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Hofje aan de Wiltenweg aangepakt

Het hofje aan de Wiltenweg in De Wijk heeft
een flinke gedaantewisseling ondergaan. Op
initiatief van de buurtbewoners, met als aanjager Cindy Teunissen is er de afgelopen tijd
hard gewerkt om er iets moois van te maken.

Dat is gelukt. Er is nieuwe bestrating gekomen, parkeerplaatsen zijn aangelegd. Het
grasveld is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.
Lees verder op pagina 15 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Bingo en Koersbal
voorlopig uitgesteld
Omdat het Coronavirus nog tierig rondwaart
en we nog aan strikte regels zitten, is besloten dat de Bingo in de Havezate in De Wijk
tot januari 2021 niet doorgaat. Zodra er positief nieuws via de media komt, laten wij dit
aan u weten. Wij hopen net als u, dat zodra
het kan, weer met de bingo te beginnen.

Hallo lieve mensen van de Koersbalclub in
De Wijk. Zoals afgesproken zouden wij u op
de hoogte houden omtrent het starten van het
Koersbal. Maandagmorgen 31 augustus zijn
Bea, Geertje en Elly Strabbing bijeen gekomen in De Havezate voor overleg over het
Koersbal. We missen allemaal de gezelligheid en het praatje met elkaar op de maandagmorgen en natuurlijk het koersbal. Desalniettemin is er besloten tot Januari 2021 niet
met Koersbal te starten! Wij hopen tegen die
tijd positieve geluiden te vernemen uit de
media. Zodra er positief nieuws is, zullen wij
weer contact met u opnemen.
Bea Westerbeek, Geertje Gol en Elly
Strabbing wensen u nog mooie nazomerdagen en een goede gezondheid.

Te koop, gevonden, verloren
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

3

Goede opbrengst KWF
In de eerste week van september is door veel
collectanten gecollecteerd voor KWF, het
fonds dat zich inzet voor de bestrijding van
kanker. Er werd € 1537,66 opgehaald aan
contant geld en verscheidene inwoners van de
Wijk hebben via de QR code rechtstreeks hun
bijdrage overgemaakt. Inwoners van de Wijk
hartelijk dank hiervoor en ook veel dank voor
de collectanten voor hun werk.

op het eiland en had het in zijn leven al mooi
gedaan. Goede opleiding in het westen van
het land, stage en nu werken in Spanje. Het
kwam er eigenlijk op neer, dat mensen uit het
westen een stuk intelligenter waren dan de
boeren uit het noorden en oosten van het land.

