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Zwembad De Slenken wordt nog mooier!
Wat hadden we een mooie
warme zomer in 2018.
Ook bij het zwembad in
de Wijk werd daar volop
van genoten. Een kleine
40.000 bezoekers kwamen afkoelen, baantjes
zwemmen, spelen, zwemles nemen of gewoon een
ijsje eten.
Nu het ijs op de sloten staat
wordt er al weer hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Het meest zichtbaar wordt er gewerkt aan een nieuwe entree
met kassa waarbij de onvriendelijke metalen
hekken vervangen worden door een mooie
nieuwe pui. Er komt een nieuwe kiosk met
een volwaardige keuken en mooie uitgiftebalie bij het vergrote terras. Voor de vele
zwemmers zullen de nieuwe douches vooral
heel fijn zijn, er komen zes nieuwe overdekte
en beschutte douches. Uniek aan de nieuwe
warmte voorziening is dat deze volledig 'van
het gas af' is. Warmtepompen en zonnecol-

lectoren moeten vooral het werk gaan doen,
heel duurzaam. Ook nu wordt er weer veel
werk verzet door vrijwilligers.
Voor het komende seizoen zoekt het bestuur
nog een paar vrijwilligers; heel specifiek iemand die het groene deel rondom het bad
netjes wil houden, gras, bomen en borders.
Daarnaast ook voor de inzet in de mooie
nieuwe kassa en kiosk.
Als je interesse hebt en meer wil weten, mail
naar: vrijwilligers@zwembaddeslenken.nl

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Wat me deze keer opviel!!
Onlangs zat ik op een bankje voor de molen
te genieten van de mooi gerestaureerde
Dorpsstraat. Naast mij kwam een oude
‘Wieker’ zitten, die mij vertelde dat de Wieker Meule, het boegbeeld van ons dorp, vroeger (en nu nog wel) niet alleen als taak had
het graan van de boeren te malen, maar ook
als ‘nieuwsbrenger’ dienst deed! Dat maakte
mij nieuwsgierig en waar kun je dan beter te
rade gaan dan bij vrijwilliger/ molenaar Erwin de Jonge (de meeste mensen in ons dorp
kennen hem als Freek!) .
Erwin is vrijgezel, maar..........hij is getrouwd
met zijn grote liefde: De Wieker Meule.
Vroeger, op school, heb ik hem geleerd dat 2
+ 2 = 4 en dat ‘ik word’ met een d moet,
doch nu waren de rollen omgedraaid! Ik
kreeg me daar een lesje ‘molenkunde’ waar
ik geen weet van had! Erwin vertelde mij
inderdaad, dat men vroeger aan de stand van
de molenwieken kon zien, dat er in het dorp
iets droevigs of plezierigs gebeurd was. Stonden de wieken horizontaal en verticaal dan
betekende dat: rust, dus niets aan de hand,
doch stonden ze diagonaal, net voor de kruisstand vijf over het uur, dan was er iemand
overleden (te vergelijken met het luiden van
de klokkenstoel bij de kerk). En stonden de
wieken diagonaal net voor de kruisstand van
vijf voor het uur, dan was er iets plezierigs
aan de hand in het dorp (geboorte, huwelijk
enz.).
Erwin vertelde dat het tegenwoordig, op verzoek, nog wel gebeurt en dat hij als molenaar
het recht heeft om in bepaalde gevallen, als
hij vindt dat het noodzakelijk is, de wieken in
de juiste stand te zetten. Een leuke opmerking
van hem was nog wel: ‘Soms zet ik de wie-

ken flink schuin neer, zodat de ooievaars er af
glijden, want anders schijten ze mij de hieleboel d'r onder’. Een gouden kerel (samen met
zijn andere vrijwilligers Henry Oosterveen,
Bert Bakker en Gerard Luten) deze Erwin
(Freek) de Jonge.
Jan Tijink Prins Clauslaan 1

Gratis computerspreekuur
Vrijdag 1 februari van 16.00 tot 18.00 uur
houdt Sleutelstudent een gratis computerspreekuur in de nieuwe bibliotheek van De
Wijk. Dit gratis spreekuur is bedoeld voor
kleine problemen en vragen. Voor computer,
tablet of telefoon problemen Beoordeling of
een "tweede leven" zinvol is voor uw computer (harde schijf vervangen door een
SSD) Gratis e-mail omzet hulp en vragen over
het glasvezel project. Advies over WiFi etc.
etc. Neem uw laptop, tablet of telefoon mee
en laat de studenten uw problemen oplossen.

