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Topdrukte bij inloopavond Zorgcentrum Dunninghe

Het was maandag topdrukte bij de inloop- trum Noorderboog gepresenteerd. Vertegenwoordigers van gemeente De Wolden, Adavond over Zorgcentrum Dunninghe.
In de Havezate werd het stedenbouwkundig vance Projectadviseurs, Actium en HJK arvoorstel omtrent de nieuwbouw van de huis- chitecten waren aanwezig om vragen te beartsenpraktijk en de uitbreiding van Zorgcen- antwoorden. Lees meer op pagina 2 . >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Dan regelen we de complete verhuizing.
Vervolg van voorpagina
Mensen gaan ’s morgens weg uit hun oude
In de Wijk neemt de zorgvraag toe. Er zijn
woning en komen ’s avonds thuis in hun comsteeds meer ouderen met een complexere
pleet ingerichte nieuwe woning. Samen met
zorgvraag. Om ervoor te zorgen dat woonNoorderboog gaan we met alle bewoners die
zorgcentrum Dunninghe toekomstbestendig
wordt, zijn aanpassingen noodzakelijk. Noor- moeten verhuizen persoonlijk in gesprek.‘
Bewoners zijn begin maart al persoonlijk
derboog en Actium hebben samen gekeken
geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomwat nodig is. Het uitgangspunt is dat woonzorgcentrum Dunninghe met haar voorzienin- sten.
gen in de Wijk blijft.
Dat was wat ‘reuring’(Drents woord) in ons
Complexe zorgvragen
De voorgenomen plannen van nieuwbouw en zorgcentrum Dunninghe. Vanwaar deze reurenovatie zijn ontstaan vanuit de toename van ring? Wel, er liggen grote plannen klaar tot
verbouw/renovatie van dit gebouw, dat in
ouderen met een complexere zorgvraag.
Daardoor is er meer vraag naar zorgapparte- 1994 gebouwd is als bejaardenhuis voor De
menten voor mensen met dementie en mensen Wijk, doch dat nu, na 25 jaar, toch wel wat
verbetering/aanpassing nodig schijnt te hebdie zwaardere lichamelijke zorg nodig hebben. Jan Blaauw, regiomanager Noorderboog: ben. Dat zal voor de huidige bewoners wel
wat gevolgen hebben en dat gaf (en geeft) de
‘Dunninghe moet voor die veranderende
nodige gespreksstof! Bepaalde appartementen
zorgvraag aangepast worden. We willen
zullen meer aangepast worden voor ‘de zorg’,
graag dat onze bewoners, ook als hun zorger zal een aantal nieuwe appartementen gevraag complexer wordt, in de Wijk kunnen
bouwd worden voor de Aanleunliefhebblijven wonen.’
bers’ (huurwoningen), er zullen interne verVergroten capaciteit Dunninghe
huizingen plaats moeten vinden, er zal, naar
Op dit moment heeft Dunninghe 20 zorgalle waarschijnlijkheid, een medisch centrum
appartementen en 36 aanleunwoningen. In de bij geplaatst worden, kortom: Er staat wel het
voorlopige plannen staan voor de nieuwe situ- een en ander op stapel de komende 2 jaar!
atie 32 zorgappartementen, 20 bestaande aan- Gespreksstof tijdens de koffie-uurtjes genoeg
leunwoningen en 14 nieuwe aanleunwoninvoorlopig! Het belangrijkst is natuurlijk, dat
gen. Daarnaast worden er ongeveer 20 extra
dit huis Dunninghe in ons dorp blijft en dat
parkeerplaatsen gerealiseerd. Het is de bedoe- onze ouder ordende inwoners hier op een
ling om bestaande zorgappartementen te ver- voortreffelijke wijze (en ik spreek uit ervabouwen en gezamenlijke huiskamers te reali- ring!) hun oude dag kunnen ‘vieren’.
seren. Omdat een appartement pas verbouwd Jan Tijink, Prins Clauslaan 50
wordt zodra deze vrij komt, hoeven deze bewoners niet te verhuizen. De aanleunwoninTe koop gevonden, verloren
gen op de verdieping worden verbouwd tot
zorgappartementen met gezamenlijke huiskamers. Dit start niet eerder dan begin 2022 als Rits stuk?
de geplande nieuwbouw van 14 aanleunwoVoor alle kledingreparaties en aanpassingen:
ningen klaar is. Bewoners van de aanleunwo- Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
ningen op de verdieping verhuizen naar de
Koekange. Telefoon: 06-23145260
nieuwe woningen. Gea Veldmeijer, programAdverteren, tips en/of
maleider wijken Actium: ‘Wij begrijpen dat
dit voor de bewoners ingrijpend is. Wij onnieuws voor redactie?
dersteunen hen hier natuurlijk bij en zorgen
Telnr.. : 06-50953385
voor wie dat wil voor ontzorgd verhuizen.
Mail: info@dewijk.info

