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Directeur- bestuurder van Stichting Wol-

derwijs Martijn Mulder (66) gaat met pen-

sioen. 'Mister Wolderwijs' heeft afgelopen 

maand alle scholen bezocht om afscheid te 

nemen. Op IKC De Horst gaven ze Mulder 

een muzikale aubade op het plein! Speciaal 

voor deze gelegenheid was er een schoolband 

in het leven geroepen met daarin meesters en 

juffen. Het Beatles nummer 'Back in The 

USSR' was omgedoopt tot ‘He Martijn je gaat 

met pensioen’.                                                                     

Lees verder op pagina 2 >> 
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Te Koop                                                                   
vrijstaande woning + multifunctioneel bijge-

bouw, Nicolaas Oostinghweg 7(a), de Wijk. 

Meer info? Kijk op funda.nl. 

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  
Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

 

Vervolg van voorpagina 

Martijn Mulder is voorheen directeur ge-

weest van IKC De Horst en heeft de bouw 

van het huidige gebouw begeleid. Diverse 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers, 

kennen Martijn nog uit deze periode. Mulder 

had een cadeau mee gebracht voor alle groe-

pen. 'Een voetbal, waar ze veel plezier aan 

zullen beleven'. Nadien was er koffie en taart 

voor alle medewerkers. Directeur Eliene 

Schuinder: 'We hebben een slagroomtaart 

besteld want deze taart bestelde Martijn altijd 

voor de collega’s als er iets te vieren was. << 

Een wandeling uit de Kunst  

Kunst waarnemen is mindful en natuur met 

aandacht bekijken ook. Zo gaan we deze 

wandeling door de elementen. We nemen 

waar, ervaren en noteren. Kleine tekeninge-

tjes, woorden etc. Je krijgt wat schetsmateri-

aal maar het is niet nodig om goed te kunnen 

tekenen!  

Een wandeling vol inspiratie, ervaring en 

rust. Startpunt De Havixhorst in De Schip-

horst. Prijs € 14,95 p.p. incl. koffie/thee. Da-

tum 12 juli 2020 van 10 – 12 uur (kan iets 

uitlopen!) Vooraf aanmelden is nodig Elisa 

van den Berg Beeldend kunstenaar tel 06-

18466422. Ik werk met kleine groepjes waar 

voldoende afstand gehouden kan worden. 
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Horecazaak D'Olde Baank 

feestelijk geopend 
 

Feest en Partyzaal D'Olde Baank in De Wijk 

is woensdagavond 1 juli feestelijk geopend. 

'Overdag was iedereen nog druk om de laat-

ste puntjes op de bekende i te zetten. Maar 

het is gelukt' vertelt eigenaar Popko Schuite-

ma. Tot grote opluchting van zijn partner 

Hennie Reurink.  
 

'Hij was druk met van alles, moest steeds 

weg. Er kwam steeds meer bij!. Zo bleef er 

nauwelijks tijd meer over voor andere din-

gen'. Zoals bijvoorbeeld voor de twaalf klein-

kinderen die ze samen hebben. (een dertiende 

is op komst - red) De altijd enthousiaste 

Schuitema moest zijn vrouw beloven voorlo-

pig geen 'nieuwe projecten' meer op te star-

ten. 'Het is wel even goed zo'. En dat beloof-

de de ondernemer plechtig. Door aanwezige 

vrienden en familieleden die hem  beter ken-

nen werd er even besmuikt gegniffeld toen 

Schuitema deze belofte uitsprak.  

De kleinzoons, Kayden en Milas mochten het 

logo/beeldmerk onthullen. Waarna de nieuwe 

zaak voor geopend werd verklaard. D'Olde 

Baank is bedoeld voor kleine feestjes en par-

tijen tot ongeveer zestig personen. Zoals een 

verjaardagsfeestje, jubilea of een vergade-

ring.  
 

Verder is het de bedoeling om speciale avon-

den te houden voor liefhebbers van  Formule 

1, Champions League en andere topsport 

evenementen. ‘Er hangen vijf grote tv scher-

men waarop deze sporten zijn te volgen.  
 

De Olde Bank is in principe zeven dagen per 

week geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur. 