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

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Grensloos Kunst Verkennen zoekt boeren) schuur!
Het bestuur en de Kunstcommissie van
Grensloos Kunst Verkennen zijn al maanden
achter de schermen bezig om de nieuwe
editie van de kunstroute in 2019 voor te bereiden. De route van 8 kilometer gaat weer
door de dorpen IJhorst en de Wijk. Op zeker
25 binnen- en buitenlocaties komen kunstwerken van beeldend kunstenaars uit de
regio en uit het hele land. Daarbij kunt u
prachtige kunstwerken in het landschap zien
en beleven. We zijn blij dat we enkele nieuwe locaties kunnen toevoegen aan de route.
Voor de kunstroute in 2019, van 29 augustus
tot en met 15 september, zijn we op zoek
naar een wat ‘ruige’ binnen locatie: een
ruimte die voorheen als werkplaats of garage in gebruik was, een opslag ruimte, of een
(boeren) schuur.
Heeft u een dergelijke ruimte beschikbaar in
de periode van half augustus tot eind september 2019, neemt u dan contact op met
Ineke Fischer, Coördinator van de Kunstcommissie. Ook als u twijfelt of de ruimte
geschikt is, ik kom graag kijken! Tel: 06 44
520 251 e-mail:
inekefischer@grenslooskunstverkennen.nl
U kunt ons volgen op facebook en via de
website www.grenslooskunstverkennen.nl

Wieker van het jaar?
Wie is wat u betreft ‘Wieker van het jaar
2018’? De Belangenvereniging de Wijk e/o
nodigt u uit om mensen te nomineren voor
deze titel. Wie heeft in 2018 iets extra betekend voor ons dorp? Wie is wat u betreft een
voorbeeld? U wordt van harte uitgenodigd
om mensen te nomineren met daarbij een
toelichting waarom u van mening bent dat
deze persoon hiervoor in aanmerking komt.
Begin 2019 wordt de ‘Wieker van het jaar’
dan in het zonnetje gezet. Uw opgave kunt u
doen tot 15 maart 2019 door een mail te
sturen naar wijkerbelang@gmail.com onder
vermelding van ‘Wieker van het jaar’.
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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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Overhandiging opbrengst Crea Cafés
Nieuwjaarsduik 2019
in bibliotheek De Wijk
De Nieuwjaarsduik van de Antrappers op 1
januari dit jaar bracht € 2000 in het laatje. Dit
bedrag werd bijeen gebracht door de deelnemers aan de duik, middels een collecte onder
bezoekers. Zoals elk jaar gaat de opbrengst
van de duik naar een tweetal goede doelen in
De Wijk en IJhorst. Die dit bedrag mogen
verdelen. Voor De Wijk gaat dat naar Speeltuinvereniging de Speulhorst voor vervanging
speeltoestellen en Zwembad De Slenken voor
renovatie van douches. Voor IJhorst gaat het
om de Peuterspeelzaal de Reestrakkertjes
voor de aanschaf van nieuw speelmateriaal.
De overhandiging vond plaatst tijdens de
Antrappers maandvergadering bij café de
Wiekslag. Verder heeft de motorclub nog een
bedrag van € 1500,00 gedoneerd aan het Glazen Huis in Gramsbergen voor ALS. Dit geld
was ingezameld bij de motor Avondvierdaagse samen met clubs uit Balkbrug, Ommen en
Hardenberg. De actie in café the Alley in
Gramsbergen heeft dit jaar bijna € 60.000
opgebracht.

