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Nieuw beheer voor Dorpshuis de Havezate

De parkeerplaatsen bij de Havezate worden ook opnieuw bestraat
Het huidige ontmoetingscentrum de Havezate
wordt per 1 juli Dorpshuis de Havezate. Het
beheer wordt opgepakt door een nieuw bestuur dat bestaat uit bewoners van de Wijk en
gebruikers van de Havezate. De afgelopen
maanden is er gewerkt aan een gedegen plan
dat op bijval kan rekenen van de gebruikers
en de gemeente. Hierdoor kan de verzelfstan-

diging gerealiseerd gaan worden per 1 juli
2019.Voorzitter bestuur i.o. van Dorpshuis de
Havezate in de Wijk, Jan Smits: ‘We hebben
er vertrouwen in om samen met de Wijker
bewoners de Havezate het bruisende centrum
van de Wijk te maken, waar iedereen welkom
is en een plek kan vinden.
Lees verder op pagina 2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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zaken die ons dorp aangaan. Ieder eerste
woensdag van de maand vergadering wij in
Kortom de Havezate als dorpshuis voor alle
de Havezate, aanvang 20 uur. Heeft u zin om
Wiekers, van jong tot oud!’. Wethouder Jan
van ’t Zand: “Het was een dynamisch traject een keer mee te kijken praten en luisteren wat
ons zoal bezig houdt, U bent van harte welom te komen tot het voorstel zoals hij er nu
ligt. De gemeente is tevreden met het feit dat kom om aan tafel aan te schuiven. Voor meer
er nu duidelijkheid bestaat over de toekomst informatie kunt informeren bij de Belangenvan de Havezate. Het is een prachtige en be- vereniging, stuurt u een mail naar
langrijke voorziening voor het dorp en ik ben wijkerbelang@gmail.com
dan ook blij dat dit straks door de bewoners
beheerde Dorpshuis de Havezate behouden
blijft."

Algemene ledenvergadering Oranjevereniging

Om een goede start te maken en de plannen
van het bestuur te ondersteunen gaat de gemeente financieel het nodige bijdragen. Zo
zal zij het wegwerken van achterstallig onderhoud voor haar rekening nemen en financiële
ondersteuning verstrekken in de vorm van
enerzijds een gemaximaliseerde beheersvergoeding gedurende 3 jaar en anderzijds zal zij
een substantieel bedrag ter beschikking stellen voor de kosten van herinrichting en evt.
verbouwing van het pand. Het nieuwe bestuur
hoopt op 1 juli echt aan de slag te kunnen
onder het motto: “Dorpshuis de Havezate,
goed voor elkaar.”

Op vrijdag 15 maart 2019 zal de jaarlijkse
algemene ledenvergadering van Oranjevereniging De Wijk plaatsvinden. Op deze avond
wordt het afgelopen jaar geëvalueerd en zal
de planning van dit jaar bekend gemaakt worden. Tijdens de ledenvergadering is er de
mogelijkheid om vragen te stellen en/of opmerkingen over het voorgaande en het komende jaar te geven. De koffie zal om 20.00
uur voor u klaar staan in café de Wiekslag
waarna de algemene ledenvergadering zal
beginnen. De agenda zal klaar liggen voor u.
We verwachten om 21.00 uur klaar te zijn
met de vergadering daarna hopen wij de
avond gezellig voort te kunnen zetten.

Belangenvereniging zoekt
Agenda
nieuwe bestuursleden
Belangenvereniging De Wijk is op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur
heeft er nog steeds veel zin in maar het regelement zegt dat het tijd is voor nieuwe bestuursleden. Wie heeft zin om samen met ons
de standpunten van de bewoners uit te dragen
naar de gemeente, te zorgen dat we niet onder
sneeuwen. Te zorgen dat ons dorp er mag zijn
en onze stem laten horen. Mee beslissen over

09 mrt - Pubquiz kantine vv Wacker
15 mrt - Jaarvergadering OV - Wiekslag
17 mrt - Off the Road Rit Antrappers
23 mrt - Potgrondactie Roreko
29 mrt - Mooi Wark & DNJ - Veeningen
30 mrt - Monsters of Rock - Veeningen
13 apr - Gehaktballenwedstrijd - Havezate
19 mei - Wielerronde De Wijk - Dorpsstraat
21 mei t/m 24 mei Swim2Walk