Ook de vroege vogels die op zondagmorgen 

even willen opsteken voor een kopje koffie/ 

gebak zijn welkom. Schuitema: ‘Ben meestal 

toch al vroeg op, dus voor mij maakt het niet 

uit. En aangezien Mulino om 12.00 uur open 

gaat kunnen we de fietsers, motorrijders en 

andere passanten ook bedienen’. Voor de rest 

is de D’Olde Baank uitsluitend op afspraak 

geopend.  

 Popko, Hennie, en kleinzoons Kayden en Milas bij de opening van D’Olde Baank 



 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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Gratis energiescans                           

Gemeente De Wolden een flop! 

In het verleden waren de EPA (energie presta-

tie advies) rapporten al niets en de adviezen 

van het bedrijvenplatform SLIM deugden ook 

al niet. Niet alleen de rekensommen klopten 

niet, de bewoners werden nodeloos op kosten 

gejaagd. 

Met de gratis energiescans van de gemeente 

De Wolden is er in dat opzicht helaas niets 

verbeterd. Van de 300 energiescans die door 

Gebouweninspectie Nederland uit Zuidwolde 

zijn gemaakt heb ik er slechts 3 gezien en ze 

deugen alle drie niet. Het gaat weliswaar 

maar om 1% van de scans maar dat ze alle 

drie niet deugen zegt veel. Deze organisatie 

kan zich beter beperken tot de “core business” 

te weten sloopbegeleiding en asbestinventari-

satie. Energie adviezen maken is een tak van 

sport die ze absoluut niet beheersen.  

Ik had de gemeente op voorhand al gewaar-

schuwd voor de slechte kwaliteit van veel van 

dit soort energiescans. Mijn waarschuwingen 

zijn helaas in de wind geslagen. Nietsvermoe-

dende leken gaan onnodig veel betalen voor 

maatregelen die niet effectief zijn terwijl 

goedkope alternatieven ten onrechte buiten 

beschouwing worden gelaten. De in het voor-

uitzicht gestelde besparingen gaan ze met de 

voorgestelde maatregelen niet realiseren om-

dat ook hier de rekensommen niet deugen. 

Jammer dat de zoveelste poging om de ener-

gietransitie aan te zwengelen burgers alweer 

van de wal in de sloot helpt. Bovendien is het 

verspilling van gemeenschapsgeld omdat de 

gemeente de honderden euro’s per scan be-

taalt van ons belastinggeld. 

Mocht u zo’n scan hebben laten maken, voer 

de adviezen dan a.u.b. niet klakkeloos uit. 

Vraag om een second opinion. De kans is 

groot dat u dan niet alleen duizenden euro’s 

bespaart, het is zeer waarschijnlijk dat u met 

minder geld ook nog eens meer bereikt. 

Ik help donateurs van Stichting Duurzame 

Energie gratis. Donateur wordt je door een-

malig 25 euro over te maken op de rekening 

van de Stichting. Mocht de second opinion u 

onverhoopt geen besparing opleveren dan 

krijgt u uw donatie teruggestort. U loopt dus 

geen enkel risico. 

Heeft u nog geen energiescan laten maken. 

Ook die maken we gratis voor donateurs. Ge-

meenschapsgeld komt daar niet aan te pas. 

Interesse? Stuur dan een mailtje                                 

naar henkbulder66@gmail.com 
 

Henk Bulder 

Stichting Duurzaam Milieu                                  

Oosterakker 66 De Wijk 

mailto:henkbulder66@gmail.com
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Eikenprocessierups rukt 

op in De Wijk 
 

Op veel eiken kunt u in deze periode behaar-

de rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan ’s 

nachts groepsgewijs -in processie -op zoek 

naar voedsel (eikenbladeren), vandaar de 

naam eikenprocessierups. De rupsen krijgen 

brandharen. Deze kunnen klachten veroorza-

ken bij mensen. De brandharen (± 700.000 

per rups) dringen met hun weerhaakjes ge-

makkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. 

Dit kan leiden tot huidirritatie en jeuk. Als de 

brandharen in de ogen komen, kan dit zorgen 

voor rode, pijnlijke en jeukende zwelling en 

irritatie.  
 