De Crea Cafés gaan weer van start in het
nieuwe jaar. In bibliotheek De Wijk vindt het
plaats op elke donderdag van 14.00 uur tot
16.00 uur. In bibliotheek Zuidwolde start het
maandelijks Crea Café op donderdag 17 januari om 14.00 uur en in bibliotheek Ruinen is
het ook maandelijks en start het op woensdag
16 januari om 9.30 uur. In Ruinen kunt u dan
deelnemen aan een workshop Zentangle onder begeleiding van Thea Hulzing. Een Zentangle is een pentekening die er ingewikkeld
uitziet, maar makkelijk te maken is. Al het
benodigde materiaal is aanwezig en de workshop is geheel kosteloos.
Heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte
uitgenodigd! De Crea Cafés zijn voor iedereen, jong en oud, leden en niet leden van de
bibliotheek en ze zijn altijd gratis toegankelijk. De Crea Cafés worden georganiseerd in
samenwerking met Welzijn De Wolden.

Eigen foto: Antrappers - De twee goede doelen mochten samen € 2000,00 verdelen.
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beetje overal in de wijde omtrek, van kleine
cafeetjes met twintig man tot zaaltjes en theaters voor een paar honderd man en grote
In de wandelgangen was al langer bekend feesttenten voor duizend man. Optredens die
steevast waren uitverkocht. Marianne: ‘Het is
dat de populaire cabaretgroep Boerendestijds eigenlijk een beetje uit gekkigheid
blond er in de huidige samenstelling mee
ontstaan in het cafe. Vanaf het eerste optreden
gaat stoppen. En nu is het ook officieel.
ging het balletje gelijk al rollen. En werden
Nog één afscheidsoptreden in de huidige
we overal gevraagd te komen optreden. Jan
bezetting staat er gepland op zaterdag 9
Boverhof: ‘Noem het gerust een uit de hand
maart in de Tamboer in Hoogeveen. Dan
gelopen hobby. Jan Prent die er later bij
valt het doek voor Jan Boverhof en Jan
Prent. De andere twee leden Marianne van kwam weet zich nog veel te herinneren. ‘We
hebben echt verschrikkelijk mooie en bijzonder Klocht en Dirk Venema gaan verder
dere dingen meegemaakt. Spelen op de boot
met nieuwe spelers.
naar Engeland tijdens een personeelsuitje van
‘Na bijna twintig jaar vindt ik het mooi geeen bekende bank. Met een sport vliegtuigje
weest’ vertelt Jan Boverhof, lid van het eer- van Hoogeveen naar Lelystad om daar op te
ste uur. ‘Vorig jaar heb ik bij de anderen aan- treden tijdens de opening van een golfbaan.
geven er mee te willen stoppen. Het begon
Of het Mont Ventoux verhaal. We hadden
mij meer energie te kosten, dan dat het ople- besloten dit samen gaan fietsen. Uiteindelijk
verde. Bijna elk weekend onderweg, druk op was het alleen Marianne die mee deed. Wat
de ketel bij het schrijven van nieuwe proze niet wist was dat dat de andere drie boven
gramma’s, de boekingen regelen, website en op te berg stonden te wachten om haar te ontfacebookpagina bijhouden noem het maar op. halen. Onderweg ’s nachts na het optreden
Ik zag er soms tegenop om weer op pad te
nog even opsteken bij een tankstation, daar
gaan, maar zodra ik in de auto zat was het
beleefde je vaak de mooiste dingen’. Ook
plezier wel gelijk weer terug. Ik vind het ook werd er eens een bed in de kleedkamer gewel eens lekker niets te moeten, of om thuis
plaatst omdat een van de heren een hernia had
te zijn. Ook Jan Prent herkent zich hier wel
opgelopen, en tussen het optreden door moest
in. ‘Heb in een eerder stadium al laten doorliggen. ‘Daar deed de organisatie niet moeischemeren er mee te willen stoppen. Mijn
lijk over’.
gezondheid laat soms te wensen over, en het
Niemand werd gespaard
drukke leven op de boerderij en een gezin
was voor mij ook de reden om te stoppen’.
In vele plaatsen keerde het gezelschap jaarlijks terug. ‘Vele bekende gezichten, of de
Even slikken
burgemeester op de voorste rij die het hardste
Voor de overgebleven leden Marianne en
lachte van allemaal. Soms werden we tevoren
Dirk was het wel even slikken toen beide Jan- gevraagd om het ‘netjes’ te houden. Over
nen met het nieuws kwamen. Maar beiden
bepaalde mensen, of groepen mocht niets
hebben besloten toch door te gaan met Boeworden gezegd. Schuine grappen moesten
renblond. Marianne: ‘We vinden het natuur- dan achterwege blijven. Kwam je ze dan later
lijk ontzettend jammer, maar respecteren dit
tegen in de foyer of bij de bar dan voerden ze
besluit. Op dit moment zijn we bezig met
zelf het hoogste woord, en was er van censuur
andere spelers’. Dirk: ‘Jammer maar begrijpe- geen sprake’. Marianne: ‘Soms was het tevolijk! Het voelt alsof je opnieuw moet beginren echt een verrassing waar we gingen spenen’.
len en hoe het zou uitpakken. Meestal verliep
dit wel goed. En een enkele keer pakte het
Vele mooie dingen meegemaakt
Door de jaren heen speelde Boerenblond zo’n anders uit. Vielen de grappen niet in goede
aarde, of waren we niet goed verstaanbaar’.

