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Stratenmakers laten boom keurig staan

Moest deze boom gespaard worden? in het
kader van 'meer groen' in De Wijk, of was de
kapvergunning niet tijdig ingediend? De stratenmakers hebben zich er in ieder geval niets
van aangetrokken en de opdracht gewoon uit
gevoerd. De parkeerplaats ligt er strak in.

Maar hoe parkeer je nu de auto bij je huis?
Zolang deze boom er nog staat. Deze nieuwe
woningen aan de Briëtweg in De Wijk werden drie weken opgeleverd. Of de nieuwe
bewoners ook om deze opmerkelijke actie
kunnen lachen is niet bekend.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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kest. De verontrustende constatering aan het
begin van dit artikel van de geringe belangDat was toch wel, bij het lezen van diverse
stelling van onze jeugd voor dit soort mukranten, dat de terugloop van het ledenaantal ziek, is absoluut niet van toepassing op het
bij de diverse harmonie-en fanfareorkesten in harmonieorkest van Apollo. Daar zit me toch
onze regio steeds grotere vorm aanneemt!
van de 60 muzikanten een stoot jeugd! Daar
Het is erg jammer, dat onze jeugd dit soort
zeg je U tegen! Een volwaardige harmoniecultuur niet tot zich neemt. En het is dan toch bezetting met hobo’s, met fagotten, met een
wel zeer opvallend, dat bij het voorjaarscon- toetsenist, met een basgitaar enz. enz. Resulcert, onlangs, van onze Koninklijke Muziek- taat: een prachtige harmonieklank met een
vereniging Apollo, juist de jeugd een groot
duidelijk publieksgericht repertoire! Die eer
aandeel heeft in dit concert!
komt toch ook en vooral te liggen bij de, na
Als inleiding een stevige blokfluitgroep van bijna 13 jaar, vertrekkende dirigent Lute
zeer jeugdige leden, die, dankzij de creativi- Hoekstra. Hij kan met trots dit schitterende
teit van hun dirigente Ilona Slomp, al duide- orkest overdragen aan zijn opvolger.
lijk liet zien en horen, op de goede muzikale Refererend aan het onderwerp van dit artikel:
weg te zijn. Zelfs de presentatie van hun te
Hoogstaande cultuur in een klein dorp!
spelen nummers, was voor enkele van deze
jongelui geen probleem!
Een stapje hoger op de muzikale ladder is
dan toch al het jeugdorkest van onze Konin- Dat waren twee vlaggen! Nou hebben vlagklijke. Ook alweer onder leiding van diezelf- gen meestal de functie om op te vallen en
vaak onze aandacht te vragen voor iets plede, enthousiaste, Ilona Slomp, toonden zij
aan, op de drempel van het groot harmonieor- zierigs (behalve als ze halfstok hangen!). De
vlaggen, die mij opvielen staan aan de Juliakest te staan.
En als er de laatste 50 jaren iets veranderd is naweg bij ons zorgcentrum Dunninghe. Om
in de begeleidende sfeer van de harmonie- en de voorbijgangers er op te wijzen dat hier ons
bejaardentehuis (zo heette het vroeger) oftefanfarewereld, dan is het wel de slagwerk
sector. Vroeger een tamboer, een grote trom wel het zorgcentrum Dunninghe staat. Nou,
die twee vlaggen vallen inderdaad wel op,
en een paar bekkens, dat was het dan wel!
Tegenwoordig is men via de drum- en lyra- maar absoluut niet door hun schoonheid! Het
band en de malletband, gekomen tot een vol- is bedroevend zoals die er letterlijk bijhangen. Verkleurd, gescheurd en wat niet al
waardig slagwerkensemble. Bewonderingswaardig, zoals het slagwerkensemble, onder meer. Een aanfluiting van de bovenste plank!
Ik heb geen idee wie verantwoordelijk is voor
leiding van Erik Zweers, met op technisch
deze vlaggen, doch er zal ongetwijfeld iezeer hoog niveau uitgevoerde werken, dit
mand zijn die dit artikel leest en zijn of haar
voorjaarsconcert tot op een hoog muzikaal
verantwoordelijkheid neemt!
niveau bracht. En dan aan het slot van deze
door een groot publiek bezochte, mooie
Jan Tijink
avond, de inbreng van het groot harmonieor- Prins Clauslaan 1

Wat me deze keer opviel!!