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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Wat me deze keer opviel!!
Dat was toch wel het krantenbericht dat de
Havezate ‘verzelfstandigd’ wordt! Dat heeft
de laatste jaren nogal wat voeten in de Wijker aarde gehad! Een aantal werkgroepen
heeft zich daar het hoofd over gebroken,
maar gelukkig was er een groep (je) mensen
(ik denk met name onder leiding van wethouder Jan van Zand) dat de schouders er
onder zette en……….deze week kwam er
witte rook uit de schoorsteen van de
‘Havezate’!
Men is tot overeenstemming gekomen dat
de ‘Havezate’ op eigen benen verder gaat
en dat de gemeente het totale gebouw (met
alles d’r op en d’r an) afstoot voor een luttel
bedrag. De hierboven genoemde groep
mensen vormt het bestuur (met een vaste
medewerker). Zij krijgen een financiële
injectie van enkele tonnen van de gemeente
mee, om in een paar jaar aan te tonen, dat
de Havezate zich zelf kan bedruipen. Een
zeer gelukkige ontwikkeling voor de leefbaarheid van ons dorp! Want, zeg nou zelf,
wat is een dorp zonder dorpshuis (want dat
wordt de naam) waar de dorpelingen elkaar
op alle mogelijke manieren kunnen ontmoeten? Een prachtige locatie, met een mooie
voorzaal (met biljarts) een grote zaal voor
allerlei festiviteiten, kleine zalen voor vergaderingen, een goed ingerichte keuken,
een mooi parkeerterrein, een terras enz. enz.
Wat willen we nog meer?
Het is aan ons als dorpelingen om aan te
tonen dat dit moedige besluit gehonoreerd
moet worden. O, er zullen best weer mensen zijn, die weten dat het beter en anders
had gekund. Maar ik vind, dat we als
‘Wiekers’ best trots en zuinig op dit moedige besluit mogen zijn.
Hulde aan de groep mensen die dit voor
elkaar hebben ‘gestoomd!’.
Jan Tijink
Prins Clauslaan 1
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team versterkt en ging Pierre in zee met navigator Paul Helmink uit Emmeloord. Achteraf
bleek dit een juiste stap naar verdere professionalisering. De equipe Brouwer / Helmink
bleek een succesvolle te zijn en de samenwerZaterdagavond 16 Februari jl. onthulde Pierre king in het gehele team verliep gesmeerd.
Brouwer uit de Wijk zijn nieuwe rallywapen Vorig jaar werden de plannen gesmeed om
voor de komende jaren. Na jarenlang met het weer een stap te maken. Na een zoektocht
merk Volvo te hebben gereden, en daarin
werd in November de Mitsubishi Lancer
vele successen kende maakt hij nu de overEVO X gekocht bij Hans Weijs Motorsport
stap naar een zeer potente en vierwiel aange- en kort daarna werd ook de Volvo 242 Turbo
dreven Mitsubishi Lancer EVO X R4! Daar- verkocht naar Spanje. De overstap van de
mee hoopt het team weer een mooie stap te
‘historische’ achterwielaangedreven Volvo
kunnen zetten!
naar een moderne vierwielaangedreven Mitsubishi is behoorlijk. De Mitsubishi Lancer
Pierre begon zijn rally carrière in 2003 en
EVO X is een volbloed rallyauto die gemaakt
reed vele wedstrijden in de Volvo Original
Cup. Daarin wist hij altijd mee te doen om de is om snel mee te gaan. De EVO X gebruiken
ze ook in het Wereld- en Europees rallykamoverwinning, en werd in 2006 kampioen in
pioenschap. De nieuwe auto van Brouwer
deze klasse. Na dit tijdperk heeft hij enkele
wedstrijden voor het Deltion College team uit Rallysport betreft een groep N uitvoering dat
Zwolle gereden in de Chevrolet Kalos Chal- is uitgebreid met het lichtgewicht body pakket, waardoor de auto als R4 ingeschreven
lenge en éénmaal met een Nissan 350Z.
moet worden. Het onderstel is nog groep N.
In 2011 werd door het team uit Rogat een
Pierre zal samen met zijn vaste navigator
spectaculaire Volvo 242 Turbo in groep A
Paul Helmink dit jaar gaan deelnemen aan het
trim opgebouwd. Hiermee behaalde het team Nationaal Nederlands Rallykampioenschap.
vele klassenoverwinningen en wist nagenoeg De eerste rally`s zal het puur in het teken
altijd als snelste Volvo in het algemene klas- staan van kilometers maken en de auto goed
sement te finishen. In 2015 werd het service- leren kennen. >>