Boerenblond slaat
nieuwe weg in
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Dirk: ‘Daarom hebben we later ook besloten
om flink te investeren in eigen geluid. Onderweg in de auto werden de optredens geëvalueerd. En daarbij konden we alles tegen
elkaar zeggen. Niemand werd ontzien of gespaard. Het mooie is, we hebben nooit gedoe
gehad, en zaten altijd op een lijn. Echter de
regel was wel, wat in de auto besproken
werd, bleef in de auto’. En dat Marianne de
enige vrouw in het gezelschap was, is voor
haar ‘nooit een probleem geweest’.

Bier, Bitterballen en Roppersaus
Optredens mondden steevast uit op een gezellige afterparty. Het waren veelal de spelers
zelf die overal ‘het licht’ uitdeden. Jan Prent:
‘Als we op een bruiloft speelden dan hielpen
we het bruidspaar soms nog mee om de cadeaus in de auto te laden. De mensen vonden
het altijd prachtig als we na het optreden even
een biertje met ze kwamen drinken aan de
bar. Met een bittergarnituur er bij natuurlijk!
We hebben er ongetwijfeld vele duizenden
van opgegeten. Zo ook die keer dat we in een
horecagelegenheid kwamen waar de kok niet

al te hygiënisch te werk ging. De bitterballen
werden geserveerd met een vreemde en ondefinieerbare saus. Door ons al snel omgedoopt
tot ‘Roppersaus’ de reden laat zich raden!
Elke keer als we dit nadien ergens bestelden
keken ze ons niet begrijpend aan. Zelf hadden we dan de grootste lol met elkaar’.

Elkaar haarfijn aanvoelen
Het waren vaak ook dit soort seintjes en tekens die onderling werden gecommuniceerd.
Dirk: ‘We voelden elkaar haarfijn aan op de
bühne. Elkaar even aankijken, en de ander
wist genoeg. Alle teksten en liedjes schreven
we altijd zelf. En buiten de tekst om was er
genoeg ruimte om te improviseren. Het publiek vond dat prachtig’. Die keer in de voetbalkantine in Hollandscheveld zullen ze ook
niet snel weer vergeten. Jan Prent: ‘We hadden de plaatselijke bevolking wat op de hak
genomen. En wisten niet of ze dat wel konden waardeerden. Nadat de spullen waren
ingeladen kwamen we terug in de kantine,
waar we een staande ovatie kregen. Prachtig,
dat soort dingen vergeet je nooit weer!’.
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werkt heeft bij de Wijker zangvereniging, het
dirigeerstokje wilde overdragen aan iemand
anders, had men wel even een probleem!!
Waar vind je zo gauw iemand die deze, ruim
Op 1 januari 2019 telde gemeente De Wolden 70 jaar oude zangvereniging, bestaande uit
24.110 inwoners. Daarmee is het aantal inwo- een vrouwenkoor, een mannenkoor en een
ners in De Wolden afgelopen jaar flink geste- gemengd koor, in goede, muzikale banen kan
gen met 187. In 2017 steeg het aantal inwoen wil leiden!
ners nog met 184.
En toch vond men in Meppel, de huidige
Burgemeester Roger de Groot is tevreden
‘Meppeler van het jaar 2018’ ,Mannes
over de geconstateerde stijging. “Opvallend is Hofsink, 37 jaar oud, organist en beiaardier
dat zich ook afgelopen jaar veel nieuwe inwo- van de Grote Kerk, bereid om het stokje over
ners in De Wolden hebben gevestigd: 1.311. te nemen. Beide partijen spraken af ,dat men
Hoewel: De Wolden is natuurlijk erg aantrek- een proef/inloopperiode van een half jaar zou
kelijk door de combinatie van groen en ruimte inlassen.
aan de ene kant, en activiteit en ondernemerDat halfjaar was onlangs, op de eerste repetischap aan de andere kant”.
tie van het jaar 2019 ,voorbij en het bleek dat
bestuur, dirigent en leden uitermate tevreden
waren over de gevolgde werkwijze. En dus
kon algemeen voorzitter Jacob Boorsma, na
een inhoudsvolle nieuwjaarstoespraak, samen
Een nieuwe lente, een nieuw geluid!
met dirigent Mannes Hofsink en algemeen
Een regel uit het bekende gedicht van Herman secretaris Gerrit van de Belt, het contract voor
Gorter, ’Mei’ dat zeer van toepassing is op de een langer samenwerkingsverband, ondertezangvereniging Wijker Kunst uit De Wijk.
kenen. En dus zal er in het komende voorToen men namelijk afgelopen zomer geconjaarsconcert, met de nieuwe dirigent , in een
fronteerd werd met het feit dat dirigent Bert
nieuwe lente, een nieuw geluid bij Wijker
Lammers, die ruim 30 jaar als dirigent geKunst te horen zijn!

