor
jong en oud in de kerk.

Alle dieren zullen vrijdag door ervaren keurmeesters worden gekeurd op het wel of niet
voldoen aan de eisen die worden gesteld in de
betreffende kleindierstandaard. De opening
zal vrijdagavond om 19.00 worden verricht
door Burgemeester Roger de Groot.

Tijdens de tentoonstelling is er een quiz met
mooie prijzen. Voor de kinderen is er een
knuffelhoek. De openingstijden zijn vrijdag
van 19:00 – 22.00 uur en zaterdag van 10.00
– 16.00 uur. We hopen dat u een bezoekje
zult brengen aan onze tentoonstelling. Ook
voor meer informatie over de kleindiersport
Wethouder Jan ten Kate (Gemeentebelangen) kunt u hier terecht.
heeft op 22 november 2018 tijdens de raadsbijeenkomst aangekondigd dat hij zijn functie
per 18 december neerlegt. Tot die tijd blijft
De Wieker Streetband speelt op zaterdag 22
hij zijn taken vervullen. Op 18 december
december in café de Wiekslag. Deze gelegen2018 wordt Jan ten Kate geïnstalleerd als
heidsband is een aantal jaren geleden voor de
wethouder voor de gemeente Hardenberg.
grap ontstaan. De buurmannen van de JL

Vertrek Jan ten Kate

Wieker Streetband live

Jan ten Kate is de afgelopen zeventien jaar
actief geweest in de politiek in De Wolden. In
2002 begon hij zijn politieke carrière als
raadslid voor Gemeentebelangen, in 2006
werd hij fractievoorzitter. Sinds 2010 is hij
wethouder.
Er is in de week voor 18 december nog gelegenheid tot afscheid nemen, berichtgeving
hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie
hem opvolgt.

Nijsinghweg in De Wijk, Marcel Kroes, Andre Hendriks, Justin Hendriks en Benny Spin
speelden toen samen een aantal nummer samen bij de ‘keuring van de straten’ tijdens het
Wieker feest. Vanaf de ‘Vrienden van de
Wiek Live’ in 2017 doet ook drummer Hans
Peter Sloots mee met deze coverband. Ook
Ferry Johannes, Mario Mos, Jos van Kampen
en Michel Hendriks zijn op 22 december van
de partij. Aanvang 22.00 uur. Entree: 5,00
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Ervaar zelf wat uw buurman zegt!
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