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Opbrengst Wiekenroute bestemd voor Apollo

Muziekvereniging Apollo heeft in totaal
€ 600,00 mogen ontvangen van Atlas Sport
en de Antrappers. Op 19 september is de
Wiekenroute georganiseerd; een toertocht
waaraan veertig wielrenners deelnamen.

Hiermee wordt ieder jaar geld ingezameld en
dit jaar komt het bedrag ten goede aan Apollo. De Antrappers en Atlas Sport hebben het
totaalbedrag beide met honderd euro verhoogd. Apollo is erg blij met dit bedrag!

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Aanpassing plan
Dunningen 4e fase
Het college stelt de gemeenteraad voor om
het bestemmingsplan ‘Dunningen 4e fase’
aan te passen. Het plan is zodanig gewijzigd
dat verkeer vanuit ‘Dunningen 3e fase’ via de
Oosterakker naar de vierde fase kan. De
tweede wijziging gaat over de groenbestemming. Een deel krijgt een specifieke aanduiding waardoor voldoende waterberging in de
wijk is gewaarborgd. De wijzigingen zijn het
gevolg van een uitspraak van de Raad van
State die een aantal beroepschriften behandelde. Het plan is alleen op deze twee kleine
herstelpunten aangepast. Overige bezwaren
zijn ongegrond verklaard.
Achtergrond
Het bestemmingsplan ‘Dunningen, 4e fase,
de Wijk’ is door de gemeenteraad op 28 februari 2019 vastgesteld. Daarna is tegen dit
plan beroep ingesteld bij de Raad van State.
Op 20 mei 2020 zijn de beroepen behandeld.
Op 22 juli 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Deze uitspraak was
grotendeels positief, maar wel moest het plan
op een tweetal kleine punten hersteld worden.
De termijn die daarvoor is gegeven is 20 weken (voor 2 december 2020). Na het nemen
van het herstelbesluit wordt dit gepubliceerd
en volgt eventueel beroep op de wijzigingen,
waarna er een einduitspraak van de Raad van
State komt. De procedure voor het bestemmingsplan ‘Dunningen, 4e fase, de Wijk’ is
dan definitief afgerond.

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
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veel gelachen en gefronst. En dit brengt dan
ook gelijk weer een heel groot nadeel met
Terwijl de regen al uren met grote regelmaat zich mee. Tegenwoordig wordt alles om internaar beneden klotst, komt bij mij de vraag
net gepleurd en wordt er dan nog wel nageomhoog, Was het vroeger nou allemaal beter dacht over eventuele gevolgen?
dan nu? Er zijn natuurlijk altijd van die zeMaar dan moet ik ook gelijk denken aan de
melzakken (of zakkerinnen) bij. Maar ik geef grote WC deuren van de Openbare M.A.V.O.
toe, hoe langer ik er over na denk….
in Meppel, dat gebouw met die leeuwen bij de
Je hoort het tegenwoordig veel meer, families ingang en door sommige mensen liefkozend
‘Het Otto Verkerk Lyceum’ genoemd.
gaan weer op een zondagmiddag sjoelen, de
Op die deuren stond met vette viltstift gepuzzels worden weer van zolder gehaald en
schreven ‘Nobody is Perfect, My name is
de kleinkinderen gaan samen met oma jam
Nobody’. Schrijven op de deuren van de
maken. En zelfs sommigen hebben kruusbezen geplukt en appels gejat bij de ene boer uut school, dat deden we in De Wiek niet, maar
die tekst had wel wat, ook nu nog….
zien tuun. Hij had er toch zat en zo kon de
boer veel meer tijd besteden aan de koeien,
Zal het trouwens echt zo zijn, dat er net buiten
geiten en kippen en kon moeder de vrouw
het dorp twee wasbeerhonden en drie wolven
gewoon de plaatselijke buurtsuper bezoeken. zijn gesignaleerd?
Bijkomend voordeel was dan ook dat ze op de Ach, de mensen praten maar wat tegenwoorhoogte bleef van de laatste roddels in het
dig, geloof jij het nog?
dorp. Of noemen we dat gewoon interesse
Kop dur veur.
tonen in de medemens?
Stebo
Ooit was er een voetballer, die zei ‘Elk voordeel heb zun nadeel’ en dat is natuurlijk ook
zo. Andersom kan natuurlijk ook.
Maar leef je eens in. Je zal maar een ei zijn en
je droomt er al jaren over om uitsmijter te
worden en tot grote overmaat van ramp gaat
dit niet door en beland je in glaasje advocaat.
Blijkt die advocaat dol te zijn op slagroom en
deze combinatie bracht vele mensen veel vertier en plezier en ze leefden nog lang en gelukkig.