Aantal inwoners
De Wolden blijft stijgen

Nieuwe dirigent bij
Wijker Kunst
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Terug in de tied

Blik op de Dorpsstraat in oostelijke richting.
V.l.n.r. hoekhuis van Albert Vos, weduwe H.
In samenspraak met de Historische vereniging Koster en Geert en Stiena Hendriks-Doggen.
De Wijk/ Koekange publiceren we elke
Daarnaast in de 2e woning beneden de Nutsmaand een foto uit vroeger jaren. De Histori- spaarbank en de woning van Gerrit en Ansche Vereniging De Wijk-Koekange wil op
nigje van der Belt-Rijkeboer, in de bovenwodeze wijze bekendheid geven aan hun organi- ning woonden Willem en Hennie van Goor.
satie en hun activiteiten.
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Kantinevrijwilligers
nemen afscheid
De kantinevrijwilligers van VV Wacker namen deze week afscheid van Jan Kalter en
Jenny Roze. Jan heeft ruim 3 jaar geholpen
als vrijwilliger. Jenny heeft ruim 45 jaar geholpen in de kantine. Ze hield zich vooral ook
bezig met het verzorgen van de lekkere hapjes in de keuken.
Beide werden bedankt hiervoor. Jan voor zijn
inzet en gezelligheid en vooral ook Jenny
voor de enorme hoeveelheid tijd en energie
die ze als vrijwilliger in de kantine heeft willen helpen en haar enthousiasme. Door het
afscheid van deze twee vrijwilligers, bestaat
er ruimte in onze pool vrijwilligers. Zou jij
het leuk vinden om af en toe op vrijdag, zaterdag of zondag te helpen in onze kantine,
meld je dan bij Jenny Benjamins.
Dit kan via jennybenjamins.3@hotmail.com van de genoemde dagen. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe leuker het is!
of kom gewoon langs in de kantine op een
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Omgaan met zorgsignalen
Op dinsdagavond 5 februari organiseert ViP De Wolden een infoavond speciaal voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties over ‘Omgaan met zorgsignalen binnen het vrijwilligerswerk’ in dorpshuis De Schakel te Koekange.
Als vrijwilliger kunt u te maken krijgen met bepaalde ‘niet pluis’ gevoelens binnen uw vrijwilligerswerk. Ook kunt u zich zorgen maken over bepaalde situaties. Tijdens deze avond
wordt er aandacht besteed aan deze gevoelens, wat je er mee kunt doen én wie je daarbij kan
helpen. Ook is er deze avond voldoende ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
U gaat na afloop van deze avond naar huis met tips hoe u kunt handelen bij eventuele zorgen
en dat u vervolgens uw werk als vrijwilliger kunt uitvoeren met een zeker gevoel. Deze
avond wordt verzorgd door 2 (school) maatschappelijk werkers van Welzijn De Wolden.
Wilt u graag aanwezig zijn, meldt u zich dan vóór 31 januari aan via info@vipdewolden.nl of
tel. 0528 – 378686. Aanmelden kan ook via de website van ViP De Wolden,
www.vipdewolden.nl. Aan deze infoavond kunnen max. 25 mensen deelnemen.
De avond begint om 19.30 uur in dorpshuis De Schakel te Koekange en is gratis toegankelijk.
Mocht u vragen hebben over deze avond neem dan contact op met de medewerkers van ViP
De Wolden via bovenstaande gegevens.