Met een brede glimlach vroeg ik hem welke
talen hij sprak. Nadat de kaassoufflé iets was
afgekoeld en een glas bier enige verkoeling
bracht op zijn onderlip, antwoorde hij met
Nederlands, Engels beetje Frans en Duits.
Nadat ik hem vroeg of hij ook dialect sprak
reageerde hij ontkennend. Na de uitleg dat ik
Wiekers, door de Corona zijn we veel thuis
en blijf je tegen je troep aankijken. Hierdoor als inwoner van Drenthe plat praot, Nederlands, Engels en een beetje Frans en Duits,
kwam het idee een buurt rommelmarkt te
keek hij mij aan met grote ogen.
houden. Dit idee werd al opgevangen in ons
dorp en we kregen veel positieve reacties op, Hij dronk zijn glas leeg en nam afscheid met
de woorden: Jullie Drenten zijn nog niet zo
zo van......Leuk idee. Dus nu hebben wij:
(Sjanine, Gonda en Tanja) bedacht: Wiekers dom, jullie spreken meer talen dan ik…..
ruumt op) Wij willen dit doen op zaterdag 26 Eigenlijk zijn wij allemaal boeren en daar is
september van 12:00-17:00 uur. Wat is de
niks mis mee. In de USA denken ze dat we in
bedoeling: ‘Haal uw zolder/schuur leeg en
Nederland allemaal op klompen lopen.
verkoop het zaterdag 26 september op uw
In Amsterdam denkt men dat wanneer je
oprit of in uw tuin’. Wij zorgen voor verdere Utrecht voorbij bent, de wereld ophoudt en
bekendheid. Kosten €3,- per adres. Geef je op iedereen op klompen loopt.
en vertel het ook aan uw buren.
En de Zwollenaren denken dat aan de andere
Opgeven kan door een bericht achter te laten kant van de IJssel, de mensen op varkens rijdt
op de facebooksite: wiekers ruumt op of via
en op klompen loopt.
telefoonnummer : 06 50 24 32 81.
Laten we de mening van onze buren uit MepLet op! Alles volgend de RVIM Richtlijnen
pel maar in het midden laten. Wij in De Wiek
loopt op klomp’n en praot heul apart.
Dus eigenlijk, waar maken we ons druk over.
Doe ff Normaal, we zijn allemaal hetzelfde en
Vooroordelen…. We hebben er altijd wel
laat iedereen in zijn/ haar waarde en het leven
eens mee te make gehad. Soms was het onwordt een stuk aangenamer.
derbuik gevoel slecht en werd het gevoel er
niet beter op. Ook heel vaak dacht je naderHoe mooi het in ons dorp is bleek ook wel
hand, wat ben ik toch een enorme sukkel dat toen een aantal buren van de Beatrixweg geik zo had kunnen denken.
zellig met elkaar stonden te keuvelen.
Het zal denk ik een jaar of 25 terug zijn dat ik Zouden ze nu al bezig zijn met de voorbereidingen van het Wiekerfeest van volgend jaar,
op een mooi zonnig terras zat ergens op een
of zou er toch bij de jaarwisseling een grote
zonnig Spaans eiland.
vuurwerkshow komen achter het olde Ziepe
Een vriendelijke, keurig gekleed man met
polo en paar dure gympen vroeg of hij plaats fabriekie an de Wiltenweg?
mocht nemen aan de tafel en al snel volgde
Kop dur veur!
een gesprek over van alles en nog wat.
Hij, Vincent was manager bij een groot hotel Stebo

Rommelmarkt 26 sept

Zal ut zo wezen….?
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getogen is. Ook de moeder van Lukas heeft
zevenenveertig jaar bij hen ingewoond. Zijn
vader stierf al op jonge leeftijd. ‘Tachtig jaar
heb ik daar gewoond. Maar liefst vijf generaToeval of niet, op zaterdag 3 september 1960, ties Lubberink hebben er gewoond en gede trouwdag van Lukas Lubberink (83) en
werkt’. En dat gold ook voor Femmy toen ze
Femmy Lubberink-Nijsingh (82) was het
daar kwam wonen. ‘Het was een gemengd
slecht weer. Het feest was er echter niet min- bedrijf met wat koeien, varkens en een beetje
der om die dag. Nu zestig jaar later op donakkerbouw’.
derdag 3 september 2020 is het wederom een
regenachtige dag. Maar een groot feest zit er Het werk werd afgebouwd en de boerderij is
niet in vanwege Corona. ‘Wel jammer, maar verkocht. Drie jaar geleden verhuisden ze
naar een ‘geweldige plek’ aan de Vos van
er zijn ergere dingen!’.
Steenwijkstraat in De Wijk. ‘We waren altijd
Lukas uit Staphorst ontmoette zijn eega op
al op De Wijk georiënteerd, vanwege familie
een dansavond bij café Hazelaar uit De Wijk. en vrienden die we hier hebben. En daarnaast
Femmy uit Oud-Avereest was daar die avond hebben we het hier geweldig naar de zin’. Dit
met vriendinnen op stap. Daar vroeg hij haar had mede te maken met de betrokkenheid bij
ten dans. En zoals gebruikelijk bracht hij haar vele verenigingen in het dorp. Zoals de Vrounadien naar huis. De scharrel groeide uit tot wen van Nu, Wijker Kunst, Bridgeclub en het
serieuze verkering. En ongeveer anderhalf
Rode Kruis. Lukas was vele jaren betrokken
jaar later volgde het huwelijk. Het feest werd bij Rederijkerskamer De Bloem.
gegeven bij café Leunge. Later bekend als
Het echtpaar verkeert naar omstandigheden
Takens Balkbrug. ‘Conferencier Ab IJdens
nog in redelijke gezondheid. Lukas is welistrad die avond bij ons op’. En het werd een
groot feest. Ze gingen wonen op de boerderij waar slecht ter been, maar dat weerhoudt hem
aan de Lankhorst, waar Lukas ook geboren en er niet van om met de rollator op pad te gaan.