Zal ut zo wezen…..?

Maar om terug te komen op het begin, het
regent nog steeds en eigenlijk ben ik er nog
steeds niet over uit. De gezelligheid aan de
stamtafel in de kroeg op een zaterdagmiddag,
waarbij de ene bak na de andere over tafel
rolde, domme praot over een goudvis, die een
nieuwe schommel kreeg omdat de oude door
ouderdom teveel piepte. Menig traantje en
schaterlach dreef sommige mensen tot wanhoop en het idee was wel eens, dat komt nooit
meer goed met die lui.
Maar ook door de komst van de mobiele telefoon en bijkomend Social Media wordt er
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deroos 2 voor mensen die op eigen erf geen
geschikte plek hebben voor zonnepanelen. De
coöperatie schaft samen met haar leden panelen aan die worden gelegd op een loods die
Vanaf 15 maart 2020 wekken 220 zonnepane- daar geschikt voor is. Mensen die in het postlen op het dak van een loods aan de Heerencodegebied wonen waar de installatie staat
weg (IJhorst) energie op voor 14 huishoudens kunnen meedoen, maar ook inwoners van de
in IJhorst; voor mensen die op eigen erf geen postcodegebieden die daar aan grenzen. Daargeschikte plek hebben voor zonnepanelen.
om wordt het postcoderoos genoemd.
Energiecoöperatie IJhorst is van plan nog
Inwoners van postcodegebied 7957 kunnen
eens 180 panelen te leggen op een aangrenzende loods. Ook inwoners van De Wijk kun- meedoen. Wordt daarom lid van onze coöperatie en koop samen met anderen een aantal
nen daar aan meedoen.
panelen. Je hoeft het niet voor de liefdadigTegenwoordig wordt het nieuws beheerst
heid te doen, want je wordt er ook financieel
door Corona, maar er is nog een ander probeter van. Alle inkomsten van de coöperatie
bleem waar we onze ogen niet voor kunnen
komen ten goede aan de leden. Je investering
sluiten, klimaatverandering. We gebruiken
verdien je in 7-8 jaar terug. Dat komt neer op
steeds meer energie en dat levert teveel verongeveer 5% rente en dat is heel wat meer
vuiling op. Bij Corona weten we nu wel dat
dan je tegenwoordig op je spaarrekening
het niet helpt om te doen of er niets aan de
krijgt.
hand is en dat we er niet zomaar van af zijn.
Wat dat gaat kosten? Stel dat je per jaar
Het probleem met energie is nog veel ongrijp- 3000 kWh stroom verbruikt. Dan kun je met
baarder: het liefst doe je je ogen dicht in de
10 panelen meedoen en dat kost circa € 2.500.
hoop dat de bui vanzelf over zal waaien. Maar Ongeveer net zoveel als een goeie elektrische
dat gebeurt niet en daarom wil Energiecoöpe- fiets.
ratie IJhorst iets doen aan de oplossing van
Teveel gedoe? Helemaal niet, de coöperatie
het vraagstuk.
haalt je alle werk uit handen, geen werkzaamWe zien her en der grote zonneparken ontheden in en om huis. Het enige wat je moet
staan in het landschap, vaak neergelegd door doen is je aanmelden als lid en betalen zodra
commerciële partijen die er flink geld mee
de installatie stroom gaat leveren. Daarna wek
willen verdienen. Als gewone burger vraag je je je eigen stroom op en dat voelt goed!
je af waarom ‘ze’ niet eerst zonnepanelen op Voor meer informatie kun je kijken op onze
alle daken leggen die daar geschikt voor zijn. website: www.ijhorstenergie.nl
Maar ‘ze’ hebben geen zin in dat soort klein- Je kunt ook een berichtje sturen naar inschalige projecten. Dat kost ze bijna net zofo@ijhorstenergie.nl en dan nemen we conveel tijd als een groot project met duizenden tact op.
panelen, waar ‘ze’ meer mee verdienen.
Namens IJhorstEnergie, Bert de Weerd
Energiecoöperatie IJhorst wil daar wat aan
doen! Wij werken op vrijwillige basis leggen
juist panelen op plekken waar niemand zich
er aan hoeft te storen. Maar dat kunnen we
niet alleen; dat doen we samen met inwoners
van IJhorst, De Wijk, Staphorst en Avereest.
Niet vragen waarom ‘ze’ het niet doen, maar
gewoon zelf aan de slag!