Wat me dit keer opviel!!
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RS KAAS STREEK EN NATUURPRODUCTEN
Onze kaaswagen staat vanaf nu iedere zaterdagmorgen van
09.00 uur tot 13.00 uur bij de Havezate aan de Dorpsstraat te De Wijk.
Bij ons kunt u kaas, noten, zuivel, wijn en streekproducten kopen.
Ook verzorgen wij hapjesschalen en pakketjes
met daarin kaas en/of andere lekkernijen.
Onderstaande aanbiedingen gelden in de maand maart 2020.
1 kilo jonge of jong belegen kaas van € 7.95 deze maand € 4.95.
Melk, karnemelk, yoghurt of vla van zuivelboerderij De Waard
is 3 halen 2 betalen.
OOK ZULLEN WIJ BESTELLINGEN GRATIS BEZORGEN.
Deze kunt u bestellen op tel.nr. 06-83167591
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PAARDENKRACHT 250 ml voor
soepele spieren en gewrichten
Krachtige diepwerkende crème.
Het stimuleert de doorbloeding van de
huid en spieren.
onder de neus om vrijer te ademen
1 pot van 5.89
2.50
info@jenjmarkthandel.nl

IJhorstermarkt 50 jaar
De IJhorstermarkt geniet grote bekendheid in
de wijde omgeving. De markt is een perfecte
mix van antiek, brocante, vlo, braderie en
warenmarkt. Dit jaar bestaat de markt alweer
vijftig jaar.
Van de 1e zaterdag in april tot de 1e zaterdag
van oktober van 08.00 tot 13.00 uur treft men
vele kooplieden en particulieren die hun goederen en waren aan de man proberen te brengen. Zo zijn er onder andere standhouders
met boeren kaas, droge worst, sieraden, kleding, fashion, lederwaren, tassen, boeken,
prachtige brocante en nog veel meer. Er is
altijd wel wat leuks te vinden. Uiteraard
wordt er ook aan de inwendige mens gedacht.
Jan Dunning van J & J Markt en Partijhandel
uit De Wijk is een bekend gezicht op de
markt. Samen met zijn echtgenote Jeanet begon het voor hen ooit op de IJhorstermarkt.
Ze verkopen van alles. Variërend van levensmiddelen tot luiers en wasmiddelen.

Jan: ‘Er heerst altijd een goede en gezellige
sfeer. Het publiek is heel divers van jong tot
oud. Dat is ook het leuke aan deze markt’.
Jeanet: ‘Mensen die iets te verkopen hebben
kunnen zelf ook een kraam huren bij marktmeester Roland Visser. (06-24831603)
Wat misschien niet bij iedereen bekend is. Op
de dag van de markt geldt is hele dorp zonegebied. Er wordt gecontroleerd bekeuringen
zijn duur. Jan: ‘Maar geen nood, aan de rand
van het dorp vlakbij de markt zijn volop parkeerplaatsen. De opbrengst hiervan gaat allemaal naar de clubkas van de verenigingen in
het dorp.
IJhorstermarkten zijn op:
4 april
2 mei
6 juni (50 jaar bestaan )
4 juli
1 augustus,
5 sept
3 oktober