Wat me nog meer opviel!!

Te koop gevonden, verloren, aangeboden e.d.
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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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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‘Het is weer knudde’ bij Rederijkerskamer De Bloem
Rederijkerskamer De Bloem voert vrijdag en zaterdag 5 en 6 april de komische thriller ‘Het
is weer knudde’ op in Ontmoetingscentrum de Havezate. Het stuk is geschreven door Peter
van den Bijllaardt.

Waar ben jij vannacht geweest?' vraagt Rita indringend, als zij manlief, Paul, 's morgens op
de bank vindt, totaal verkreukeld, een stoppelbaard, een pandabeer in zijn armen en met een
reuze kater. Hij weet weinig anders in te brengen dan zijn barstende hoofdpijn. Maar daarmee neemt Rita geen genoegen. Zeker niet als blijkt dat Pauls zakken vol zitten met stapels
bankbiljetten en een revolver. En als dan ook nog het lijk van Knudde uit de kast komt vallen. Is de verwarring compleet.
Kaarten ad € 7,50 te koop bij Ontmoetingscentrum De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk,
DA Drogisterij & Parfumerie WenS, Dorpsstraat 68, de Wijk, Wido Double Fashion, Bergerslag 4a, Staphorst en per mail bij het secretariaat van Rederijkerskamer de Bloem
info@rederijkerskamerdebloem.nl (vooruitbetaling per bank). Kaarten aan de kassa op de
avond van de uitvoering: €10,00 per stuk (indien nog voorradig).

J&J markt en partijhandel
Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij aanwezig
op de IJhorster markt (april t/m okt)
E-mail: info@jenjmarkthandel.nl
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hijzelf en diverse prominenten hun mening
geven over de voetbaltrainer.
Hugo Borst op vrijdag 29 maart naar biblio- In 2015 verscheen de bundel Ma, een verzatheek De Wijk. De bibliotheek organiseert dit meling van columns die hij maakte voor het
in het kader van de Boekenweek. Het thema Algemeen Dagblad over het leven van zijn
van de 84ste Boekenweek, die van zaterdag
dementerende moeder en zijn persoonlijke rol
23 t/m zondag 31 maart 2019 plaatsvindt, is
als haar mantelzorger. De omstandigheden in
De moeder de vrouw. De Boekenweek viert
het verpleeghuis zorgde ervoor dat Borst zich
het boek, en in 2019 vieren we boeken over
met een brief aan staatssecretaris Van Rijn
moederschap in het bijzonder. Iedereen heeft mengde in de discussie over de organisatie
een moeder, hartverwarmend en zorgzaam,
van zorginstellingen. In 2017 verscheen een
streng of afwezig. Fictie en non fictie brach- vervolg met de titel Ach, moedertje.
ten vele markante moeders voort: via dochAanvang 15.00 uur tot 17.00 uur. Entree voor
ters en zonen die schrijven over hun moeder, bibliotheekleden 10,00 euro, voor niet leden
moeders die schrijven over het moederschap. 12,50 euro.

Hugo Borst naar De Wijk

Snuffelcursus imkeren
Ben je geïnteresseerd in de wondere wereld
van de bij en wil je er meer van weten?
Imkervereniging de Wijk e.o. organiseert op
donderdagavond 11 april (19.15u) en zaterdagmorgen 13 april (09.30u) een
snuffelcursus imkeren.
Plaats : informatiecentrum ’t Ende, Stapelerweg 20, de Stapel. Kosten 2 bijeenkomsten +
cursusmateriaal: € 7.50 pp. Aanmelden
voor 5 april per email: rgvanommeren@hotmail.com Voor meer informatie kunt
u evt. bellen met: 0651265485
Over Hugo Borst
Sportjournalist, mediapersoonlijkheid en auteur Hugo Borst startte zijn schrijf carrière
met het boek De Coolsingel bleef leeg, een
boek waarin hij een seizoen lang voetbalclub
Feyenoord volgde. Het boek verscheen eerst
als special van het tijdschrift Hard Gras en
groeide uit tot een sportklassieker. Het werk
van Borst is doorspekt met voetbal: niet alleen zijn gepubliceerde boeken gaan erover,
maar Borst schuift ook regelmatig aan bij
programma’s als Studio Sport en tijdens speciale uitzendingen rond het EK of WK voetbal.