Echtpaar LubberinkNijsingh 60 jaar getrouwd
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‘Ik stuur hem er gewoon op uit om te wandelen, wat beweging is altijd goed’ grapt Femmy. Ze moeten er allebei om lachen, en dit
verklaart de goede verstandhouding tussen
beide. Lukas: ‘We hebben geen schokkende
dingen meegemaakt in ons leven. Mogen niet
klagen, dat we ons nog goed kunnen redden.
Dat geluk heeft niet iedereen. Femmy:
‘Blijven praten, en elkaar proberen te begrijpen. Lukas beaamt dit en vult haar aan.
‘Elkaar de ruimte geven, dat is ook heel belangrijk’.
Samen met de vier dochters en twaalf kleinkinderen werd het 60 jarig huwelijksfeest,
thuis in etappes gevierd. ‘Volgende week
gaan we met zijn tweeën uit eten’ verrast
Femmy haar echtgenoot ter plekke. Ze mogen op de valreep nog een familiegeheimpje
onthullen. Kleinzoon Bart en zijn vrouw verwachten in december een tweeling. ‘We verheugen ons enorm op de eerste achterkleinkinderen’.

Burendag Willem Koopsweg
Het plan voor de burendag aan de Willem
Koopsweg is goedgekeurd door het Oranjefonds. Dus zaterdag 26 september gaat door.
Vanaf 13.00 tot pakweg 15.00 uur, net afhankelijk hoe gezellig het is. Er zijn twee voorstellen gekomen: Springkussen voor de kleine
kinderen en voor 12-18 jaar het Sumoworstelspel. Drie middelbare scholieren hebben aangeboden te komen helpen. Een gezin zal de
kinderen voorzien van limonade. De stichting
Kindertheater voorziet de overige aanwezigen
van koffie/thee.
Verder is aan de gemeente gevraagd om houtsnippers voor het kindertheater te leveren als
ondergrond. Voor de tuin worden bloembollen ingekocht. Voor een fleurige lente. Die
kunnen dan ook gepoot worden Er zijn nog
nestkastjes bij gekomen om op te hangen.
Wie wil helpen met: Stoelen en tafels buiten
te zetten, en later opruimen? De klus met de
houtsnippers. Het verven van staanders, bollen planten, nestkastjes maken en ophangen?
En met ophalen/terugbrengen van de gehuurde spellen in Dedemsvaart? Verder worden
er een pingpongtafel en een sjoelbak opgezet.
Beste stuurlui aan wal zijn ook welkom voor
het gezonde evenwicht.
Verder gaat het om plezier, ontmoeting, even
bijpraten en toekijken hoe alles gaat.
Groetjes Caecile telefoon: 06-11262361.
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Zonnebloem van 3,5 meter
Dat Zonnebloemen hoog kunnen worden is
bekend. Maar deze Zonnebloem in de tuin
van Grietje Stokker aan de Wiltenweg in De
Wijk is maar liefst 3,5 meter geworden. Om
de foto staat Grietje met haar 5 jarige buurjongen Daan Boverhof.

dinsdag 29 september bij de bibliotheek in
Ruinerwold. Alle wandelingen zijn tussen de
3 à 4 km. en worden begeleid door een gids.
Deze gids zal iets vertellen over de rijke historie die we onderweg tegenkomen in de dorpen.
Alle wandelingen beginnen om 10.00 uur,
verzamelen om 9.45 uur . Wilt u graag meewandelen? Geeft u zich dan wel even op
i.v.m. de beperkte plaatsen. Aanmelden kan
bij Annet Hofstra, Taalpunt De Wolden,
info@taalpuntdewolden.nl of door te bellen
met tel. 06 – 33565421. Na afloop van elke
wandeling is er koffie of thee en deelname
aan de taalwandeling is gratis.