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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Coffeeshop de Wietslag
opent de deuren
Horecagelegenheden worden vanaf 1 april
2020 beboet als ze nog een rookruimte hebben. Eind september werden in een uitspraak
van de Hoge Raad al deze rookruimtes per
direct verboden. De komende tijd kunnen
horecaondernemers zich voorbereiden en
heeft de NVWA de tijd om het toezicht in te
richten. Ook de speciale rokersruimte in café
de Wiekslag gaat dicht.

se van café de Wiekslag beseft ook dat de
rokers misschien helemaal wegblijven. En dus
ook minder klandizie. ‘En er moet hier ook
brood op de plank komen’. Bij de pakken
neer gaan is geen optie. De horecaonderneemster heeft al nieuwe invulling voor de ruimte
die per 1 april wordt gesloten. ‘We hebben
besloten dat we de leeggekomen ruimte gaan
gebruiken als coffeeshop’. Het wordt daarmee een verkooppunt van cannabis. Naast de
functie van winkel heeft een coffeeshop ook
de functie van ontmoetings- en ontspanningsruimte en gebruiksruimte voor cannabis.

Maria Schűtzenhofer is niet blij met het beOp de dag dat de rokersruimte dicht gaat
sluit van staatssecretaris Blokhuis. ‘Als de
rokers hier niet meer mogen, betekend dat ze opent de Coffeeshop de Wietslag de deuren.
buiten staan te roken op straat’. De eigenares- Iedereen is om 20.00 uur welkom om een
kijkje te nemen.

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
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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Hoveniersbedrijf Vellinger
heeft kwaliteit hoog in het
vaandel staan
Vanwege zijn interesse voor de natuur was
het voor Peter Vellinger al vroeg duidelijk dat
hij later hovenier wilde worden. Na een vooropleiding aan de landbouwschool en de tuinbouwschool volgden werkzaamheden bij andere hoveniers. In 2004 startte hij Hoveniersbedrijf Vellinger. Inmiddels als zestien jaar
een vertrouwd adres in De Wijk.
Aanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf Vellinger is uiterst veelzijdig en houdt zich bezig met alle werkzaamheden die in een tuin voorkomen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen terecht voor advies en ontwerp, aanleg en onderhoud van
een tuin. Vellinger: ‘Dat maakt het werk ook
zo verschillend en gevarieerd. Elke tuin, maar
ook elke klant is anders. In de winter is het
wat rustiger, wat snoeiklussen en wat straatwerk als er geen vorst is kan dat prima. Maar
in het voorjaar is het echt topdrukte.
Mooie aangelegde tuinen
De meeste vaste klanten van het Hoveniersbedrijf wonen in De Wijk, maar ook in de
omliggende dorpen worden wel tuinwerkzaamheden verricht. ‘Het is nu de tijd om te
verticuteren, gras
zaaien of om te bemesten. Maar bij veel
vaste klanten komen
we wekelijks om het
gras te maaien.
Dat er tegenwoordig
meer waarde wordt
toegeschreven aan een
mooie aangelegde
tuin wordt door Vellinger erkend. ‘De
tuin is belangrijker
geworden. Dat hangt
soms ook af van de
straat waar je woont.
Anderen zien ook hoe