Zonnepanelen op
een ander dak

Postcoderoos
Daarvoor ontwikkelen we het project Postco-
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Wijkbeheerders Rob en Natascha staan paraat
De wijkbeheerders van Buurtteam de Wolden zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die
te maken hebben met de leefbaarheid in de gehele openbare ruimte. Dit kunnen fysieke verstoringen, meldingen en wensen zijn die vanuit de samenleving komen. Werken samen met
de bewoners in een wijk, buurt of straat aan ideeën om de leefbaarheid te vergroten.

Contactgegevens:
Wijkbeheerder Noord is Rob Feijen:

r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl

Wijkbeheerder Zuid is Natascha Koestal: n.koestal@dewoldenhoogeveen.nl
buurtteam@dewolden.nl -

0528 37 86 86
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MS Fonds zoekt
collectanten in De Wolden
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op
zoek naar collectanten in gemeente de Wolden Help jij ons in de strijd tegen multiple
sclerose (MS)?

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de
ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom
hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de
opbrengst uit de MS collecte in innovatieve
onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote
impact, ook op het Nationaal MS Fonds.
MS is een ziekte van het centrale zenuwstel- Door de maatregelen hebben we onze fondsel. Doordat er iets mis is in het afweersyssenwervende evenementen moeten uitstellen
teem, wordt de laag om de zenuwen aangeof afgelasten.
vallen en beschadigd. Hierdoor komen signa- Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat
len van en naar de hersenen niet (goed) door, helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze
waardoor verlammings- en uitvalsverschijn- strijd tegen MS moet doorgaan.
selen optreden. In Nederland hebben 17.000 Word collectant en haal geld op voor ondermensen MS en elk jaar komen hier zo’n 800 zoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en
mensen bij. De eerste symptomen
kost maar twee uur van je tijd. En het is nog
treden meestal op tussen het 20e en 40e leleuk ook.
vensjaar. MS is de meest invaliderende ziekte
Meer informatie of aanmelden:
onder jonge mensen.
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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euro per doos nodig. We willen u vragen of u
die kunt overmaken of in de envelop van de
actiefolder te stoppen. Dit mag u dan inleveren, voor 16 november, bij Molenstraat 22 in
In deze spannende tijd zijn kinderen in nood- De Wijk. Daar is ook een actiefolder versituaties en armoede extra kwetsbaar. Daar- krijgbaar.
om doen we mee aan de Schoenendoosactie.
We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat
een onbetaalbaar cadeau, een schat. Helpt u
mee?
Als gevolg van de aanscherping van de Co-

Vul een schoenendoos,
geef een schat!

Dorpshuis op weg
naar Corona-proof!

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de
kinderen en volwassneen een schoenendoos
en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen,
verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen
waar kinderen het moeilijk hebben. Als het
toegestaan is in het land van bestemming,
krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Zo maken ze, vaak voor het
eerst, kennis met het evangelie.

rona-maatregelen is het dorpshuis helaas
opnieuw gesloten voor ontmoetingen en activiteiten. Maar we zitten niet stil, integendeel.
Om het dorpshuis weer veilig voor een ieder
open te stellen, is het van belang dat alle
ruimtes volledig corona-proof zijn. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk voor
elkaar te krijgen.