Pierre Brouwer met
Mitsubishi in Nederlands
Rallykampioenschap
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De overige Mitsubishi rijders hebben inmiddels al wat rallykilometers ervaring met deze
auto, dus illusies hoeven ze zich nog niet te
maken. In de toekomst hoopt het team mee te
kunnen doen om de hoofdprijzen in het nationale kampioenschap.
Op 15 en 16 Maart vindt de eerste wedstrijd
voor onder andere het Nederlands kampioenschap plaats rondom Emmeloord. De Zuiderzee Rally kent dit jaar weer een bijzonder
sterk internationaal startveld! Een week voor
de eerste wedstrijd zal het team van Brouwer
nog een testsessie afwerking op een Duits
racecircuit.
Je kunt het team volgen via de website of
facebookpagina van Autobedrijf Brouwer
Rogat. Brouwer Rallysport wordt mede mogelijk gemaakt door: VDT Lelystad, Flevo
Engineers, Dijkman Autoschade, Klinkhamer
Reclame, Tritex bedrijfskleding, Luimes AV,
Interemm, Castrol en Autobedrijf Brouwer
Rogat. <<

Zumba fitness lessen
Zumba Meppel en Steenwijk is afgelopen
dinsdag begonnen met het geven van
Zumba fitness lessen in ontmoetingscentrum de Havezate.
Iedereen is welkom op de Dinsdag van
19.30 uur tot 20.30 uur.
1e Proefles is gratis.
Aanmelden op Info@zumbameppel.nl of
via 06-48149113

6

Tijdens het hardlopen afval rapen, dat heet
met een mooi woord ‘ploggen’. Het is een
samenvoeging van het Zweedse ‘plocka’ dat
rapen betekent en joggen. Ook in Nederland
wordt deze vorm van hardlopen steeds populairder.

zich genomen. Je kan je als loopgroep, wandelgroep, sportvereniging, school maar ook
als particulier aanmelden. Doe dit voor 15
maart via e-mailadres: ploggenindrenthe@gmail.com. In die aanmelding graag
vermelden: contactpersoon, aantal deelnemers, welke dag tussen 1 en 7 april jullie
gaan lopen en het contactadres i.v.m. aanleveren materialen en ophalen geraapt zwerfafval.

Samen ploggen in eigen gemeente

Reestrunners gaat ook ploggen

De Wolden en Hoogeveen
gaan ‘ploggen’

In de eerste week van april gaan we ook ploggen in De Wolden en Hoogeveen.
Maar je hoeft niet hard te lopen! Iedereen die
wandelt, fietst, paardrijdt, hardloopt, de hond
uitlaat, kortom iedereen die buiten komt ziet
wel eens zwerfafval langs de wegen liggen.
Je ergert je er aan, maar toch lopen we meestal door zonder het op te ruimen. Wandelen,
hardlopen, fietsen, paardrijden of de hond
uitlaten; je doet het om buiten te zijn en om
in beweging te zijn. Waarom zou je eigenlijk
niet gelijk zwerfafval opruimen? Je beweegt
nog meer door het oprapen, wat goed is voor
je gezondheid. En de omgeving waarin je
beweegt gaat er ook nog eens veel beter uit
zien. Bovendien doe je het in deze vorm samen met andere mensen.

