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 Het was woensdagmiddag 11 december 

een volle bak in Dorpshuis de Havezate bij 

de kerstmiddag voor senioren uit de Wol-

den. Er werd gezongen, en geluisterd naar 

voordrachten en gedichten. Dirk Kok uit 

Rouveen oud-beheerder van de museumboer-

derij in Staphorst was aanwezig voor een 

lezing over oude volksverhalen en volksge-

loof. Jan Tijink vertelde een kerstverhaal in 

het Drents. De middag was compleet ver-

zorgd met koffie/thee met lekkernij, hapjes, 

drankjes en kleine gerechtjes. De Havezate 

was speciaal voor deze middag in kerstsfeer 

gebracht en zag er bijzonder feestelijk uit. 
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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                   

Wat me dit keer opviel!! 
 

Dat waren toch wel alle activiteiten rondom 

de naderende Kerstdagen. En dan vooral ook 

de culturele activiteiten. Zo viel er op muzi-

kaal gebied in ons dorp de laatste weken veel 

te beleven. Onze ouderen kwamen in de 

“Havezate” en in het verzorgingscentrum 

“Dunninghe” flink aan hun trekken met veel 

zang, het popkoor Nameless en zangvereni-

ging Wijker Kunst trokken voor hun kerstcon-

certen een volle kerk in IJhorst. 

Een plezierige constatering daarbij was, dat 

beide concerten zeer gevarieerd waren samen-

gesteld.  Zo kon het publiek genieten van een 

schoolkoortje van de o.b.s De Horst en ook 

van de zeer jeugdige (10 jaar?) Finn Johnson, 

die met zijn ‘drum’ de kerk kwam binnenge-

marcheerd bij de uitvoering van het nummer 

‘The Little Drummerboy’. Zeer aandoenlijk 

om te horen en……. te zien! 

Daarnaast was er een  technisch muzikaal 

zeer hoogstaand optreden van een klarinet-

kwartet van de Koninklijke Muziekvereniging 

Apollo. 

Al met al mooie activiteiten in ons dorp, die 

ons cultureel over de drempel van 2019 naar 

2020 moeten brengen. 

Goede Feestdagen toegewenst, en vooral een 

voorspoedig en…… gezond 2020! 

Jan Tijink  Prins Clauslaan 50 
 

Oudejaarsborrel BCW 
 

Zoals ieder jaar wordt er door de Business 

Club Wacker de traditionele Oudejaarsborrel 

georganiseerd. Op dinsdag 31 december knal-

len ze het oude jaar uit. Vanaf 14:30 uur staat 

er een hapje en een drankje klaar in de kanti-

ne van v.v. Wacker. Iedereen (leden en/of niet 

leden van Wacker, BCW, supporters, familie, 

vrienden, sponsoren etc.) is van harte welkom 

om hierbij aanwezig te zijn. 
 

 

Scheidsrechter Mulder 

komt naar vv Wacker 
 

Op 30 januari 2020 organiseert vv Wacker 

een scheidsrechter-avond met betaald voetbal 

scheidsrechter Siemen Mulder. Deze avond 

zal Siemen Mulder (Knvb scheidsrechter Ere-

divisie) ons meenemen in de achtergronden 

van het scheidsrechter zijn in het betaald 

voetbal. Hij zal dit op een leuke interactieve 

manier doen. Enerzijds om inzicht te geven in 

zijn rol als betaald voetbal scheidsrechter en 

wat daar bij komt kijken en anderzijds om 

ook de kennis van ons te testen als scheids-

rechter of teamleider. 

Wij nodigen leden van vv Wacker, maar ook 

leden van buurverenigingen, van harte uit om 

deze avond bij te wonen. 

Opgave bij: Steef van Baalen, 062706 1548 of 

steef.vanbaalen@home.nl 

Locatie: kantine vv Wacker. Inloop vanaf 

19:30 uur. Start: 20:00 uur 

Kosten: gratis voor leden van vv Wacker, 

€20,00 voor niet-leden (graag contant betalen 

op de avond zelf) 
 

Kaartmarathon 
 

De supportersvereniging van Wacker organi-

seert wederom haar jaarlijkse Kaartmarathon 

en wel op zaterdag 4 januari 2020. Ook dit 

jaar weer mooie prijzen te winnen. Dit is in de 

Kantine van vv Wacker. Aanvang; 10.00 uur. 