Zwerfaval bij kanaal

Taalwandelingen van start
In het kader van de ‘Week van het Lezen en
Schrijven’ organiseert het Taalpunt De Wolden een 4-tal taalwandeling vanuit verschillende dorpen in De Wolden gedurende de
maand september. Dinsdag 8 september was
de 1e wandeling vanaf de Wieker Meuel in
De Wijk. Gerrie Bosman en Hanneke Stapel
hadden vanuit Netwerk Land van de Reest de
wandeling georganiseerd, en leidde de deelnemende wandelaars langs prachtige natuur
rondom De Wijk.
Woensdag 16 september kan men nog meewandelen vanaf de bibliotheek in Zuidwolde,
op woensdag 23 september is de start op de
parkeerplaats bij bibliotheek Ruinen en op

Wat een troep laten mensen achter! Dat ondervond Molenaar Erwin De Jonge zaterdagavond toen hij langs het Kanaal onder het
viaduct bij De Wijk fietste. De Jonge werd
aangesproken door een man die vroeg om de
boodschappentas die hij bij zich had. En of hij
deze toevallig wilde missen, want dan kon hij
het afval opruimen dat er lag. De boodschappentas missen was geen optie. Wel bood De
Jonge aan de troep, bestaande uit blikjes,
chips zakken en snoeppapiertjes mee te nemen, om dit thuis in de vuilcontainer te gooien. Moraal van het verhaal is: 'als je troep
maakt, ruim het op. Neem het mee en gooi het
in de afvalbak'.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Trainer 2e selectie Wacker
De technische commissie van Wacker is erg
verheugd dat men Nick van der Weide als
trainer van de 2e selectie heeft weten vast te
leggen. Nick heeft de afgelopen jaren in ons
eerste elftal gespeeld en heeft afgelopen seizoen zijn schoenen (voorlopig??) aan de willigen gehangen. Nadat hij al aan de technische staf van het 1e elftal was toegevoegd
gaat hij ook de 2e selectie onder zijn hoede
nemen. Nick is in het bezit van het TC 3 diploma en heeft in het verleden diverse jeugdteams getraind. Wij denken dat met de aan-

stelling van Nick, de samenwerking tussen de
prestatie teams (Wacker 1 en 2) verder zal
verbeteren. (Technische Commissie v.v.
Wacker)
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trienus enige tijd later aanbelde bij het gezin
waar ze werkte in de huishouding. ‘Ik zei
tegen hem, hoe kom je aan dit adres?’ Dat had
ie van mijn vader gekregen vertelde hij’. Ze
Het was dinsdag 1 september een heugelijke kregen verkering, en Katrienus was veel te
dag voor Katrienus Bennink (84) en Marie
vinden op de boerderij bij zijn schoonouders.
Bennink Kiers (80) Beide echtelieden stapten Marie: ‘Dat was wel fijn, zo had hij toch een
60 jaar geleden in het huwelijksbootje. Burge- thuis’.
meester de Groot kwam het diamanten bruidsNa de trouwdag trokken ze tijdelijk in op de
paar daarom persoonlijk feliciteren met een
boerderij. Tot ze een huis vonden in Meppel.
bos bloemen.
Hier hebben ze het grootste gedeelte van hun
Katrienus verloor al jonge leeftijd beide ouleven gewoond. Katrienus werkte daar voor
e
ders. Tot zijn 14 jaar woonde hij in een wees- Apotheek Rinsema, maar werd op zijn 46 e
huis. Daarna kreeg hij kost en inwoning bij
jaar volledig afgekeurd. Marie werkte in de
een boer in Ansen. Zijn eerste baantje was bij huishouding, en later nam ze monsters af bij
Weltevreden in Hoogeveen. Als loopjongen
de boeren. Ook verzorgde ze acht jaar lang
mocht hij op de motorbakfiets spullen rondhet agentschap van Dagblad van het Noorden.
brengen. ‘Dit was van korte duur, ik kreeg
Daarnaast was ze vele jaren betrokken bij de
elke keer bekeuringen omdat ik officieel niet speeltuinvereniging en wandelvereniging in
op een bakfiets mocht rijden’. Na diverse
Meppel. En ze mag nog graag handwerken.
omzwervingen kwam hij terecht in DwingeKatrienus was altijd een fervent visser. Ook
loo. Toevallig ook de woonplaats van Marie. kaarten en biljarten doet hij nog steeds graag.
Het was echter op een dansavond in Uffelte
Vakantie vieren deden ze ook altijd met het
waar ze voor het eerst aan de praat kwamen. gezin. Vele jaren hadden ze een grote stacaraGroot was de verbazing van Marie, toen Ka- van op camping Smalbroek. >>