Inademing van de brandharen kan leiden tot 

slikklachten en ontstekingen van het slijm-

vlies van de neus, keel en luchtwegen. Reden 

genoeg dus om elk contact met de rups te 

vermijden. Het is dan ook verstandig om niet 

onder eiken te gaan zitten. Wat kunt u doen 

als u in aanraking bent gekomen met de rups? 

Ga na aanraking van de rupsen niet krabben 

of wrijven. Was of spoel de huid of ogen 

goed met water. Was zo nodig ook de kleren, 

liefst op 60°C. Klachten verdwijnen in het 

algemeen binnen twee weken. Een crème met 

bijvoorbeeld menthol of aloë vera kan ver-

lichting geven.  
 

Neem bij ernstige klachten contact op met uw 

huisarts. Voor meer informatie over gezond-

heidseffecten kunt u terecht bij GGD Dren-

the, www.ggddrenthe.nl. Beheersing De ei-

kenprocessierups heeft de afgelopen jaren een 

bijna onstuitbare opmars gemaakt. Het uit-

gangspunt is de overlast door de eikenproces-

sierups te beperken en daarbij de kosten in de 

hand te houden. Binnen de bebouwde kom 

worden alle nesten verwijderd uit gemeente-

lijke bomen. Voor de hoofdontsluitingswegen 

buiten de bebouwde kom geldt een soortge-

lijk regel, daar worden de nesten tot 6 meter 

hoogte verwijderd. Als uit controle blijkt dat 

een boom ‘besmet’ is, wordt de boom voor-

zien van een rood-wit lint tot het nest verwij-

derd is. Buiten deze gebieden worden nesten 

in principe niet verwijderd. Deze aanpak sluit 

aan bij de aanbevelingen van de GGD Dren-

the om de rups te beheersen in gebieden waar 

veel mensen komen. Wanneer u nesten van 

eikenprocessierups aantreft, kunt u dit door-

geven aan de gemeente. 

Op veel bomen is de eikenprocessierups aangetroffen 
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Vakantie planning                    

Trendline Haarmode 

Van week 27 t/m week 34                                    

werken wij volgens ons vakantie rooster. 

zaterdag 1, dinsdag 4, woensdag 5 en 

dinsdag 11 augustus zijn wij gesloten. 

Via https://trendline.mijnsalon.nl/  is er 

goed te zien welke medewerkster wan-

neer niet aanwezig is.  

Namens Team Trendline Haarmode  

Een fijne zomer en graag tot ziens                          

bij ons in de salon. 

https://trendline.mijnsalon.nl/
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Roelof getrakteerd op pizza 
Ter gelegenheid van het 75 jarig lidmaat-

schap van v.v. Wacker is Roelof Klomp (90) 

in het zonnetje gezet. Restaurant Mulino trak-

teerde hem op pizza. Met zijn favoriete aperi-

tiefje, een vieuxtje en een kopje koffie na 

afloop genoot de bekende Wieker samen met 

zijn zoon Arend van deze verrassing. Roelof 

is vanaf juni 1945 lid van voetbalclub Wac-

ker. Tot 1967 heeft hij actief gevoetbald. Tot 

het op niet meer te combineren was met zijn 

eigen zaak, cafe Wittink. 

Schoolplein wordt Buurtplein 
Het schoolplein van IKC De Horst ondergaat 

een heuse metamorfose. Samen met de leer-

lingenraad is de werkgroep een tijd geleden 

van start gegaan met plannen maken en geld 

inzamelen. In maart is de eerste concrete stap 

gezet door (onder andere) de VIJFZWAAI-

schommel te plaatsen.  
 

Het plan is een leuker, groener, diverser en 

aangenamer plein te realiseren. En waarom 

zou het plein alleen voor schoolkinderen be-

stemd zijn? Welnee, met een Brede School 

trekken we een breed publiek naar onze loca-

tie: bibliotheekbezoekers, muzikanten, buurt-

bewoners en de komende 10 jaar zo’n 500 

schoolgaande kinderen! 
 