Opgave voor 2 januari 2020 bij Sjerp Visser 

tel. 06-19088612.  Op zondag 5 januari is de 

Nieuwjaarsreceptie. Dit begint om 14:00 uur. 
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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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Bibliotheek krijgt                        

pilot voor ROEG! 
 

De bibliotheek van de Wijk krijgt een pilot 

gericht op de Drentse natuur. Daar wordt een 

zogeheten ROEG! Hoek ingericht en vanaf 

die dag worden drie maanden lang iedere 

dinsdag activiteiten gehouden met de nadruk 

op vogels. 
 

ROEG! is een televisieprogramma van RTV 

Drenthe, maar ook een online platform, 

ROEG.tv en er is online een ROEG! Junior. 

Het wordt gemaakt door een aantal samen-

werkende organisaties, te weten de omroep 

zelf, de provincie, Drents Landschap, Land-

schapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, IVN 

natuureducatie, Natuurmonumenten en de 

Natuur Milieufederatie Drenthe. „We waren 

vanuit Biblionet op zoek naar partners en 

kwamen via Staatsbosbeheer bij ROEG! te-

recht, een leuk programma waar alles mag en 

vooral met liefde voor de natuur”, weet Irene 

Louwrier van Biblionet. In de Wijk is Athilde 

Middelveld het gezicht en als zodanig ook 

verantwoordelijk voor het project in haar 

bieb. Die samenwerking is volgens de beide 

dames een voorbeeld zoals het moet gaan. 

„Dit is natuurlijk een mooie plek, want de 

kinderen lopen hier dagelijks doorheen en 

pakken gelijk een boek mee”, lacht Middel-

veld. 
 

Leren en ontdekken 

Dat de bibliotheek meer is dan alleen maar 

boeken uitlenen, wordt steeds meer bekend 

bij de mensen. „De bibliotheek is er om te 

leren, ontdekken en ontmoeten, daar past de 

ROEG! Hoek heel goed bij. We hopen dat dit 

een succes wordt, dan willen we het uitbrei-

den over heel Drenthe. Het voordeel is dat 

iedere gemeente wel meerdere bibliotheken 

heeft. Het mooie is ook dat alle partners hun 

aandeel leveren en dat alles met gesloten 

beurzen georganiseerd kan worden”, glim-

lacht Irene Louwrier. 
 

De opening in de Wijk is 7 januari om 14.15 

uur, net nadat de school uit is gegaan en de 

kinderen er dus allemaal bij kunnen zijn.  
 

Streetband rockt er op los! 
 

De Wieker Streetband speelde zaterdag 21 

december in vol café de Wiekslag. Deze 

feestrockband bestaande uit: Marcel Kroes, 

Andre Hendriks, Justin Hendriks, Benny Spin 

en Hans Peter Sloots speelde repertoire vari-

ërend van CCR, ZZ Top, Normaal, Bokkers, 

Guus Meeuwis, Golden Earring tot Johnny 

Cash, Jovink, Neil Young, en AC/DC. Het 

optreden werd even kort onderbroken voor 

het gevecht van Rico Verhoeven vs. Badr 

Hari op tv. Daarna ging het los. En bleef het 

nog lang erg gezellig. Op 28 dec speelt de 

Streetband in het Top2000 cafe in Rogat. 

 

  



  

 6 

Kerstdiner valt goed  

in de smaak 
 

Afgelopen woensdag werd er bij IKC De 

Horst kerst gevierd met de kinderen, leer-

krachten, pedagogisch medewerkster en an-

dere betrokkenen. Het jeugdorkest zorgde 

voor een sfeervolle binnenkomst door het 

spelen van kerstmuziek. De kinderen brach-

ten allemaal lekkers mee en samen met de 

klas werd daar van genoten. Bij de kinderop-

vang aten ouders een hapje mee en werd bui-

ten in de nieuwe tuin gezongen onder gitaar-

spel van vakleerkracht Frank met hulp van 

een aantal kinderen uit groep 7. Ook de kerst-

man en zijn vrouw kwamen nog langs om 

iedereen een presentje uit te delen. Door de 

oudercommissie werd er een gezellig samen-

zijn georganiseerd waar ouders onder het 

genot van een hapje en een drankje bij kon-

den kletsen. Het was weer een geslaagd sa-

menzijn, waarbij er flink werd uitgepakt. 
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Ben jij de FIFA Koning 

van gemeente De Wolden? 
 