De loopgroep Reestrunners doet ook mee
aan opruimen van afval in De Wijk en omgeving. Op 3 april gaat dit gebeuren in De Wijk,
als er verenigingen of liefhebbers /
enthousiastelingen zijn, dan kunnen die zich
opgeven via wbrinkman@hotmail.nl

Potgrondactie RoReKo
Korfbalvereniging RoReKo de Wijk/IJhorst
en Welkoop de Wijk organiseren dit jaar
weer een potgrondactie. Evenals vorig jaar
wordt de ( Welkoop RHP Potgrond 40 lt.)
verkocht. per zak € 5,00 en 3 zak voor €
13,00

En gedroogde koemest (Welkoop 25 Lt.) van
een eerste klasse kwaliteit, voor maar € 15,00
Doe ook mee
We willen zo’n groot mogelijk gebied schoon per zak, door ons aan huis bezorgd. (dus zelf
geen gezeul met de zakken potgrond)
krijgen van zwerfafval. Een groot aantal
loopgroepen in de beide gemeenten willen
De verkoopdata zijn:
mee doen. Maar je hoeft niet lid te zijn van
Donderdagavond 21 maart 2019 vanaf 18:00
een loopgroep om mee te doen. Iedereen kan uur IJhorst en buitengebieden.
zich aanmelden en aansluiten aan een beVrijdagavond 22 maart 2019 het buitengebied
staande loopgroep, wandelgroep of nieuw op van de Wijk (Rogat, De Schiphorst, Wijkbrug
te richten ‘ploggroep’. Je hoeft je alleen maar en de Haalweide)
aan te melden.
De gemeenten leveren materialen zoals werk- Zaterdagmorgen 23 maart 2019 is voor de
handschoen, zakken en veiligheidsvestjes en kern van de Wijk gereserveerd. Bent u niet
zorgen dat het opgeraapte afval wordt opge- thuis op deze dag, dan kunt u contact opnemen met Ronald Gol 440230 of Jan Smits
haald.
442954 of janfennekesmits@gmail.com
Meldt je aan
voor uw bestelling.
Initiatiefnemer Peter Berendse uit Ruinen
Potgrondactie Korfbalvereniging RoReKo de
heeft samen met een aantal enthousiaste loopWijk/IJhorst. In samenwerking met de Welgroepen de organisatie van het ploggen op
koop De Wijk.
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Steeds meer kinderen doen aan sport en cultuur
Meer kinderen zijn begonnen met pianolessen, zwemlessen of zijn lid geworden van een
sportvereniging of culturele organisatie. In 2018 zijn 159 kinderen uit gemeente De Wolden
via het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief geworden. In 2017 ging het om 109 kinderen, dus
steeds meer ouders weten het fonds te vinden. De aanvragen voor het Jeugd cultuurfonds zijn
in een jaar tijd bijna verdrievoudigd, van 12 naar 34 aanvragen. Ook de sportaanvragen blijven groeien.
Wethouder Mirjam Pauwels: “Ik ben hier heel blij mee! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
hebben we niet voor niets en het is fijn om te zien dat hier steeds meer kinderen gebruik van
maken. Gewoon mee kunnen doen bij sport- of muziekvereniging is heel belangrijk voor alle
kinderen”. Gemeente De Wolden vindt dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om
aan sport- en cultuuractiviteiten mee te doen en werkt daarom samen met het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Ook in 2019 kunnen ouders een beroep doen op het fonds.
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Sommige kinderen kunnen niet meedoen met sport- en cultuuractiviteiten, omdat hun ouders
het niet kunnen betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt een oplossing. Via een intermediair, zoals de sportfunctionaris, een cultuurcoach, een trainer of een juf op school, kan
een gezin per kind een sport- en een cultuuraanvraag doen. Het fonds zorgt dan voor de financiële afhandeling met de sport- of cultuurclub. Dit doet het fonds door betaling van de
contributie en soms door waardebonnen voor kleding en/of materialen.
Voor wie?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar die om financiële
redenen geen zwemles kunnen volgen, geen lid kunnen zijn van een sportvereniging, muziekschool of andere culturele instelling.
Meer informatie
Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur in De Wolden mail naar
sport@dewolden.nl of bel naar 14 0528.
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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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Locatie Paasvuur gezocht
Stichting De Wiek Actief zoekt voor het
Paasvuur De Wijk op zondag 20 april 2019
een andere locatie. Op de huidige locatie is
dat dit jaar niet mogelijk. Indien er geen geschikte locatie gevonden wordt, zal het Paasvuur dit jaar niet door gaan. Bent u land/
grond eigenaar in De Wijk, en/of net iets buiten De Wijk, en bent u bereid dit beschikbaar
te stellen kunt u ons bellen 06-50953385.