Agenda

23 mrt - Wijker Kunt N.H Kerk IJhorst
29 mrt - Mooi Wark & DNJ - Veeningen
29 mrt - Hugo Borst Bibliotheek De Wijk
30 mrt - Monsters of Rock - Veeningen
31 mrt - OTR Rit Antrappers
04 apr - TT De Bij en Wij ’t Ende
05 apr - Uitvoering De Bloem - Havezate
06 apr - Uitvoering De Bloem - Havezate
11 apr - Snuffelcurssus Imkeren ‘t Ende
12 apr - Inloopavond over De Havezate
13 apr - Snuffelcurssus Imkeren ‘t Ende
13 apr - Gehaktballenwedstrijd - Havezate
Zijn haat-liefde verhouding met Louis van
19 mei - Wielerronde De Wijk - Dorpsstraat
Gaal mondde uit in het boek O, Louis, waarin 21 mei t/m 24 mei Swim2Walk

7
Let op!! De eerste week van april zijn we
gesloten voor een kleine verbouwing!
Indien u geknipt wilt worden kunnen we
ook bij u thuis komen belt u dan naar:
06-45620561
Vanaf 9 april is de kapsalon weer geopend
en kunt u bellen op nummer 0522 - 43400
Of maak online een afspraak!

DE WIJK - TEL.: 06-30091177

WWW.GROENOPGEWEKT.NL
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Voorjaarsconcert Apollo valt in de smaak
Zaterdagavond 2 maart stond sporthal de Slenken in de Wijk in het teken van muziek; de hele
vereniging was vertegenwoordigd om hun werken ten gehore te brengen. Voor een volle zaal
begon het jeugdorkest van de vereniging met hun reis om de wereld. De presentatie werd
gedaan door een aantal jonge muzikanten van het jeugdorkest zelf en zo begin de reis in De
Wijk; beginnend met een inspeel werk de ‘royal fanfare’ naar het Chinese poppentheater om
vervolgens bij te komen van deze verre trip met de ‘Lazy Blues’. Daarna volgde nog een bezoek aan Sofia. De kinderen speelden dit alles vol enthousiasme onder leiding van dirigente
Ilona Slomp-Vlietstra en de trotse ouders, familieleden en vrienden in de zaal waren zeker
onder de indruk van hun spel.
Daarna vervolgende het slagwerk ensemble o.l.v. Erik Zweers het programma waarin we
onder meer konden genieten van het ‘Folk Festival’, ‘Challenge at Concert’, ‘Rain Man’ met
een solo van fluitiste Esther Oosterhuis, wat een hele mooie combinatie bleek. ‘Eternal Persuit’ was een prachtig slotwerk van een heel goed samenwerkend, dynamisch ensemble. Na
de pauze ging het jeugdorkest er nog weer even goed voor zitten en hebben nog een paar
nummers gespeeld waaronder ‘de Asia Rock’ en de ‘Funeral March’. Daarna bracht het harmonie orkest, dit maal voor de laatste keer gedirigeerd door de vertrekkende dirigent Lute
Hoekstra, de ‘Italian Rhapsody’ ten gehore, de ‘Valdres mars’ en we sloten de avond af met
het swingende ‘New York, New York’ en de meezingers van onze legendarische volksheld
Andre Hazes Sr. met ‘Een heleboel Hazes’. Mooi vertolkt en gezongen door de presentator
van deze avond en zanger Chris Kroezen. Een bijzonder moment was toch wel het moment
dat de nieuwe dirigent van het orkest Jan Wijenberg het dirigeerstokje overnam van Lute
Hoekstra. Na 13 jaar onder zijn leiding had het orkest al op een eerder moment op passende
wijze afscheid genomen van hem. Zo kon het publiek deze avond al even kennis te maken
met de nieuwe muzikaal leider.
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bespreken hoe het personeelsbeleid er in de
nabije toekomst uit gaat zien. Jan Smits: 'De
De verzelfstandiging van de Havezate zal per opdracht is duidelijk: het dorpshuis zal over 3
1 juli 2019 plaats gaan vinden. Op 12 april
jaar zichzelf financieel moeten kunnen redzal er daarom een inloopavond worden geden, dus een kostendekkende exploitatie per 1
houden voor de Wijker bevolking.
januari 2022 is het te realiseren doel'.