Young de Wolden organiseert in de kerstva-

kantie een FIFA toernooi voor jongeren vanaf 

12 jaar. Er worden vier voorrondes gehouden 

waarbij je je kan plaatsen voor de grote finale 

in Uitgaanscentrum Klok in Ruinerwold! 

Tijdens de finale wordt er gestreden voor een 

leuke prijs en de titel FIFA Koning van de 

gemeente de Wolden! 

De voorronden en finale vinden plaats op de 

volgende tijden en locaties: 

 

VOORRONDEN: 
Donderdag 2 januari 14:00 Boerhoorn Zuid-

wolde 

Donderdag 2 januari 19:00 Havezate De Wijk 

Vrijdag 3 januari 14:00 Buitencentrum De 

Poort Ruinen 

Vrijdag 3 januari 19:00 Buddingehof Ruiner-

wold 

 

FINALE: 
Zaterdag 4 januari Uitgaanscentrum Klok 

Ruinerwold 

Er wordt 1 tegen 1 gespeeld. Deelname aan 

het toernooi kost €2,50. Er wordt in poulesys-

teem gestreden, dus meerdere wedstrijden 

gegarandeerd! Inschrijven doe je door te ap-

pen naar jongerenwerker Ruben via 06-

33703749 of stuur een berichtje via Instagram 

naar Young de Wolden via Instagram.com/

young_de_wolden. Van te voren inschrijven 

is niet verplicht, maar wel verstandig want er 

zijn beperkt plaatsen. 
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Doelen voor Nieuwjaars 

duik zijn bekend 
 

De doelen voor de  Nieuwjaars duik van de 

Antrappers voor 2020 zijn bekend. Dat zijn 

Bijenclub De Wijk voor vernieuwing van de 

bijenkast in Dickninge en voor IJhorst de 

renovatie van het schoolplein van OBS De 

Iekmulder.  

Het is inmiddels de zestiende keer dat deze 

duik gaat plaats vinden. Zoals elk jaar gaat de 

opbrengst van de duik  naar een tweetal goede 

doelen in De Wijk en IJhorst.  Deze worden 

eind december bekend gemaakt. 

De duikers ontvangen na de duik een warme 

versnapering en een aandenken in café de 

Wiekslag of de Tente in IJhorst, waar dan ook  

nog gelegenheid is om onder genot van een 

drankje van de clubs te toasten op het nieuwe 

jaar. De Nieuwjaarsduik wordt ook dit jaar 

weer gesponsord door Unox en  wordt daar-

mee aangemerkt als  ‘serieuze Nieuwjaars-

duik’. Er kan worden deelgenomen door ie-

dereen die dat wil. Als je maar kunt zwem-

men! Mee doen is voor eigen risico. Ludieke 

kleding bij de duik wordt op prijs gesteld, 

maar is niet verplicht. Deelname is in principe 

kosteloos. Maar van elke duiker wordt een 

bijdrage van minimaal € 5 euro verwacht voor 

het goede doel. Van het aanwezige publiek 

wordt eveneens een donatie verwacht. De 

duikers ontvangen na afloop een warme ver-

snapering en een aandenken.  

De Nieuwjaarsduik vindt plaats in de Reest 

nabij de brug aan de Julianaweg. Verzamel-

punt is om 13.30 uur bij café de Wiekslag, of 

bij de tent nabij de brug om 13.45 uur. Het 

startschot klinkt om 14.00 uur. Publiek wordt 

verzocht zoveel mogelijk te voet te komen. 

Automobilisten worden verzocht hun auto 

zoveel mogelijk te parkeren in de woonwijk 

rond de Julianaweg of bij de kerk in IJhorst. 

Opgave kan via  motorclub@antrappers.nl   
 

Nieuwjaarsreceptie             
 

Gemeente De Wolden organiseert op dinsdag 

7 januari 2020 haar jaarlijkse nieuwjaarsont-

moeting. Alle inwoners, ondernemers en af-

gevaardigden van verenigingen en instellin-

gen zijn van harte uitgenodigd om te toasten 

op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsontmoeting 

vindt plaats in het gemeentehuis in Zuidwolde 

van 19.30 tot 21.30 uur. Rond 20.00 uur 

spreekt burgemeester Roger de Groot de aan-

wezigen toe en wordt het Raspaard 2019 uit-

gereikt. U bent van harte welkom! 