Een groen schoolplein heeft positieve effec-

ten op kinderen en geeft educatieve mogelijk-

heden over natuur en duurzaamheid. Tegelijk 

biedt het ook kansen voor recreatief gebruik 

door buurt- en dorpsbewoners. Dit versterkt 

de sociale functies van de Brede School: ont-

moetingen op het Buurtplein! Onze werk-

groep bestaat uit enthousiaste, ondernemende 

ouders van schoolgaande kinderen. In de af-

gelopen maanden hebben we een groot deel 

van het geld binnengehaald via subsidies, 

fondsen en sponsoren. Met vrijwilligers en 

professionals zijn we gestart met het plan. In 

september is de Kleuterbult aangepakt, in 

maart is de Vijfzwaai geplaatst en is er veel 

gras en groen aangelegd. Ook zijn er bloem-

bakken geplaatst en zijn er diverse zitjes ge-

komen, waaronder een MEGA-picknicktafel. 
 

Sponsoren 

Heel graag noemen we hier alle sponsoren en 

vrienden van Buurtplein De Horst: 

Leerlingen, team & ouderraad IKC De Horst, 

Wolderwijs, Engie, TVM Foundation, Mar-

tingbureau Daar-om.nl, Hoveniersbedrijf Vel-

linger, Compagner Bestratingen, Agrarische 

Dienstverlening Henk Luten, Haarmode José, 

Atlas Sport, Bloemboetiek Jarina, Welkoop 

De Wijk, Anytyme De Wijk, Tuincentrum 

Strijker, Buiter Beton, Annehiel Rondhout-

verwerking.  
 

Contact 

Binnenkort kan je alle ontwikkelingen volgen 

op de website www.buurtpleindehorst.nl 

Contact leggen met ons kan per email:                    

buurtpleindehorst@gmail.com  

http://www.buurtpleindehorst.nl
mailto:buurtpleindehorst@gmail.com
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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 

Buurtteam De Wolden  
 

Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u 

overlast? Of heeft u een probleem maar u 

weet niet bij wie u terecht kan?  
 

Soms is het lastig om de juiste organisatie 

voor uw vraag te vinden. Voor al uw vragen 

en zorgen kunt u terecht bij het buurtteam 

van De Wolden. We gaan samen op zoek 

naar een oplossing!  
 

Buurtteam De Wolden is een Samenwer-

kingsverband dat bestaat uit gemeente De 

Wolden, Welzijn De Wolden, politie, wo-

ningcorporatie Actium, Cosis en GGZ-

Drenthe.  
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Wielerploeg doneert inschrijf-

geld aan de Voedselbank 
 

De Atlas Sport wielerploeg heeft € 200,00 

gedoneerd aan de Voedselbank Zuidwest-

Drenthe. De wielerploeg bestaat uit een aantal 

fietsliefhebbers die regelmatig samen tochten 

maken op de racefiets. Het doel is recreatief 

fietsen en ondertussen steeds een beetje beter 

worden. En omdat samen fietsen nou eenmaal 

vaak leuker is dan alleen, hebben al veel men-

sen hun weg naar de wielerploeg gevonden. 
 

In gewone omstandigheden zou de wieler-

ploeg weer op pad zijn gegaan vanaf april. 

Door corona kon dat eerst niet. We hebben 

een alternatief geboden in onze social distan-

ce-toertochten. Dat waren tochten, georgani-

seerd door Atlas Sport met een volledig uitge-

pijlde route zodat iedereen alleen de weg kon 

vinden. Onderweg had Atlas Sport koffie met 

appeltaart klaarstaan. Dat viel bij de fietsers 

goed in de smaak! 
 

Voor deze tochten vroeg de sportschool in-

schrijfgeld. Het leverde, met nog een bijdrage 

vanuit Atlas Sport, totaal €200,00 op. Dit 

bedrag is gedoneerd aan de Voedselbank 

Zuidwest-Drenthe. De wielerploeg organi-

seert zowel doordeweeks als in het weekend 

fietstochten en trainingen. Deelname is voor 

iedereen en altijd vrijblijvend. Voor info: 

www.atlassport.nl/wielerploeg.  
 