Koersbal en Bingo
Komt u eens langs op de maandagmorgen in
De Havezate. Het is een spel voor iedereen.
Jong en oud. Het gaat in hoofdzaak om de
gezelligheid, om met elkaar die ballen op een
mooie manier te laten rollen, waarbij hilarische momenten kunnen ontstaan. Heeft u nog
nooit van koersbal gehoord, dan is het hoog
tijd dat u even poolshoogte komt nemen hoe
het er toegaat en wat het inhoudt! Komt u
vrijblijvend eens kijken en geniet in de pauze
mee van een heerlijk kopje koffie, dat u
wordt aangeboden. Elke maandagmorgen
Tijd: Van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Kosten € 5,- per maand. Koffie voor eigen
rekening. Elke eerste woensdag van de
maand is er Bingo in De Havezate. Een gezellig samenkomen en spannende momenten
met leuke prijsjes. Heeft u interesse, kom dan
eens binnenlopen en doe een spelletje mee.
De eerstkomende Bingo is op woensdagmiddag 03 april. Tijd: van 14.00 uur tot 16.30
uur. Kosten: € 3,50. Drankjes voor eigen
rekening. U bent van harte welkom.

Wacker periodekampioen
Wat me deze week opviel was de spanning
die er heerste in het blauwwitte ‘Wacker
Kamp’ Wat was daarvan de oorzaak? Wel,
het vlaggenschip van onze voetbalclub Wacker, het 1e elftal dus, zou bij een overwinning
in het Friese Oudehorne tegen ‘Udiros’ (Us
Dörp is riek on sport) de kampioenstitel van
de 1e periode van deze voetbalcompetitie

kunnen pakken. En dat geeft dan weer recht
op een nacompetitie voor promotie naar de 3 e
klasse. Een soort toetje, de kers op de taart,
zeg maar. En bij het zien van die wedstrijd
was er toch wel wat spanning te bespeuren bij
zowel het team, als bij bestuur en (vrij grote)
aanhang. Maar toen aanvoerder, makelaar
Edwin Dekker na 17 minuten spelen, met één
van zijn zo langzamerhand befaamde afstandsschoten, het Friese doel doorboorde,
was het zelfvertrouwen bij onze blauwwitten
terug. Na rust bracht Joost van der Weide de
stand op 2 – 0 en aanvoerder Edwin Dekker
(wie anders) schoot een penalty feilloos binnen. Bij het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Brussaard, was het sein voor de supporters van Wacker aangebroken, om de Friesen te laten zien dat de Drenten deze keer de
sterksten waren, door een gigantisch vuurwerk af te steken. Wacker vierde in besloten
kring op bescheiden wijze dit succesje! Desalniettemin, een prima prestatie en een goeie
opsteker voor de rest van het seizoen!
Jan Tijink Prins Clauslaan 1
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De Wolden heeft meer AED’s
en burgerhulpverleners nodig!

24/7 beschikbaar door hem aan de buitenkant
van het gebouw te hangen.

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Je
overlevingskans is het grootste wanneer binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart. 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.

Succesvol reanimeren vraagt niet alleen om
een dekkend netwerk van AED’s, maar ook
om gekwalificeerde burgerhulpverleners.
Door inzet van burgers zijn er minder sterfgevallen! Als burgerhulpverlener werk je mee
aan de overlevingskansen van mensen die een
hartstilstand krijgen. Bij een reanimatie verleen jij de eerste hulp, totdat professionele
hulpverlening er is! Volg een reanimatiecursus en schrijf je in als burgerhulpverlener.