Leden bij Vrouwen van Nu De Wijk gehuldigd
Op 16 januari had de afdeling
De Wijk van de Vrouwen van
Nu haar jaarvergadering in een
volle zaal van het Ontmoetingscentrum De Havezate. Naast de
gebruikelijke zaken zoals behandelen van de jaarverslagen van
secretaris en penningmeester
werden zes leden gehuldigd voor
hun langjarig lidmaatschap. Tiny
Drogt-Hendriks is 25 jaar lid,
Gerda Dekker-Veldman, Tini de
Jonge-Blokzijl en Joukje PotZwaagstra zijn al 50 jaar lid,
maar Jannie Rutten-Boverhof en
Geertje Smits-Alting zijn de toppers, want zij zijn al 60 jaar lid. Na de pauze werd het door het bestuur georganiseerde Elfstedenspel gespeeld. Alle Friese elf steden werden bezocht, er moesten ( vaak pittige) vragen
beantwoord worden over de tocht der tochten, sneeuwballen gooien, schaatsen raden, een
wak ontwijken en aan een koek en zopie tent werd op warme chocolade melk en warme
worst getrakteerd, een zeer geslaagd spel. De winnaars ontvingen een medaille en beker. Na
het serveren van warme snacks werd er door het bestuur en de leden geproost op het nieuwe
jaar met een kruidenbitter of appelsapje.
Op 20 februari komt Anneke Schep, trouwambtenaar in Raalte, vertellen over haar werk als
trouwambtenaar, de voorbereiding van de trouwplechtigheid, de familie, de trouwkaart. Het
belooft een gezellige avond te worden in De Havezate. De aanvang is 19.45 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
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Boekenzoeker in bibliotheek De Wijk
De bibliotheken in Zuidwolde en de Wijk hebben een wereldprimeur. Op woensdagmiddag
hebben zij de Boekenzoeker in huis. Boekenzoeker Stella Leenders legt uit: ‘Verkleed als
Boekenzoeker help ik kinderen bij het uitzoeken van een geschikt boek. Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind graag leest, mits hij of zij het juiste boek in handen krijgt op het juiste
moment.’ Sinds 2015 beheert de Boekenzoeker de schoolbibliotheek van kindcentrum Het
Groene Hart in Zuidwolde.

De Boekenzoeker adviseert niet alleen peuters, kleuters en kinderen, maar ook jongeren en
ouders. Het kan bijvoorbeeld gaan om een leuk voorleesboek, peuterboekjes, een makkelijk
leesboek, nieuwe spannende series, informatie voor een spreekbeurt of boeken voor de leeslijst.
Tijdens de oneven weken is de Boekenzoeker in Bibliotheek Zuidwolde aan de Hoofdstraat
( 30 januari, 13 februari enz.) op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens de even
weken is zij in Bibliotheek De Wijk aan de Postweg ( 6 en 20 februari enz.) op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
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gebakje naar keuze en na het welkomstwoord
gingen zij op pad. Allereerst kregen zij een
fotoshoot ter herinnering, daarna naar het
Feestpaleis en even later werd hun assistentie
Op zaterdag 19 januari 2019 was het een
gevraagd door de politie. De arrestatie van
spannende dag voor Eveline en Martijn en
een boef is succesvol verlopen dankzij Jurriën
hun zoons Jurriën en Yannick uit De Wijk.
Op uitnodiging van Stichting Droomdag gin- en Yannick. Na het uitgebreide lunchbuffet
gen zij hun Super Droomdag beleven. Aanlei- was er een bezoek aan de brandweerkazerne
ding van deze dagen is de ziekte van één van en werd er samen gekookt. Na een gezellig
samenzijn met live muziek en het diner was
de ouders in het gezin.
er voor de kinderen een afscheidscadeau van
de vrijwilligers van Stichting Droomdag. Ook
voor hen hopen we dat ze hiermee de dag nog
eens kunnen herbeleven. Binnenkort ontvangen zij een film en foto’s van de opnamen die
hun vrijwilligers van de dag gemaakt hebben.