Echtpaar Bennink Kiers
viert diamanten huwelijk
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Het echtpaar kreeg samen twee kinderen.
Die op hun beurt zorgden voor zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Omdat de
gezondheid te wensen overlaat, wonen ze
sinds een jaar in een aanleuningwoning bij
Zorgcentrum Dunninghe in De Wijk. Marie:
‘We hebben het hier prima naar de zin, ook
de kinderen en kleinkinderen staan altijd
voor ons klaar’.
Het geheim van 60 jarige huwelijk is volgens Marie: ‘Er voor elkaar zijn in voor en
tegenspoed. En af en toe een meningsverschil hoort daarbij. Mensen die zeggen dat ze
nooit ruzie hebben die geloof ik niet!’. <<

Wandeling uit de Kunst
Mindfulness en kunst.Tijdens deze workshop nemen we waar en noteren. Kleine tekeningetjes, woorden etc. Het is niet nodig
om goed te kunnen tekenen! We doen natuurlijk ook iets in de vorm van beeldbeschouwing met de kunst die daar aanwezig
is! Een wandeling vol inspiratie en ervaring.
Startpunt De Havixhorst, Schiphorsterweg
36, 7966 AC De Schiphorst
Prijs € 14,95 p.p.
incl. koffie/thee
wordt bij slecht weer
naar andere datum
verplaatst. Datum 19
september 2020 van
10 – 12 uur (kan iets
uitlopen!) Aanmelding tel.06-18466422
Elisa van den Berg Beeldend kunstenaar/
Docent
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Klaas Ligthart versterkt
Adviesgroep Mulderij
Verzekeringen

daarbij altijd het belang van de klant centraal.
Dat zegt iedereen, maar lang niet iedereen
doet het. Ik adviseer alleen een verzekering
wanneer de klant daar echt baat bij heeft.”

Analyse en risicobeheersing
“Ik start altijd met een analyse van de huidige
situatie. De ondernemer ontvangt dan een
heldere rapportage waarin al zijn of haar bedrijfsrisico’s in beeld zijn gebracht. In de
meeste gevallen blijken er hiaten te zijn. De
klant bepaalt dan welk risico hij of zij wenst
te lopen of kan lopen. Dan kijken we samen
Je moet niet willen verkopen
“Mijn vader zei altijd een beetje gekscherend: hoe dit naar tevredenheid kan worden gere‘Word maar geen verzekeringsagent. Mensen geld. Een verzekering sluiten hoort daar vaak
bij. Maar dit is een sluitpost. Er zijn namelijk
bang maken en vervolgens zaken doen’. Die
andere manieren om de risico’s te managen en
manier van verkopen is ook niets voor mij.
beheersbaar te houden. Je kunt een bedrijfsacBelangrijk is om de risico’s die de ondernetiviteit bijvoorbeeld anders invullen, maar
mer loopt in kaart te brengen. Dat kan niet
langer simpelweg uit het hoofd of uit de losse soms kun je als ondernemer ook simpelweg
de leveringsvoorwaarden aanpassen.”
pols. Bij Mulderij is risicomanagement dan
ook een belangrijke pijler binnen de activitei- Zekerheid en continuïteit
ten van het bedrijf en hebben ze hier de juiste “Dit vak past zo goed bij mij, omdat ik houd
technische instrumenten voor in huis. Risico- van zekerheid. Ook was ik vroeger al geboeid
management is iets waar ik zelf ook héél veel door de optie om meer mogelijkheden te crewaarde aan hecht. Sterker nog, enkel product- ëren op leeftijd. Dus jezelf niet afhankelijk
advisering is veel te kort door de bocht. Ik zet maken van alleen AOW en/of pensioen. >>
Al zo’n 28 jaar is Klaas Ligthart in de regio
Hoogeveen en daarbuiten een bekend gezicht
als het gaat om financiële dienstverlening .
Sinds kort versterkt hij Adviesgroep Mulderij
Verzekeringen als Partner in het management
team en als senior risicoadviseur.