AED

Burgerhulpverleners

De Wolden heeft alle AED’s (Automatische
Externe Defibrillatoren) in kaart gebracht.
Een AED is een draagbaar apparaat dat het
Kunt u reanimeren, hebt u een AED of wilt u
hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. burgerhulpverlener worden? Registreer dat
Dit gebeurt met een elektrische schok. Een
dan op www.hartslagnu.nl.
AED is onmisbaar bij een reanimatie. In De
Wolden hangen nog niet voldoende AED’s
op locaties die 24/7 beschikbaar zijn. Dit betekent dat er niet altijd een AED binnen zes
minuten bij een reanimatie aanwezig kan zijn.
Hebt u een AED hangen in ene winkel of
clubgebouw, help het dorp en stel de AED
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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.
Foto: De brandweer
Bovenste rij: Roelof Santing, Jan Lutke, Jan Guichelaar, Albert Lopers, Herman Veneman.
Onderste rij: Geerhard Poel, Fons Mos, Jan Oostindië, Geert Smink, Berend Boverhof Jzn.,
Ties van Braam.
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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Off Roadrit voor 34e keer Op jacht naar ‘de Vos'
Op zondag 17 maart 2019 organiseert de motorclub De Antrappers uit De Wijk onder auspiciën van de Stichting Storck al weer haar
34e editie van de Off road rit voor wegmotoren. Het evenement zal voor de dertiende keer
starten bij Gebben Motoren te Rogat. Inschrijven kan vanaf 09.00 uur en de kosten
zijn 20 Euro. Er wordt om 10.30 uur gestart
en verwacht wordt dat de laatste rijders rond
15.00 uur gefinisht zullen zijn.

Zaterdagmiddag 23 februari hield de Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging haar
traditionele slipjacht door de mooie omgeving
van De Wijk. Was deze vorm van jagen vroeger een wrede sport met het verscheuren van
de buit (lees: vos) als climax, nu is het een
prachtig schouwspel om te zien. De meute
Beagles (hondenras bij de jacht) hoor je van
ver aankomen. Je verbaast je over de snelheid
waarmee de groep zich voortbeweegt. Bijna
angstaanjagend. Niets kan ze tegen houden,
De Antrappers zijn geen lid van een Motorhelemaal gefocust op het getrokken spoor dat
bond en een licentie is dus niet nodig. Wel
ze volgen. Daarna volgen de ruiters, de meesgaan we ervan uit dat de motor rij technisch
in goede staat verkeert. Verder zijn de Neder- ten in 'gecamoufleerde' rode jassen en witte
landse Enduro/OTR reglementen van toepas- broeken. Een prachtig samenspel van mens en
dier.
sing. Voor de rijders die niet in de drukte
willen rijden is het een tip om tussen 11.00 en De slipjacht door een deel van het Reestdal
11.30 uur te gaan starten.
wordt als het mogelijk is ieder jaar georganiDit jaar kunnen ook weer alleen tweewielige seerd. Als het terrein te drassig is, of als het
vriest gaat het sowieso niet door. De laatste
motoren deelnemen. Dus Trike’s en Quad’s
keer dateerde daarom alweer van twee jaar
zijn helaas niet toegestaan. De club is er in
geslaagd om een route van ongeveer 45 kilo- geleden. In totaal waren er 29 deelnemers.
meter lengte uit te zetten, waarvan ruim 90 % Het parcours bedroeg iets van twintig km en
werd opgesplitst in drie runs.
onverhard is. De wegen die verhard zijn
meestal openbare wegen, waarop de rijders
van hun inspanningen in het terrein kunnen
bijkomen. De uitvalsbasis is dus Gebben
Motoren te Rogat, waar het nodige te zien zal
zijn. Tevens valt hier voor de echte liefhebbers een compleet overzicht van de route te
bezien en zullen oude beelden van eerdere
ritten worden vertoond. Voor een hapje en
een drankje kan men daar ook terecht en die
is in handen van De Antrappers en Van
Braam Catering. Tevens zal hier nagepraat
worden over alle belevenissen tijdens de rit.
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en te ontdekken. Het magazine zal vol staan
met mooie foto’s van het idyllische Reestdal
en mooie verhalen van en over het Reestdal.
Dit zodat bezoekers, familie en vrienden kunTourist Info Het Reestdal en Stichting Onder- nen laten zien hoe uniek het Reestdal is in
nemend Reestdal gaan gezamenlijk het Reest- Nederland.
dal nog beter op de kaart zetten. Dat gaan
beide organisaties doen door als eerste geza- Tegelijk met het nieuwe magazine zal het
Reestdal een nieuwe slogan krijgen:
menlijk een nieuw eigentijds magazine te
gaan maken. Tourist Info Het Reestdal miste ‘Reestdal, idyllisch beekdal voor fijnproevers’. Die nieuwe slogan geeft goed het kadit al enige jaren, en de Stichting Ondernemend Reestdal was toe aan een nieuwe opzet rakter weer van het gebied, klein in oppervlak, bescheiden inwoners met een uniek culvoor het bestaande Reestdal magazine.
tuur historisch natuurlijk landschap dat nog
Gezamenlijk gaan zij zorgen dat in april van
het enige oorspronkelijke landschap is in Nedit jaar een geheel nieuw eigentijds magazine derland. Ondanks dat beide organisaties graag
zal verschijnen. Dit zal breed verspreid wor- meer bezoekers wensen, zijn zij niet bang dat
den door het Reestdal en op beurzen. De pro- het overlopen zal gaan worden.
ductie ligt in handen van Uw Mediaproducties
Het nieuwe Reestdal magazine is een eerste
uit Balkbrug.
aanzet van beide organisaties om tot intensieHet nieuwe magazine zal vooral een inspiratie vere samenwerking te komen om het Reestdal
magazine worden om bezoekers te verleiden gezamenlijk op de kaart te zetten. Meer inforhet idyllische Reestdal te gaan willen beleven matie: www.touristinfohetreestdal.nl