 

Kerstwandeling De Wijk 
Genieten van het mooie natuurgebied van het 

Reestdal. Dat kan op tweede kerstdag, tijdens 

de traditionele kerstwandeling die Tourist 

Info Het Reestdal in en rondom de Wijk en 

IJhorst organiseert. 
 

Er kan gekozen worden tussen een korte route 

van ca. 5,5 km en een lange route van ca. 10,5 

km. De routes gaan vrijwel geheel over on-

verharde paden en lopen een stukje langs de 

Reest.   De start van de wandeling is bij de 

kantine van vv Wacker aan de Wiltenweg 1a 

in De Wijk. Er kan gestart worden tussen 

10.00 – 13.30 uur. Deelname kost € 3,00 voor 

volwassenen (inclusief consumptiebon te be-

steden in de kantine) en € 1,00 voor kinderen    

t/m 12 jaar. Honden mogen niet mee op de 

lange wandeling! 
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Swingen in de Havezate 
 

Heb je ook zo’n heimwee naar die heerlijke 

swingavonden van vroeger? Ga je nog steeds 

graag dansend uit je dak en wil je het nieuwe 

jaar swingend beginnen? Dan ben je op vrij-

dagavond 24 januari in de Havezate in de 

Wijk op je plek. 

Nelleke Gosker en Pauline Hofstra houden 

dan een ouderwetse swingavond. DJ Dansant 

(Resy Arts) draait muziek uit de jaren 60 tot 

90 afgewisseld met recentere hits. Rock, pop, 

disco, dance, soul, funk, new wave. Voor 

iedereen die het weekend vrolijk en fit wil 

beginnen en weer eens wil uitgaan op een 

schappelijke tijd. 

De avond is van 20.00 tot 00.00 uur. Meer 

informatie: gp.hofstra@gmail.com. 
 

Tapas Workshop 
 

Dorpshuis de Havezate leeft. En dat blijkt er 

wordt van alles georganiseerd. Maandag-

avond ging een groep dames aan de slag in de 

keuken om heerlijke tapas te maken, waaron-

der: gevulde cherrytomaatjes met hangop en 

diverse kruiden, courgetterolletjes met Par-

maham en meer en diverse Pincho’s. Waaron-

der een Pincho met gerookte zalm, mieriks-

wortel en meer. Dit alles onder  de bezielende 

leiding van Patrick Paalman van PP’s Mange-

rie uit de Wijk.  
 

Na het gezamenlijk met veel gezelligheid en 

hilariteit in elkaar knutselen van de tapas – 

Patrick had alles meegenomen wat maar no-

dig was, van ingrediënten tot aan servies en 

bestek – onder genot van een glaasje wijn (of 

bier of iets anders) genoten van hetgeen we 

zelf hadden gemaakt! 
 

Voor ieder wat wils: van vlees tot vis en tot 

vegetarisch! Het was super gezellig, zeker 

een aanrader en zeker voor herhaling vatbaar!  

Alles is mogelijk in Dorpshuis de Wijk (de 

Havezate)! 
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Gouden bekroning voor 

Bakkers Coop Dunnink  
 

De bakkers van Coop Dunnink zijn de in de 

prijzen gevallen. De kerstkransjes, oliebollen 

naturel en gevuld van Bakkerij Dunnink zijn 

door het Nederlands Bakkerij Centrum in 

Wageningen bekroond met Goud.  
 

‘Een fantastisch resultaat en waardering voor 

onze bakkers’ zo laat ondernemer Niek 

Slomp weten. ‘Wij hebben de kerstkransjes 

natuurlijk in de winkel liggen en direct na de 

kerstdagen bakken wij weer verse oliebollen’. 
 

Hiermee voldoen de producten aan strenge 

kwaliteitseisen en onderscheidt het zich van 

andere producten. Bakkerij Dunnink mag de 

titel de komende 6 maanden voeren voor deze 

producten. 
 

Bakkers die kwalitatief hoogwaardige pro-

ducten bakken, komen in aanmerking voor 

een Gouden Bekroning. Tijdens de keuring, 

die wordt uitgevoerd door de keurmeesters 

van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wa-

geningen, wordt naar diverse aspecten van het  

 

product gekeken. De geanonimiseerde pro-

ducten worden beoordeeld op bijvoorbeeld 

vorm, kleur, geur en smaak/aroma. 
 