je tuin er bij ligt. Wil niet zeggen dat je het
zelfde moet doen als je buurman. Maar mensen vinden het wel belangrijk dat deze er netjes bij ligt’.
Groene vingers
Niet iedereen heeft even veel tijd of groene
vingers, daarom wordt ook steeds meer gekozen voor onderhoudsvriendelijke tuinen.
‘Tweeverdieners kiezen vaak voor een tuin
die gemakkelijk is bij te houden’. Het komt
ook voor dat de man of de vrouw de hoveniers assisteert in de tuin. ‘Voor wie iets wil
besparen op de kosten is dat best begrijpelijk,
ik heb daar ook geen problemen mee. Het kan
allemaal’.
Kwaliteit en service
Kwaliteit, service, persoonlijke benadering en
betrouwbaarheid dat zijn zaken die hoog in
het vaandel staan bij Vellinger. ‘Ik vind het
belangrijk dat de klant tevoren weet waar hij
aan toe is. Dat betekent op tijd zijn en afspraken nakomen. Het gaat soms zover dat een
klant mij de sleutel van het huis geeft als ze
niet zijn met de opmerking: van hier is het
toilet en daar staat het koffieapparaat, ga er
gerust bij. En niet alleen bij vaste klanten
hoor! haast Vellinger zich te zeggen. Ook bij
mensen waar je voor het eerst komt. Dat zegt
volgens mij genoeg. Prachtig, dergelijk vertrouwen wil je immers ook niet beschamen’.
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Diploma's en oorkonde
voor brandweerlieden
Bij brandweer De Wijk/Koekange werden
zaterdag diploma’s en één oorkonde uitgereikt door burgemeester Roger de Groot. Diploma’s waren er voor Gisela Liezen, Marije
Keuning en Walter van Wegen. Jubilaris Rene Rumph ontving een oorkonde voor 12,5
jaar brandweerdienst. Verder werden drie
nieuwe vrijwilligers verwelkomt; Peter ten
Kate, Gerko Nijmeijer en Anita Bult.

Zwerfvuil opruimen
Elk plastic dopje/zakje/flesje dat je opraapt
helpt om de plastic soep te verminderen.
Wie gaat er op zaterdag 28 maart mee fietspadpoetsen tussen Meppel en de Wijk?
(Zwerfafval opruimen) We gaan tegelijkertijd
bloemenzaad zaaien (Wie weet helpt het tegen de eikenprocessierups) en mocht iemand
nog (oude) nestkastjes (over) hebben kunnen
we die gelijk ophangen. Aanmelden s.v.p via
de Facebookpagina van Raapeenswatop.
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blijf op de hoogte. Het is geen weer om binnen te zitten en je te vervelen, dus kijk snel
wat er bij jou in de buurt te doen is!
Het KC team bestaat uit jongerenwerkers en
De muzikale vrienden uit De Wijk gaan weer school maatschappelijk werkers van Welzijn
samen optreden. De laatste keer dat deze gele- de Wolden en sportfunctionarissen en cultuurgenheidsband speelde dateert alweer van twee coaches van Gemeente de Wolden. Ben je een
jaar geleden. Tijdens Koningsnacht op zondag aanbieder en wil jij je aanbod ook op de web26 april wordt er daarom weer een feestje
site plaatsen, ook dan kan je een account aangebouwd in dorpshuis de Havezate.
maken. Wil je meer weten, kijk dan even op
de website www.actiefnaschooltijd.nl
Koningsnacht
Het is voor het eerst dat er live muziek klinkt
tijdens Koningsnacht in De Wijk. ‘Het begon
toch weer te kriebelen bij de muzikanten.
Op 26 maart 2020 is de ledenvergadering van
Daarom hebben we de koppen bij elkaar gede Historische Vereniging de Wijkstoken en dit op touw gezet’ vertelt een van
Koekange. I.v.m. het coronavirus gaat dit niet
de muzikanten. De gelegenheidsband voor
door. Nader bericht volgt.
Wiekers, met Wiekers en door Wiekers is al
vanaf begin dit jaar bezig met repeteren. De
muzikanten moeten flink aan de bak, want het Het jaarlijkse muziekfeest Monsters of Rock
repertoire verschilt van eerdere optredens en op 28 maart wordt afgelast vanwege het Cois grotendeels nieuw.
ronavirus. Reeds gekochte kaarten blijven
geldig. Een nieuwe datum volgt.
Muzikanten uit De Wijk

Vrienden van De Wiek live
gaan weer optreden

Jaarvergadering afgelast

Monsters of Rock afgelast

Vele enthousiaste muzikanten uit het dorp
doen hier aan mee. Sommigen zingen of bespelen al jaren een instrument in een band,
koor of bij een muziekvereniging. Anderen
zijn nog niet zo lang bezig en hebben weinig
of geen podiumervaring. Dit alles heeft gezorgd voor bijzondere en verassende combinaties. Ook blazers zijn van de partij.