v.l.n.r. Wim Drenth, Henny Mulderij en Klaas Ligthart
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Bijvoorbeeld ook voor andere voorzieningen
te kiezen zoals een lijfrente of sparen.”
MKB en financiële dienstverlening
“Met bijna 30 jaar ervaring in deze regio heb
ik behoorlijke kennis van de financiële wereld en ken veel ondernemers in deze omgeving. Ook ken ik een aantal advieskantoren,
maar je moet uitgaan van je eigen kracht. Het
sparren met de ondernemer vind ik prachtig
om te doen. Als ondernemer sta je immers af
en toe voor verschillende uitdagingen en
vraagstukken.”
Mensenwerk
“Dat komt vooral doordat verzekeringswerk
– nog steeds - mensenwerk is; het gaat om
het aftasten en bespreken wat de klant/
prospect uiteindelijk wil en vooral ook niet
wil. Daar komt een wens uit van de klant/
prospect. Zeer belangrijk is het gunningsaspect. Je kunt namelijk nog zo ‘goed’ zijn in
wat je doet, maar als een zaak je niet gegund
wordt… tsja dan houdt het op. Het is de vertrouwensrelatie die uiteindelijk een must is.
Ik blijf geloven in de kracht van de persoonlijke relatie tussen de klant en zijn adviseur.”

dan ook om als Partner het beleid samen uit
te stippelen en daarmee het beste kantoor in
de regio te worden, met een gestage groei
van ons bedrijf.” <<

‘De Fietsenmaker’ 50 jaar
Falco Huisjes, in De Wijk beter bekend als
'de fietsenmaker of brandweerman' weet nu
ook waar Abraham de mosterd vandaan
haalt. Dinsdag 8 september vierde Falco zijn
50e verjaardag en daarom hadden zijn familieleden en collega's een groot spandoek opgehangen bij de fietsenzaak aan de Dorpsstraat. Van werken kwam deze dag weinig
terecht, door de vele felicitaties die hij mocht
ontvangen van klanten en bekenden.

Voordat Falco fietsenmaker werd, werkte hij
in het mechanisatiebedrijf van de familie.
Toen het mechanisatiebedrijf in ‘91’ verhuisde naar Rogat, splitste de zaak zich toe op
fietsen en aanverwante artikelen. Ook de
naam veranderde in Tweewielercentrum
Huisjes. Vanaf dat moment ging Falco zich
bezig houden met de verkoop en reparatie
van Fietsen. Iets wat hij nog steeds vol enthousiasme doet. ‘Het klantencontact, de
Zeker kunnen leven én ondernemen
praatjes met de mensen, dat is ook mooie van
“Adviesgroep Mulderij heeft als missie
‘zeker kunnen leven én zeker kunnen onder- het vak. Overal wordt je herkend en aangenemen.’ Dit dragen onze collega’s dagelijks sproken als de fietsenmaker’. Vanaf 2007 is
hij vennoot in het familiebedrijf. Daarnaast is
met zich mee in de uitoefening van hun beroep. Het is van essentieel belang dit als be- het vrijwilligerswerk bij de brandweer De
drijf helder te hebben, om de neuzen dezelfde Wijk/Koekange zijn grote passie. En in zijn
vrije tijd mag hij graag op uit trekken, om
kant op te hebben. De medewerkers zijn als
het ware ook het bedrijf. Door helder te heb- tochten te maken op de ATB.
ben waar je voor staat, kun je de visie ook
gaan waarmaken. Wij richten ons erop onze
relaties nog beter in staat te stellen om zelf
hun keuzes te maken, onder meer door hoogwaardige diensten te leveren op basis van
risicobeheer en financiële dienstverlening.
Dit is onze visie.”
Degelijk kantoor
“Adviesgroep Mulderij is een degelijk, betrouwbaar en toegankelijk kantoor, dat past
bij mij. Mulderij heeft al 56 jaar een zeer
goede naam in onze regio. Mijn ambitie is
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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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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

Buurtbemiddeling
in De Wolden
Met Buurtbemiddeling kunnen conflicten
tussen buren op een laagdrempelige manier
aangepakt worden.