Gezin beleeft
Super Droomdag

Stichting Droomdag verzorgt een onvergetelijk geheel verzorgde (te) gekke dag voor een
gezin waarvan een ouder Kankerpatiënt/
levensbedreigend/langdurig ziek is. Hierbij
staan de dromen van het gezin centraal. Het
jongste kind van het gezin moet onder de
zestien jaar zijn.

VV Wacker verlengt
contract Theo van ’t Zand
Het bestuur is verheugd mede te delen dat
Theo van ’t Zand ook in het seizoen 20192020 aan VV Wacker verbonden zal zijn als
trainer van ons eerste elftal.
Theo nam het stokje begin van dit seizoen
over. Het wederzijdse goede gevoel, de positieve ontwikkeling van en chemie met de
huidige selectie, de prestaties op het veld,
resulterend in een 4e plaats op ranglijst op
In alle vroegte werden zij door Mirjam en
Maurice, twee vrijwilligers van de stichting, korte achterstand van nummer 2 en 3, zijn
welkom geheten. Zij hadden al eerder contact voor zowel Theo als het bestuur meer dan
voldoende aanleiding om zich langer aan
gehad met het gezin om door een intakegesprek alle nog niet vervulde dromen te achter- elkaar te verbinden.
halen.
Locatie was op De Eemhof in Zeewolde waar
Stichting Opkikker de gastheer was. Een lakei heette hen welkom en over de rode loper
en een erehaag van vrijwilligers liep het gezin
naar binnen. Daar was iets te drinken en een

Workshop: e-books lenen

Steeds meer mensen lezen via een e-reader,
tablet of smartphone. Als bibliotheeklid kunt
u gratis duizenden e-books lenen in allerlei
genres. Maar hoe werkt dat dan? >>
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Om dat te leren wordt op 28 januari, 7 en 11
februari de workshop 'e-books lenen bij de
Online Bibliotheek' gegeven. Je krijgt een
presentatie en een heldere uitleg over het
lenen van e-books bij de online Bibliotheek.
Na de presentatie ga je zelf aan de slag. Je
leert hoe je e-books van de online Bibliotheek kan lenen en op e-reader, tablet of
smartphone kan downloaden. De workshop
is gratis.
Wanneer:
07 februari 2019, van 19.30 tot 21.30 |
Bibliotheek De Wijk
Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de workshop via
info@bibliotheekruinerwold.nl, bij de balie
van alle bibliotheekvestigingen of via 088 –
012 8445.
Voorwaarden
Je hebt online toegang tot je e-mail account
en je moet lid zijn van de Bibliotheek.
Meenemen
Je bibliotheekpas, tablet of smartphone en
als je op een e-reader wilt lezen, dan je laptop, e-reader en de kabel van de e-reader.

Jaarlijkse kaartmarathon
Zaterdagmorgen 5 jan streden er 24 deelnemers in de kantine van VV Wacker bij de
jaarlijkse kaartmarathon. Voor de middag
vier boompjes spelen, wat de één soms beter
af ging dan een ander. Daarna was het gezamenlijk overheerlijke snert (gemaakt door
André Dekker) en lekkere broodjes eten. En
dan nog vier boompjes kaarten. Maar soms
doet de geserveerde snert tussen de middag
wonderen, want bij sommige lukte ’s middags ineens alles. Zo dus ook bij oudvoorzitter John Stapel, na de ochtendronde
was het nog helemaal niks met hem. ’s middags was hij weer ouderwets in vorm.
De uitslag van de top 4:
John Stapel
Albert Hester
Trijn Wesseling
Annie Scheper.
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