Koninklijke onderscheiding 

voor Harry Helmich  
 

De alternatieve uitreiking van de Koninklijke 

onderscheidingen ter gelegenheid van de 

Lintjesregen 2020 heeft vrijdag 3 juli alsnog 

plaatsgevonden. Door de coronamaatregelen 

kon de Lintjesregen in april geen doorgang 

vinden Door de versoepelde maatregelen was 

het nu wel mogelijk. Harry Helmich, geboren 

op 1 juni 1955 in de Noordoostelijke Polder 

en woonachtig in de Wijk is onderscheiden 

als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij 

heeft zich op verschillende vlakken ingezet 

als bestuurder voor kerk en samenleving                               

 

Emma in het zonnetje gezet 
Emma Eefting is al een paar jaar vrijwilliger 

bij zwembad De Slenken. Ze is enthousiast 

over het werk en vertelt er graag over. We 

stelden haar een paar vragen: 
 

Wat doe je als vrijwilliger bij het zwem-

bad?  

‘Ik sta een dagdeel per week in de kassa-

kiosk. De ene week op een ochtend en de 

andere week op een middag met vaste colle-

ga’s.’ 
 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij 

het zwembad?  

‘Ik vind het leuk om vrijwilligerswerk te 

doen. Het geeft inhoud aan je leven en je 

maakt nog eens wat andere dingen mee. Ik 

ben vrijwilliger geworden bij het zwembad 

omdat ik het belangrijk vind dat het zwembad 

in de Wijk blijft bestaan. Ik ben gek op 

zwemmen.  Ik ga alle ochtenden baantjes 

zwemmen.’ 
 

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk 

op het zwembad?  

‘Ik ben een echt mensen-mens. Ik ben graag 

onder de mensen. En dat vind je wel bij het 

werken in de kiosk. Ik vind het vooral leuk 

om met kinderen om te gaan. Het is gezellig 

bij het zwembad’ 
 

Wil jij ook helpen bij het zwembad?  

Fijn! In de kiosk kunnen ze nog extra mensen 

gebruiken. Je hoeft niet op vaste tijden te wer-

ken; je kunt het helemaal zelf bepalen.  

Als je belangstelling hebt, stuur dan een mail-

tje naar info@zwembaddeslenken.nl Of bel: 

zwembad De Slenken 0522-230527 

i 
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Kringloop proef bevalt 
 

De kringloopwinkel heeft afgelopen tijd een 

proef gedaan om de inbreng van goederen 

alleen op maandag en donderdag en zaterdag-

morgen te doen. 'We zijn daar heel tevreden 

over. De kringloop heeft besloten om in het 

vervolg dit beleid te handhaven'. Aldus de 

vrijwilligers van de kringloop.  
 

Inbrengen van goederen kan in het vervolg 

alleen op maandagmorgen, donderdagmorgen 

tussen 09.00 uur en 12.00 uur en zaterdag-

morgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Het 

motto is: 'Alles voor het goede doel'. 

Kringloopwinkel De Wolden is gevestigd aan 

de Westerweiden 72 - 7961 EA Ruinerwold. 

Telefoon: 0522-475024.  

Bibliotheek De Wijk                 

verruimt openingstijden 
 

De bibliotheken in De Wijk en Ruinen brei-

den de openingstijden uit. Beide bibliotheken 

zijn gevestigd in een Kindcentrum. Door het 

versoepelen van de corona maatregelen kun-

nen de bibliotheken weer ruimer open.  
 

Bibliotheek de wijk is geopend op dinsdag 

11:00 – 17:00 uur en op vrijdag 14:00 -17:00 

uur. In bibliotheek Ruinen bent u welkom op 

maandag 14:00 – 20:00 uur en op donderdag 

van 11:00 -17:00 uur. Voor alle vestigingen 

adviseren we klanten voor het bezoek goed 

op de website van de bibliotheek de ope-

ningstijden en actuele informatie te bekijken. 
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De Wolden blijft zich inzetten 

voor gasaansluitingen  
 

De gemeente De Wolden wil graag aan-

sluiten bij initiatieven uit de samenleving 

die inzetten op het gebruik van duurzame 

energiebronnen. Daar is groen gas er 

één van. Het gemeentebestuur stelt: “Wij 

willen dat alle woningen in De Wolden 

met duurzame energie verwarmd kunnen 

worden”, met behoud van de 

keuzevrijheid van particulieren voor 

(groen) gas of gasloos bouwen”. 
 