In de actiefolder en op de website
www.schoenendoosactie.nl leest u meer over
de Schoenendoosactie; hoe het werkt, en wat
er in de doos mag. Voor de organisatie en het
transport van de dozen is een bijdrage van 5

activiteit, overleg of feest wil organiseren, zo
snel mogelijk weer in het dorpshuis te kunnen verwelkomen.

De luchtzuivering in de centrale ontmoetingsruimte is al corona-proof. De luchtverversing daar gebeurt door het inlaten van
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen schone lucht van buiten. Er is dus geen spranaar onder meer Sierra Leone, Roemenie,
ke van recirculatie of het rondpompen van
Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in
inpandige lucht. Zodra de regels van de overdeze landen nemen de mooi versierde schoe- heid dit weer toestaan, en met inachtneming
nendozen stralend in ontvangst. Kinderen in van de 1.5 meter afstand, is het in de ontvluchtelingenkamp Moria op Lesbos hebben moetingsruimte dus veilig voor bijeenkomsoms niet eens een eigen knuffel.
sten met meerdere personen.
En jongeren in arme landen kunnen vaak niet Het plan is nog voor het einde van dit jaar de
naar school als ze zelf geen schoolspullen
luchtzuivering in de grote zaal en overige
hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze ruimtes van het dorpshuis corona-proof te
perspectief en voelen ze zich gezien.
maken. En dan hopen we iedereen die een

Bestuur dorpshuis De Wijk
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(bijzondere) bijstand wordt de grootste kostenpost, denkt het college. Er is sprake van
een sterke economische krimp. Uit onderzoek
blijkt dat belangrijke sectoren hard zullen
worden geraakt. Om meer inzicht te krijgen in
Het college van burgemeester en wethouders de gevolgen voor de regio en de sectoren
van De Wolden heeft de programmabegroting wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd.
2021-2024 gepresenteerd. Er zijn zorgen in
Goede vermogenspositie
De Wolden, zoals bij veel gemeenten het ge- De vermogenspositie van De Wolden is nog
val is. Toch blijft er zicht op een sluitende
steeds goed. Wel slinkt de algemene reserve
meerjarige begroting. ‘We zijn er trots op dat doordat tekorten over de jaren 2019, 2020 en
er in de toekomst ook nog ruimte is voor
2021 voor een deel worden gedekt uit de
investeringen, waaronder het ‘Huus voor
algemene reserve. In eerste instantie zijn de
Sport & Cultuur’ in Zuidwolde, maar ook
inkomsten en uitgaven in 2021 niet in evenandere projecten, aldus het college. Daarnaast wicht. Er is over meerdere jaren een negatief
wil het college in 2021 samen met
saldo. Maar door het nemen van maatregelen
de gemeenteraad een aantal zaken oppakken, op allerlei gebieden, waaronder het sociaal
waaronder het handhaven van ‘Initiatiefrijk
domein, kan toch een sluitende meerjarenbeDe Wolden’, een veilige woonomgeving, ont- groting worden overlegd. Daarbij wil het colwikkeling van duurzaamheid, investeringen in lege wel terughoudend zijn met lastenverzwade wegen, riolering, speelvoorzieningen en
ring en – waar mogelijk – de lasten voor de
begraafplaatsen.
inwoners verlichten.
Corona
Woonlasten
De coronacrisis heeft grote gevolgen. De cri- De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt
sis en het ontstaan van de
trendmatig met 1,5 procent verhoogd. Ook
anderhalvemetersamenleving raken bijna elk wordt gerekend op 1 procent meeropbrengst
beleidsterrein waarop de gemeente actief is.
door ver- en nieuwbouw van huizen en andere
‘Door de coronacrisis zijn onze uitgaven op- panden. Leges en begraafrechten stijgen met
gelopen en worden er inkomsten gemist. Voor 1,7 procent op basis van het consumenteneen gedetailleerd beeld is nog teveel onzeker’, prijsindexcijfer voor alle huishoudens’.
schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij De rioolheffing stijgt met 1,50 euro. Er is al
de begroting. Het college verwacht dat de
eerder in de raad afgesproken dat de heffing
financiële effecten van de crisis in 2021
tot 2036 jaarlijks met dit bedrag omhoog zal
voortduren. De extra uitgaven voor de
gaan om kostendekkend te blijven. >>