De lat ligt hoog 
Om in aanmerking te komen voor een Gou-

den Bekroning moet het product aan hoge 

eisen voldoen. De score wordt uitgedrukt in 

maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. 

Wanneer een product op 3 onderdelen de 

maximale score haalt en op alle andere onder-

delen niet lager scoort dan een 4, verdient het 

de titel Bekroond met Goud van Bakkerij 

Dunnink en andere met Goud Bekroonde pro-

ducten zijn voor de consument herkenbaar 

door de gouden zegel. Alle producten die met 

Goud Bekroond worden, zijn terug te vinden 

op de website www.bekroondmetgoud.nl 
 

Het Nederlands Bakkerij Centrum 
Het Nederlands Bakkerij Centrum is het ken-

nis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij 

het Nederlands Bakkerij Centrum werken 

diverse keurmeesters met een lange staat van 

dienst in de bakkerijsector. De keuringen van 

het Bakkerij Centrum zijn objectief en onaf-

hankelijk en worden al ruim 100 jaar uitge-

voerd. 
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Clubshow DWO voor het 

eerst buiten de Wijk 
 

Het was een beetje krap, maar de 270 inge-

zonden dieren van kleindierenvereniging 

DWO (de Wijk en omstreken) pasten vrijdag 

en zaterdag precies in de sportzaal van dorps-

huis De Schakel in Koekange. Het was een 

primeur, want het was de eerste keer dat de 

clubshow van DWO in Koekange plaatsvond. 

Door omstandigheden werd de sporthal in de 

Wijk, de traditionele locatie, niet vastgelegd. 

„We konden gelukkig hier terecht en daar zijn 

we erg blij mee”, vertelt bestuurslid Bert van 

Dijk. „Voor hetzelfde geld hadden we naar 

een manege moeten uitwijken, dat was niet 

ideaal geweest. De ruimte is wat kleiner dan 

we gewend waren, in de sporthal hadden we 

altijd de beschikking over een derde deel van 

de vloer. We hebben daarom één rij duiven 

moeten toppen, de kooien op elkaar gesta-

peld.” 

Strenge regels 

Voor Van Dijk is Koekange een thuiswed-

strijd. „Ik woon driehonderd meter verderop”, 

lacht hij. Het aantal dieren is zo’n dertig min-

der dan gebruikelijk, een landelijke tendens. 

„De hobby wordt wat lastiger door steeds 

strengere regels, zo moeten de hokken steeds 

groter worden.” Van Dijk wijst op kritiek van 

dierenactivisten, in zijn ogen onterechte kri-

tiek. „Als je ziet hoe fokkers met hun dieren 

omgaan, iedereen heeft liefde voor zijn dieren 

en er vindt geen enkele vorm van dierenmis-

handeling plaats. Ik heb zelf kippen en konij-

nen en verzorg ze perfect. Er zijn zelfs fok-

kers die hun vakantie overslaan, omdat ze 

niet bij de dieren weg willen.” 

Kukelen 

De ingezonden dieren in Koekange zijn dertig 

duiven, zestig kippen en de rest zijn konijnen. 

„DWO is een echte konijnenvereniging.” In 

de zaal zijn het echter de hanen die om aan-

dacht kukelen. „Ze steken elkaar aan, maar de 

duiven hoor je ook wel koeren.” Bert van 

Dijk viel zelf in de prijzen met twee Drentse 

krielen. Ereprijzen, maar daar is het de Koek-

anger fokker niet om te doen. „Ik heb het 

meeste plezier om mijn hobby thuis uit te 

oefenen. Ik zet de dieren iedere week even op 

tafel en kijk dan welke geschikt is voor de 

keuring. Ik vergelijk ook het oordeel van de 

keurmeesters met mijn eigen inschatting, doel 

blijft de instandhouding van de rassen, het 

vasthouden van eigenschappen of deze verbe-

teren.” 

De hoofdereprijzen gingen naar vijf dieren. 