Boerenblond afgelast

Nieuw repertoire
Het repertoire dat deze avond voorbij komt is
heel divers en varieert van Soul, Funk en Nederlandstalig tot Pop, Rock en Top 40. De
avond is in verschillende blokken opgedeeld.
Aanvang 21.00 uur. Entree € 5,00

De toneelvoorstellingen van Rederijkerskamer de Bloem op vrijdag 20 en zaterdag 21
maart in de Havezate gaan niet door vanwege
het coronavirus. Reeds gekochte kaarten blijven geldig voor nieuwe data. Deze zijn op dit
moment nog niet bekend.

Actief na Schooltijd
Heb je ze al zien hangen? De leden van het
KC team zijn De Wolden rond geweest om de
spandoeken weer op te hangen van actiefnaschooltijd. Dit ter promotie van de website
www.actiefnaschooltijd.nl. Actiefnaschooltijd
is een website voor kinderen en ouders waarop allerlei naschoolse activiteiten te vinden
zijn. Meld je dus gauw aan op de website en

Uit voorzorg is het optreden van Cabaretgroep op zaterdag 11 april bij de Havezate
afgelast vanwege het Coronavirus. Reeds
gekochte kaarten blijven geldig. Een nieuwe
datum volgt.

Voorstellingen afgelast

Ledenvergadering Oranjevereniging gaat niet door
Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen
dagen zijn we genoodzaakt de Algemene ledenvergadering van vrijdag 20 maart 2020
niet door te laten gaan. Er zal als de situatie
het weer toelaat een nieuwe datum gepland
worden.
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Sjoukje de Wit wint
voorleeswedstrijd
Sjoukje de Wit van basisschool CBS De
Arendsvleugel uit Ruinerwold heeft de gemeentelijk voorleeswedstrijd van De Wolden
gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats in
bibliotheek De Wijk. Het betrof hier een
voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. De winnaar zal binnenkort gemeente
De Wolden vertegenwoordigen in de provinciale finale. En wellicht wordt zij wel De Nationale Voorleeskampioen 2020!
De 12 kandidaten werden, aangemoedigd
door hun supporters, om de beurt door presentator Michelle van Wilsum naar voren
gehaald en kort aan het publiek voorgesteld.
Vervolgens las iedere kandidaat een fragment
voor uit een zelfgekozen boek. Terwijl het
publiek vermaakt werd met een quiz, trok de
jury zich terug. Er werd gelet op zaken als
uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook

het contact van de voorlezer met het publiek
was belangrijk. Na een spannend kwartiertje,
werd het verlossende woord door juryvoorzitter Delia Bremer gesproken.
Uiteindelijk werd Sjoukje de Wit van CBS De
Arendsvleugel de winnaar. Zij las voor uit Ik
ben Vincent en ik ben niet bang van Enne
Koens.
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Gelijkspel in Woldenderby Bordsponsor bedankt