Inloopavond Havezate

Gedurende drie jaar gaat gemeente de Wolden de verzelfstandiging financieel ondersteunen. Zo zal zij het wegwerken van achterstallig onderhoud voor haar rekening nemen
en kan de nieuwe stichting rekenen op een
beheersvergoeding over de komende 3 jaar
van max. € 200.000. Verder worden er plannen gemaakt voor een facelift van het gebouw waarin ook de wensen en suggesties
van de huidige en toekomstige gebruikers
zullen worden betrokken. Gemeente de Wolden wil ook hieraan financieel een bijdrage
leveren en zal aan de gemeenteraad voorstellen hier een ‘bruidsschat’ van € 150.000 voor
beschikbaar te stellen.

Het dorpshuis moet een spilfunctie gaan vervullen in het dorp, met uitbreiding van activiteiten waar De Wijk om vraagt en waar plaats
voor is of gemaakt kan worden. Kortom, een
dorpshuis dat gedragen wordt door De Wijk
en haar inwoners.

En dat kan het te vormen bestuur, momenteel
bestaande uit Jan Smits, Janet de Roo, Coen
Meenhorst en Tinus Nijstad natuurlijk niet
alleen. Daar zullen veel helpende handen bij
nodig zijn. Dus wordt er een beroep gedaan
op De Wijker bevolking om samen met het
nieuwe bestuur een gezonde toekomst voor
haar eigen dorpshuis de Havezate zeker te
gaan stellen. Het motto is daarbij: De HaveHet huidige personeel wordt overgenomen en zate; goed voor elkaar!
het nieuwe bestuur zal met hen bezien en
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Terug in de tied
In samenspraak met de
Historische vereniging De
Wijk/ Koekange publiceren
we elke maand een foto uit
vroeger jaren. De Historische Vereniging De WijkKoekange wil op deze wijze bekendheid geven aan
hun organisatie en hun
activiteiten.
Stapelerweg 21, boerderij
waar nu de fam. Kooy
woont. De boerderij was
van de fam. Oldenbanning.
In de kleine woning heeft
Albert Gortemaker gewoond.
De beeldbank van de Historische Vereniging De Wijk-Koekange bevat veel foto’s van de
voormalige gemeente De Wijk. U kunt deze vinden via de website historiedewijkkoekange.nl
en dan naar beeldbank. Het kantoor is in de molen en geopend elke vrijdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur, behalve in de maanden juni, juli en augustus.
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VTV de Slenken start nieuw tuinseizoen
VTV de Slenken start na een milde winter weer een nieuw tuinseizoen. Hoewel de winter nog
niet helemaal voorbij is, loopt de natuur zo’n drie weken voor, door de hoge temperaturen in
februari, waar warmte records werden gebroken.
Menig tuinder krijgt weer zin om in zijn tuin bezig te zijn en deze voor het nieuwe seizoen
klaar te maken.
Waarom nu een volkstuin. Waarom eigenlijk niet? Een tuin huren is niet duur! Je kunt je eigen groenten of bloemen, kruiden kweken. Stel je voor: je eigen geteelde groente op tafel of
heerlijke aardbeien uit eigen tuin. Daar kan geen winkel of groenteboer tegen op!
Krijgt u ook zin om een eigen groente tuin te hebben, VTV de Slenken heeft nog enkele tuintjes beschikbaar. Meldt u zich hiervoor aan bij een van de bestuursleden ,Jans Westerbeek,
telefoon: 0522-440446, of Bennie van Ritbergen telefoon 0522-442649. Wellicht eet u dit
jaar u eigen groenten en of aardappelen.
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'De Bij en Wij' in 't Ende
De Nederlandse Bijenvereniging, afdeling de
Wijk e.o., heeft in samenwerking met Het
Drents Landschap (HDL) een prachtige tentoonstelling ingericht in het fraai gelegen
informatiecentrum ’t Ende” gelegen aan de
Reest in de gemeente de Wolden. De tentoonstelling zal worden geopend op woensdag 3
april om 16.00 uur door mevrouw Sonja van
der Meer, directeur/bestuurder van HDL en
de heer Roger de Groot, burgemeester van de
Wolden.
De tentoonstelling is vanaf 4 april vrij te bezoeken en biedt veel informatie over insecten,
maar vooral over de bijen. (de wilde bijen en
de honingbij) De tentoonstelling is gemaakt
voor iedereen, van negen tot negentig, die
meer wil weten over de bij en die de natuur
een warm hart toe draagt. Wellicht een mooi
doel voor een dagje uit! ’t Ende is te vinden
aan de Stapelerweg 20 in de Stapel, gemeente
de Wolden.