Frens Schulting uit Ruinen had de mooiste 

New Hampshire, Anne Steenbergen uit Vee-

ningen de mooiste Plymouth Rock kriel, 

Henk Kloeze uit Koekange zond de mooiste 

duif in (Frankische schildduif) en Judith en 

Thomas, de kinderen van Ronald Gol uit de 

Wijk, wonnen bij de jeugd met twee kleur-

dwergkonijnen. Vrijdag werden de bekers 

uitgereikt tijdens een drukbezochte openings-

avond, toen draaide het Rad van Avontuur 

ook zes ronden lang, voor het eerst bij DWO. 

„We hebben ook wel tombola’s gedaan, maar 

dit liep erg goed. De prijzen zijn door spon-

sors en adverteerders beschikbaar gesteld, dat 

levert ons toch weer een paar honderd euro 

op.” 

De zaal moest zaterdagmiddag om drie uur 

leeggehaald en opgeruimd worden, want ’s 

avonds stond daar alweer een andere activiteit 

gepland. Een concert van partyband De 

Moeflons. De ramen werden wel even tegen 

elkaar opengezet, de geur van kleindieren 

werd later snel verdreven door die van bier.  

Bert van Dijk met zijn gelauwerde haan.   

Tekst /foto (© Artizzl media / Peter Nefkens)  
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Programma MOR bekend 
 

De namen van de bands die op zaterdag 28 

maart 2020 gaan optreden in Veeningen zijn 

bekend. Tijdens de ‘Tribute to the Monsters 

of Rock’ zijn er optredens van Pearl Jam 

(Last Exit) U2 (U2tribute) en CCR (Travelin 

Band). De organisatie is weer in handen van 

Stichting De Wiek Actief. 
 

Last Exit bestaat uit vijf vrienden die hun 

gezamenlijke passie voor de muziek van 

Pearl Jam delen. Natuurlijk spelen ze  het 

bekende album ‘Ten’ en ander bekend werk 

van latere albums, maar ook de misschien wat 

minder bekende nummers, hoewel…..de ech-

te fan kent ze natuurlijk allemaal!  
 

The U2 Tribute is de meest ervaren U2-

Tributeband van Europa. Al meer dan 20 jaar 

levert deze band absolute topkwaliteit als het 

gaat om de muziek en de show van U2. Met 

meer dan 250 optredens als bagage, voor pu-

bliek variërend van 150 tot 15.000 bezoekers 

en internationale shows in o.a. Nederland, 

België, Duitsland, Frankrijk en Malta. De 

band speelde al eerder in Veeningen en ooit 

ook bij het Wiepo festival in De Wijk.  
 

The Travelin’ Band (CCR-tribute-band) is 

een tributeband die zich volledig toelegt op 

het repertoire van John Fogerty & zijn Cree-

dence Clearwater Revival (CCR). De talrijke 

wereldhits van zanger-gitarist John Fogerty 

(frontman CCR) staan als het ware gegrift in 

ons geheugen. De eerste band zal om 21.00 

uur gaan spelen. Om 01.30 is het afgelopen.  

De zaal is geopend vanaf 20.00 uur. Adres: 

Loonbedrijf de Gorter. Bloemberg 36 Vee-

ningen. Kaarten a € 15,00 zijn te koop in de 

voorverkoop vanaf 1 februari of op de avond 

zelf. Meer informatie: www.oldtimerock.nl  
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WIJC/Vitesse’63                   

JO19-1 is kampioen 
 

WIJC/Vitesse’63 JO19-1 heeft woensdag-

avond in Hollandscheveld een prachtige 

prestatie neergezet. Er stond veel op het spel 

tijdens het inhaalduel. Want bij winst was 

WIJC/Vitesse’63 zeker van het kampioen-

schap. En daar leek het in eerste instantie niet 

op tijdens deze heerlijke kraker. Want WIJC/

Vitesse’63 werd op een 2-0 achterstand ge-

zet. Maar de veerkracht tekende het elftal. Er 

werden meer kansen gecreëerd. Dennis Wes-

terbeek wist in de laatste 20 minuten drie 

keer te scoren. En zo werd een achterstand 

uiteindelijk toch omgebogen in 2-3 overwin-

ning op HH’97 JO19-1. En dat betekend dat 

het kampioenschap is binnengesleept. 
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Gemeente De Wolden gaat 

gebouwen verduurzamen 
De gemeentelijke gebouwen in De Wolden 

staan voor een energiebesparingsoperatie. De 

zeven eerste gebouwen die daarvoor in aan-

merking komen, zijn het gemeentehuis, de 

gemeentewerf in Zuidwolde, de sporthallen in 

Ruinen, Ruinerwold en de Wijk, de gymzaal 

in Ruinen en de sportzaal van Kerkenveld. 