Het gaat niet altijd om ruzie, maar om situaties waar beide partijen onderling niet uitkomen.
Denkt u dat Buurtbemiddeling u kan helpen,
neem dan contact op met Buurtteam De Wolden.

Buurtbemiddeling is een landelijk georganiseerd project. Het is een methode die helpt bij buurtteam@dewolden.nl gedoe met de buren.

0528 37 86 86
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Hofje Wiltenweg

WGV doet mee aan grote clubactie

Vervolg van voorpagina

Zaterdag 19 september start de landelijke
lotenverkoop van de Grote Clubactie 2020.
Het was de bewoners een doorn in het oog
dat het hofje zo verpauperde. ‘Als er hier iets Ruim 260.000 lotenverkopers van meer dan
5.000 verenigingen in heel Nederland gaan
te doen is dan stonden er allemaal auto’s op
aan de slag om extra inkomsten te werven
het grasveldje vertelt buurtbewoner Sjoerd
Koster. Zijn vriendin Cindy kwam in actie en voor hun club. Zo ook WGV. De leden van
nam contact op met Wijkbeheerder Natascha WGV zetten zich dit jaar in om zoveel mogelijk loten te verkopen voor de aanschaf van
Koestal om te kijken wat er mogelijk
nieuwe materialen en het organiseren van
was. Samen met adviseur en projectleider
leuke clubactiviteiten.
Gerard Velthuis van Gemeente de Wolden
werden er plannen en een ontwerp gemaakt. Verantwoord loten verkopen
De kosten voor het project werden neergelegd De leden van WGV zullen op een verantbij ‘Initiatiefrijk De Wolden’.
woorde manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de verkopers als de kopers.
Koestal: ‘De gemeente wilde daar wel aan
Zo kan een lot ook digitaal aan de deur vermeewerken, maar zelfwerkzaamheid van de
bewoners is daarin een vereiste’. Dat vormde kocht worden door het scannen van de QR
geen probleem. Teunissen: We hebben zelf de code. Meer informatie over verantwoord loten
(ver)kopen tijdens de Grote Clubactie 2020 is
stenen opgehaald, het gras ingezaaid en gesproeid. En wij houden het zelf ook bij’. Bu- te vinden op clubactie.nl.
ning Wegenbouw uit Zuidwolde heeft de bestrating gedaan. En de verlichting is op een
betere plek in het midden van het grasveldje
opnieuw aangelegd. Koster: ‘De lantaarnpaal
stond op een onlogische plek en was al diverse keren geschampt’. Omdat er nog een klein
beetje geld over was van het project, is er een
mooie picknickbank gekocht. De buurtbewoners zijn blij het met eindresultaat. En genieten er samen van.

Extra inkomsten hard nodig
Rob Hooijer, penningmeester van WGV
“Onze leden zetten zich dit jaar in om extra
geld op te halen voor de aanschaf van nieuwe
materialen en om clubactiviteiten te organiseren. Materialen moeten soms worden vervangen of onderhouden en met de activiteiten
willen we de saamhorigheid binnen WGV
verder versterken. We gaan er met z’n allen
vol voor en hopen ons doel te behalen met
behulp van de steun van familie, vrienden en
Projectleider Gerard Velthuis was nauw betrokken bij de uitvoering en roemt het Burger- inwoners uit de omgeving!” Juist nu kunnen
initiatief. ‘Dit is wel een mooi voorbeeld van ze die extra steun goed gebruiken.
saamhorigheid in de buurt, daar werken we
80% gaat naar de club
graag aan mee’.
Jaarlijks doen ruim 5.000 verenigingen mee
met de Grote Clubactie en in totaal halen zij
zo’n € 9 miljoen op voor het Nederlandse
verenigingsleven. Groot, klein, sport of cultuur, alle soorten verenigingen kunnen extra
geld ophalen door loten te verkopen. Een lot
kost €3,-, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot)
direct naar de clubkas gaat.
De trekking van de Grote Clubactie 2020
vindt plaats op woensdag 9 december. Vanaf
donderdag 10 december vind je de trekkingsuitslag op clubactie.nl
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