Gezamenlijk het Reestdal
op de kaart zetten
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Trouwambtenaar te gast
bij de Vrouwen van Nu

verplicht JA te zeggen tegen elkaar, bij partnerschap niet. In 2018 zijn er 65.000 huwelijken en 18.000 partnerschap in Nederland
gesloten. Verder is er geen verschil meer in
rechten en plichten. Ondertrouw is afgeschaft, dit gaat nu digitaal. Er is ook mogelijkheid om gratis te trouwen. Dit kan ‘s morgens om 09.00 uur op bepaalde ochtenden.
Daar wordt nog veel gebruik van gemaakt.

De Vrouwen van Nu hebben op 20 februari
hun maandelijkse bijeenkomst gehouden in
de Havezate. Hiervoor was Mevr. Anneke
Schep uit Raalte uitgenodigd. Zij is trouwambtenaar en heeft boeiend en humoristisch
verteld over haar werk, dat geen baan is maar
De trouwambtenaar gaat als voorbereiding
een erefunctie.
van een huwelijk gesprekken aan met de te
De leden van Vrouwen van Nu hadden hun
trouwen personen, Anneke vertelt hier op
trouwjurken ingeleverd en die waren gehumoristische wijze over. Huwelijksaanzoeplaatst d.m.v. paspoppen of waren opgehan- ken, vrijgezellenfeesten, wijze van hoe elkaar
gen in de zaal. De paspoppen waren beschik- ontmoet te hebben, tinder, dating side, sportbaar gesteld door Modewereld uit De Wijk en clubs, honden uitlaten, wat doe je samen etc..
door Hilleen Mode uit Staphorst. Verder was
Bijzondere trouwdata zijn: 2-2-2002, 18-8de zaal versierd als een trouwzaal. Vaardig2018, 20-2-2020 etc. Juni en september zijn
heden, die gevraagd worden van een trouwambtenaar: benaderbaar, enthousiast, zelfver- de populairste trouwmaanden. Anneke heeft
op de tafels verschillende trouwkaarten neerzekerd, taalgevoel hebbend, accuraat, meerdere talen sprekend, en stellen van gelijk ge- gelegd om in te zien. De lezing van Anneke
slacht willen trouwen. Bekende trouwambte- werd spontaan onderbroken door een klein
concert van mannenkoor Dickninger Geuzen
naren zijn: Imca Marina, Dirk Zeelenberg,
Xander de Buisonjé en Angela Groothuizen. met twee liederen: ‘Delilah en Du hast mir
1000 mal betrogen’ heel verrassend. Na het
Tegenwoordig zijn er ook commerciële
concert gaat Anneke verder met haar lezing.
trouwambtenaren. (kosten wel wat meer).
Na afloop bedankt voorzitter Janny Flik de
Twee mogelijkheden zijn er: huwelijk of ge- aanwezigen. De volgende avond is op woensregistreerd partnerschap. Bij huwelijk is men dag 20 maart in de Havezate.
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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
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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……………………………..
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