Begroting 2021: Ondanks
financieel zorgelijke tijd,
ruimte voor investeringen
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In totaal zouden de woonlasten per huishouden in 2021 dalen met 3,1 procent (ongeveer
23 euro per jaar). Bezuinigingen in deze
crisisperiode is geen sinecure en het college
wil hier voorzichtig mee zijn om zo ook de
(lokale) economie te blijven stimuleren
maar het college ziet zich genoodzaakt de
raad voor te stellen om de OZB éénmalig
extra te verhogen met ongeveer 5,5 procent.
Doordat aan de andere kant een verlaging
van de afvalstoffenheffing mogelijk wordt
per 1 januari 2021, zijn de gevolgen voor de
totale woonlasten beperkt. Ook met de extra
verhoging van de OZB vallen de woonlasten
lager uit dan in 2020.
Sociaal domein
De basis is dat inkomsten en uitgaven in het
sociaal domein gelijk moeten lopen. Het is
inmiddels duidelijk dat de WMO en dan
vooral de kosten voor de jeugdzorg een
zwaar beroep op de gemeentefinanciën
doen. Om de kosten in de pas te laten lopen
is er een herijkingsproces Sociaal Domein
gestart. In de begrotingscijfers 2021 is rekening gehouden met de vast te stellen ombuigingsmaatregelen in het sociaal domein. De
finale
besluitvorming van het procesvoorstel zal
plaatsvinden in maart 2021.
Investeringen
Het college heeft voor 15,6 miljoen euro aan
investeringen in de planning staan.
Leeuwendeel is voor het ‘Huus voor Sport
& Cultuur’ in Zuidwolde (14 miljoen). Enkele
andere investeringen in 2021 zijn de herinrichting van de begraafplaats Ruinen, diverse rioleringsprojecten, de reconstructie van
de kruising Steenberger Esweg Zuidwolde
en de vervanging van speelvoorzieningen.
Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 5 november. De raadsvergadering begint om 13.00 uur. Besluitvorming vindt
later plaats op 12 november. De aanbiedingsbrief en de begroting 2021 zijn in te
zien op dewolden.nl.

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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Adverteren,
tips en/of
nieuws voor
redactie?
Telefoon:
06-50953385
Of mail:
info@dewijk.info
Website:
www.dewijk.info

AnyTyme De Wijk
scoort hoog
AnyTyme De Wijk heef op 14 oktober 2020
een onaangekondigde inspectie gehad. Klaas
Henderiks: ‘Na alles nagekeken te hebben,
scoorden wij 100 punten, de hoogste score’.
Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode
binnen uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid,
men is voldoende alert op tekortkomingen
en neemt initiatief om te corrigeren. Door het
oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen uw bedrijf geborgd.

Dorpshuis de Havezate
opgefleurd met planten
Dorpshuis de Havezate in De Wijk is
opgefleurd met een behoorlijk aantal
vaste planten. Deze staan verspreid in
de verschillende ruimtes van het gebouw. De bedoeling was om het iets
gezelliger en huiselijker te maken. En
dat is gelukt zo vindt het bestuur van de
Havezate.
In samenwerking met bloemenboetiek