Volgend jaar wordt het gemeentehuis sowieso 

aangepakt, wat 117.400 euro kost. 

De verduurzaming van de gebouwen is een 

uitvloeisel van de motie die een jaar geleden 

door de gemeenteraad werd aangenomen. Dat 

leidde tot energiescans bij vijftien gemeente-

lijke gebouwen. De zeven gebouwen die als 

eerste aan bod moeten komen, zijn de panden 

waar de energierekening door de gemeente 

wordt betaald. Van acht andere panden, de 

vier brandweerkazernes en de vier brede 

scholen in de grote kernen, betalen de huur-

ders de rekening. Voor de eerste zeven ge-

bouwen moet 1,7 miljoen euro worden geïn-

vesteerd, wat leidt tot een jaarlijkse energie-

besparing van bijna 110.000 euro. 
 

Ledverlichting 

De energiebesparende maatregelen waar het 

om gaat, zijn ledverlichting, HR++glas, lucht- 

water- en en warmtepompen, isoleren en zon-

nepanelen. Na het gemeentehuis komen de 

andere zes gebouwen in vijf jaar tijd aan de 

beurt. Bij de andere acht gebouwen wordt een 

onderzoek verricht naar de manier waarop de 

kosten richting huurders verrekend moeten 

worden. 
 

Grootste investering is De Slenken 

Uit een investeringsoverzicht blijkt dat het 

grootste bedrag gestoken zou moeten worden 

in sporthal De Slenken in de Wijk. Daar 

wordt rekening gehouden met een investering 

van ruim 480.000 euro, wat jaarlijks tot dik 

30 mille aan besparingen leidt. 

De gymzaal in Ruinen staat voor 260.000 

euro op de lijst, de sportzaal in Kerkenveld 

voor 115.000 euro. Sporthal de Marse is voor 

een halve ton klaar, de gemeentewerf voor 

24.000 euro en de sporthal van Ruinerwold 

voor 10.331 euro. De gemeenteraad moet nog 

een oordeel vellen over de maatregelen, daar-

om is in de conceptbegroting van 2020 en 

daarna nog geen rekening gehouden met in-

vesteringsbedragen. De gevolgen van besluit-

vorming worden dan ook voorzien als eerste 

administratieve begrotingswijziging voor 

2020.  
 

Geslaagd concert  
 

Heel veel mensen zorgden vrijdagavond  13 

december voor een volgepakte kerk in IJhorst, 

waar door de Zangvereniging Wijker Kunst 

een Kerstconcert was georganiseerd. Naast de 

koren van Wijker Kunst zelf was een flink 

aantal muzikale gasten van de partij. Onder 

leiding van dirigent Mannes Hofsink en bege-

leid door pianiste Ellen Wynia zongen vrou-

wen-, mannen- en gemengd koor een aantal 

bekende en ook minder bekende kerstlie-

deren.  Twee daarvan, ‘Stille Nacht’ en 

‘Hoor, de Eng’len zingen d’eer’, konden ge-

deeltelijk door de bezoekers worden meege-

zongen, waarbij Mannes Hofsink het laatste 

lied op het orgel begeleidde. Tijdens het ge-

hele concert was de hand van de dirigent dui-

delijk te horen in de koorklank, die op een 

hoog niveau lag. 
 

Het klarinetkwartet van de Koninklijke Mu-

ziekvereniging Apollo zorgde voor een twee-

tal zeer succesvolle intermezzo’s waarin on-

der het motto ‘Van Bach tot Beatles’ een aan-

tal fraaie composities werd vertolkt. Een bij-

zondere bijdrage werd geleverd door een koor 

van de Wijker basisschool, IKC De Horst. 

Onder leiding van Frank Boerrigter zongen de 

kinderen een aantal kerstliederen, die door de 

toehoorders met groot enthousiasme werden 

ontvangen. 
 

Eén van de hoogtepunten van de avond was 

het optreden van de elfjarige Finn Johnsen, 

die als trommelaar de hoofdrol speelde in het 

welbekende 'Little drummer boy', dat door het 

mannenkoor werd gezongen. Het applaus 

rolde van de kerkbanken toen hij was uitge-

speeld. 
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