OTR uitgesteld

Wacker 1 wint pubquiz

De OTR rit van de Antrappers die gepland
stond op zondag 17 maart is uitgesteld naar
zondag 31 maart. Gezien de slechte weersomstandigheden van de afgelopen week en de
matige vooruitzichten heeft de club daartoe
besloten.

De kantine van VV Wacker puilde afgelopen
zaterdag uit met publiek tijden de Wieker
Pubquiz. Maar liefst vijfentwintig teams hadden zich hiervoor opgegeven. Onder leiding
van quizmaster Martin Wolf streden de teams
om de titel ‘Slimste Club in De Wijk’. Het
team Wacker 1 wist uiteindelijk beslag te
leggen op de wisselbeker.

Paasvuur gaat niet door
Het traditionele paasvuur op eerste paasdag in
De Wijk gaat dit jaar niet door. Het land is dit
niet beschikbaar. ‘We zijn er niet in geslaagd
om een ander terrein te vinden, dus het kan
helaas niet door gaan’ aldus de Stichting De
Wiek Actief.

Bezorger dewijk.info
gevraagd
Voor het krantje dewijk.info zoeken we een
betrouwbare bezorger m/v vanaf 14 jaar.
Meer weten? Telnr.: 06-50953385
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Concert Wijker Kunst
Toen vorig zomer dirigent Bert Lammers, in
goed overleg, besloot zijn dirigeerstokje ‘aan
de wilgen te hangen’, werd daarmee een 32
jarige verbintenis afgesloten bij zangvereniging Wijker Kunst.
Het bestuur ging op zoek naar een nieuwe
dirigent en vond die in de persoon van de 37
jarige Mannes Hofsink, organist (tevens beiaardier) van de grote of Maria Kerk in Meppel. Voor beide partijen toch wel een sprong
in het diepe! Afgesproken is dan ook om als
een soort proefperiode, een halfjaar met elkaar in zee te gaan.
Dat halfjaar was onlangs voorbij maar bestuur en leden waren zo enthousiast, dat besloten is tot een verbintenis voor onbepaalde
tijd.
Op zaterdag 23 maart, in de N.H. Kerk. te
IJhorst, zal het koor Wijker Kunst met hun
nieuwe dirigent Mannes Hofsink, aan het
publiek tonen waartoe het vrouwenkoor, het
mannenkoor en samen als gemengd koor in
staat zijn! Onder de naam ‘een reis door Europa’ zullen vele bekende, populaire liedjes
uit de ons omringende landen voorbij komen
tijdens dit concert. Liedjes die het publiek het
gevoel geven dat ze daadwerkelijk die landen
aan het bezoeken zijn.
Het Saxofoonorkest uit Drachten, onder leiding van Karl Veen, zal het koor bij veel
werken begeleiden. Een uniek orkest, waarin
alle acht typen saxofoons zijn vertegenwoordigd. Het bestaat uit een uitgebalanceerde
mix van professionals en vergevorderde amateurs. Daarnaast zal Carl Visser (virtuoos op
orgel en piano) een aantal werken op piano
begeleiden. De avond wordt gepresenteerd
door Hans Koekkoek.
Aanvang van het concert is om 20.00 uur
(kerk open om 19.30 uur). De entreeprijs
voor dit concert is € 12,50 (kinderen € 7,50)
Vanaf 11 maart zijn kaarten via voorverkoop
bij de leden te bestellen.
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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

Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente De Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
obs De Horst…………………………………
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie De Wolden……………………………..
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..
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0522 - 820377
088 - 0128210
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
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0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69
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