Gasaansluitingen 

In december 2018 koos het college om de 

gehele gemeente aan te wijzen voor 

uitzondering op de Gaswet, waarmee gasaan-

sluitingen voor nieuwbouw in de hele 

gemeente in één handeling mogelijk gemaakt 

moesten worden. Milieudefensie maakte 

bezwaar tegen deze werkwijze. De bezwa-

rencommissie oordeelde dat zo’n groot ge-

bied 

ineens aanwijzen inderdaad niet mag volgens 

de Gaswet en adviseert de gemeente het 

huiswerk over te doen. Wethouder Gerrie 

Hempen: “Ondanks dat we het advies 

overnemen van de bezwarencommissie zet-

ten we ons onverminderd in voor het 

beschikbaar stellen van duurzame energie 

voor onze inwoners. We blijven doen wat we 

al van plan waren. We gaan het alleen anders 

aanpakken. ”Inbreidingslocaties komen in 

aanmerking voor een vrijstelling en bij grote-

re nieuwbouwprojecten wordt gekeken wat 

de beste oplossing is.” 

De gemeente wil de inwoner de keuze laten 

welk alternatief voor aardgas hij vervolgens 

kiest – elektriciteit of groen gas. 
 

Waarom groen gas 

Voor de plattelandsgemeente is dit een logi-

sche en vooral pragmatische keuze. Hempen: 

“Wij blijven samen, met de agrarische sector, 

kijken hoe we lokaal kunnen produceren 

zodat we ook lokaal kunnen consumeren en 

profiteren. Om dat beschikbaar te maken 

moet iedereen die groen gas wil aangesloten 

zijn op het gasnetwerk. En zo houden we 

ook de optie voor waterstof in de toekomst 

open.” Daarnaast wil de gemeente geen 

uitzondering maken tussen nieuwbouw en 

bestaande bouw. “Vooral bij 

inbreidingslocaties is het moeilijk uit te leg-

gen dat een gasaansluiting voor nieuwe 

woningen volgens de Gaswet niet mag.” 
 

Brief minister Wiebes 

De Wolden ziet kansen, juist in een tijd 

waarin enthousiast uitgewerkte initiatieven 

voor het duurzaam opwekken van elektrici-

teit stuklopen op capaciteitsproblemen op het 

net. Duurzame gasvormige energiedragers 

kunnen in Drenthe de jaren die gemoeid zijn 

met het uitbreiden van de netcapaciteit op 

duurzame wijze dichten. Hierbij stuit de ge-

meente op enkele hobbels. Daarom gaat de 

gemeente een brief schrijven naar de minister 

waarin zij vraagt om medewerking bij het 

slechten van die hobbels, omdat het alterna-

tief - de woningen nog minstens tien jaar op 

grijs gas – haaks staat op zowel de lokale- als 

de landelijke doelstellingen. In de brief pleit 

de gemeente voor een onmiddellijke, 

volwaardige rol voor groen gas in de energie-

transitie van de gebouwde omgeving. 
 

Waterstof 

De Wolden koerst - heel ambitieus - op 2030 

als het jaar waarin alle woningen volledig 

onafhankelijk zijn van aardgas. Samen met 

netbeheerder Rendo werkt De Wolden eraan 

dat in 2030 100% groen gas (daar valt ook 

waterstof onder) door onze leidingen 

stroomt. Minister Wiebes heeft onlangs aan-

gegeven dat de grootschalige opwekking en 

het grootschalige gebruik van groene gassen 

nodig zijn om de klimaatdoelen in 2050 te 

halen. Hij doet samen met Duitsland, Frank-

rijk, België, Luxemburg, Oostenrijk en niet 

EU-lid Zwitserland een klemmend beroep op 

de EU om waterstof een grotere rol te 

geven. Hempen: “De Wolden is blij dat mi-

nister Wiebes zich ook meer richt op water-

stof. In De Wolden hebben we blijkbaar een 

vooruitziende blik want voor waterstof heb je 

toch echt een gasaansluiting nodig.” 
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In week 30 zijn 
wij gesloten 

i.v.m. vakantie  

Wij wensen             
iedereen een 

fijne vakantie 
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0522 - 820377 
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