Het stond aangekondigd als een regelrechte
derby van de gemeente De Wolden: Wacker
tegen Ruinerwold. En dat nog wel onder het
toeziend oog van burgemeester De Groot en
een delegatie van de Regiobank, die een spiksplinternieuwe bal kwam aanbieden. En het
werd me toch een armetierige wedstrijd voor
zo’n tweehonderd toeschouwers. Lag het aan
het koude, miezerige weer? We zullen het
nooit weten. Volgende keer beter, zullen we
maar zeggen.
Wacker ging nog wel aardig van start en was
voor de pauze ook technisch wat beter dan de
roodwitten uit Ruinerwold en dat resulteerde
in de 17e minuut tot een 1 – 0 voorsprong,
toen good old Remco Stadman een zeer listige pass liet vallen voor de voeten van aanvoerder Edwin Dekker. En dan weet je het
wel, 1 – 0 voor Wacker.
En de blauwwitte, Wijker supporters gingen
er eens goed voor zitten, vooral toen die listige (42 jarige!) Remco Stadman, vlak voor
rust, nummer twee binnen knalde. Wat kon
Wacker nog gebeuren? Een heleboel, dat
bleek na de rust, toen Ruinerwold het spel
helemaal in handen nam en het werd erg druk
op de helft van Wacker. De aansluitingstreffer
kon niet uitblijven en in de 62e minuut was
het zover. Ruinerwold rook bloed en het lukte
ze zowaar ook nog, in blessuretijd, de gelijkmaker te produceren. Verdiend, dat zeker! De
winst van deze wedstrijd was toch wel de
sportiviteit waarmee aan beide kanten gestreden werd. En dat is ook winst! - Jan Tijink.

Voorafgaand de voetbalwedstrijd Wacker Ruinerwold werd Dennis Petinga, projectmanager en eigenaar van Daar-om.nl bedankt als
bordsponsor. Jan Lier van sponsorcommissie
bedankt de bordsponsor met een bos bloemen.
Daar-om.nl is een snelgroeiend online marketing bureau en werd in 2013 opgericht met
één doel: MKB bedrijven in staat te stellen
om te groeien en innoveren. Met bewezen
online diensten zetten zij zich in, om met het
media budget het meeste rendement voor de
opdrachtgever te behalen. www.daar-om.nl

Reestrunners ploggen
De Reestrunners gaan ook dit jaar weer mee
doen aan het zogenoemde Ploggen in de gemeente De Wolden, we gaan De Wijk en
omgeving weer een beetje schoner maken
dan dat het nu is, er valt nog genoeg op te
ruimen. Op dinsdag 21 april is ieder welkom
om ons hier bij te helpen, dit kan ook in onafhankelijke groepjes overdag gedaan worden. De Reestrunners gaan 's avond vanaf 18.30 uur van start. Voor ieder die
mee wil helpen, graag aanmelden bij Willem
Brinkman tel: 0613030747.
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werken bij de Reestmond kon hij zelf ook
kopen. Hoeveel Lego bouwdozen hij heeft?
Pleizier haalt zijn schouders op. Het wordt
hem vaak gevraagd, maar geteld heeft hij het
Peter Plezier uit Meppel, maar in De Wijk nog nooit. Met een voorzichtige schatting
ook een bekende verschijning als medewer- houdt hij het op honderdduizend blokjes en
ker van de Reestmond, heeft weer een im- steentjes. ‘Het is vrij veel, maar als je iets
posant bouwwerk toegevoegd aan zijn toch bouwt heb je altijd tekort’.
al niet kleine legoverzameling.
Lego projecten
Dit keer werd de villa van zangeres Corry
Konings op schaal nagebouwd. In totaal wer- En als Pleizier iets bouwt dan worden het
den er 10430 legostenen in verwerkt en werd vaak vanzelf ook grotere projecten. Het stahet bouwwerk na ruim zesentwintig uur opge- tion, en het drukkerijmuseum in Meppel. Het
cruiseschip Prinses Maxima, de villa’s van de
leverd.
Koninklijke familie en de brede school in De
Deze Lego hobbyist kwam een foto tegen van Wijk. De omroepstudio’s van Veronica en de
de villa in de Veronicagids en besloot zich
NCRV, het is zomaar een greep uit de bouwdaar op te storten. Het bouwwerk werd vorige stukken die er gemaakt zijn met Lego. ‘Je
week afgerond, en via het impresariaat van
moet er veel geduld voor hebben, dat zeker.
Corry Konings ontving hij al een leuke reac- Maar het is een mooie hobby om de wintertie. Plezier hoopt dat de zangeres uit Brabant maanden mee door te komen’. De projecten
in het najaar de moeite neemt om het legoworden thuis op zolder opgebouwd, en daarna
bouwwerk persoonlijk te komen aanschouvaak tentoongesteld. Zoals bij de tentoonstelwen tijden de Legobeurs in ‘s-Hertogenbosch. ling van Legoclub de Bouwsteen in Hardenberg, waar Pleizier tevens lid van is.
Meer dan honderdduizend blokjes
Van jongs af aan is Pleizier al gefascineerd
Lego World
door dit plastic speelgoed. Zijn huis staat er
Bij ‘Lego World’ ontbreekt hij uiteraard
vol mee. Door de jaren gekregen op verjaar- eveneens niet. Dit grootste Legospektakel ter
dagen, en sinterklaasvieringen. Al zijn zakwereld, wordt in de herfstvakantie gehouden
geld ging er vroeger aan op. En nadat hij ging in de jaarbeurs in Utrecht.

Legobouwer Peter Pleizier
bouwt villa Corry Konings
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Nieuws van Popkoor
Bestuur en leden maken van ‘Popkoor Nameless’ uit IJhorst-De Wijk een actieve vereniging waarbij zingen in combinatie met
plezier en gezelligheid de basis is. We zijn
een gemengd koor. Iedere woensdag komen
we bij elkaar op camping de Vossenburcht in
IJhorst om ons voor te bereiden op verschillende optredens die al ver van te voren gepland staan of zich spontaan aandienen.
Ook dit jaar staan er meerdere optredens in
het concert agenda en daarvan willen wij u
graag op de hoogte brengen zodat u weet wat
wij doen en u bij eventuele belangstelling het
koor tijdens één van deze optreden kunt bezoeken en niets hoeft te missen.
Paaszondag 12 april om 19.00 uur zingen we
tijdens de Paasdienst in de Triaskerk in Meppel. Ook het Christelijk Mannenkoor uit Meppel verleent hieraan zijn medewerking. Meer
informatie over deze dienst zal de komende
weken kenbaar gemaakt worden in regionaal
nieuws en media.
Zaterdag 13 juni laat Nameless zich horen op
het Vocaal Festival Annen. Een jaarlijks festival in het tweede weekend van juni. Een dag
vol zang- en muziekplezier. Als u van muziek
en zingen houdt mag u hier niet ontbreken.
Zaterdag 24 oktober. We hebben iets groots te
vieren: het 20 jarig bestaan van ons koor. We

blikken terug op de afgelopen 20 jaar maar
zeker ook vooruit. De voorbereidingen zijn in
volle gang en het belooft een schitterend optreden te worden in Havezate De Wijk dus zet
deze datum alvast in uw agenda.
Bezoek ook eens onze website
www.popkoornameless.nl en volg ons op
facebook www.facebook.com /PopkoorNameless.
Zin om mee te zingen? Kom eens langs om te
kijken en te luisteren. Mannen zijn ook heel
welkom. Iedere woensdagavond vanaf 20.00
uur in Zalencentrum De Burcht op camping
de Vossenburcht, Bezoensweg 5 in IJhorst

Bevrijdingsconcert
19 april verplaatst
De organiserende verenigingen Koninklijke
Muziekvereniging Apollo, vrouwenkoor Meander, Popkoor Nameless en het vrouwen- en
mannenkoor van Wijker Kunst hebben i.v.m.
het Corona virus ook de voorbereiding van
het bevrijdingsconcert in De Wijk stopgezet
en besloten het Bevrijdingsconcert van 19
april te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum in september of oktober. De organiserende verenigingen vinden het erg vervelend dat ze deze maatregelen moeten nemen, maar hopelijk begrijpt iedereen de ernst
van de situatie. Inmiddels verkochte kaarten
blijven geldig voor het concert in het najaar.
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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……………………..

112
0522 - 820377
088 - 0128210
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
0900 - 1120112
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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