Jarina zijn er planten uitgezocht, die het beste
bij de sfeer en ambiance passen en daarnaast
gemakkelijk zijn om te verzorgen. Eigenaresse Arina Holterman vond ook dat het best een
stukje gezelliger gemaakt kon worden in het
dorpshuis, en heeft daarom een groot gedeelte
van de planten gesponsord.
Eerder werden de entree, en ontmoetingsruimte al voorzien van een metamorfose in de
vorm van een fraaie muurschildering. ‘Zo
wordt het dorpshuis stukje bij beetje aangepakt’ vertelt bestuurslid Jan Boerstra. Echter
door de coronamaatregelingen, en de zomervakantie zijn er nog niet veel mogelijkheden
geweest om het te laten zien. Net als alle andere horecazaken is de Havezate op dit moment gesloten.
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een veelgebruikt instrument. Af en toe probeerde ook Berend, die toen begin 20 was,
daar geluid uit te krijgen. Met succes. Toen
Berend terug kwam in de Wijk werd bij Apollo de drumband uitgebreid met een trompetBerend Boverhof (87) en Julian Westenbrink terkorps. De uitgelezen kans om ook trompet
te gaan spelen. Na een half jaar les kon hij
(9) zijn allebei dol op musiceren, het liefst
samen met anderen. Een van de oudste en een zelfs al bij het muziekkorps aansluiten. Later
van de jongste leden van de Koninklijke Mu- stapte Berend over van trompet naar hoorn. In
ziekvereniging Apollo vertellen over wat mu- zijn 65 jaar lidmaatschap bij Apollo heeft hij
naast het hoornspelen, ook rollen vervuld als
ziek maken bij de vereniging voor hen betehet bijhouden van de muziekbibliotheek en
kent.
het doen van de financiële administratie. In
Waar het allemaal begon
2002 werd Berend dan ook tot erelid beSinds 2 jaar en 1 maand speelt Julian snarenoemd. Berend: ‘Apollo heeft in al die jaren
drum. “Een maand geleden ben ik begonnen
een grote plaats ingenomen in ons gezin. Mijn
met spelen bij het slagwerkensemble en daar- vrouw, Grietje, zei vaak ‘ik loop al jaren achvoor heb ik ongeveer een jaar bij het jeugdter de muziek aan’ want Apollo kwam nogal
slagwerkensemble gespeeld”. Julians instrueens op de eerste plaats.’
ment, de snaredrum (of kleine trom), is het
startinstrument voor slagwerkers en van daar- ‘Samen klinkt het mooier dan alleen’
Julian: ‘Het leukste aan spelen bij Apollo vind
uit kan hij kiezen uit een rijk arsenaal van
ik dat ik samen met anderen mooie muziek
instrumenten. Berend: ‘de drumband is door
de jaren heen enorm uitgebreid en heet daar- kan maken. Samen klinkt het mooier dan alleen’. Berend is het daarmee eens: ‘Spelen bij
om nu ook slagwerkensemble. Vroeger bestond de bezetting vrijwel alleen uit trommels een muziekvereniging is vooral samen iets
maken, een muziekstuk instuderen en dan bij
en werden er voornamelijk straatoptredens
gegeven, samen met de blazers. Inmiddels is gelegenheid aan anderen laten horen. Je kan
de groep uitgebreid met melodisch slagwerk, het instuderen van een muziekstuk vergelijken
zoals een marimba en klokkenspel, waarmee met het onder controle krijgen van het Coronavirus: “als iedereen zich aan de regels houdt
je niet op straat kan lopen’.
krijgen we het virus onder controle”. En bij de
Berends interesse voor het bespelen van een
muziek is dat “als iedere muzikant zijn partij
blaasinstrument begon tijdens zijn militaire
goed speelt hoor je een mooi uitgevoerd mudienst (1953-1955). De signaalhoorn was daar ziekwerk”‘.

Julian (9) en Berend (87)
delen dezelfde passie:
samen muziek maken
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Berend maakte in zijn muzikale carrière al
flink wat concerten mee. ‘Een paar wil ik
noemen. In 1958 kreeg Apollo het
‘koninklijke’ predicaat. In de Wijk werd toen
een groot concours gehouden op het sportveld. De concoursen voor muziekkorpsen
werden in die tijd altijd in een tent gehouden.
Met klapperend tentdoek en muziekstukken
die je op karton moest plakken en met knijpers moest vastmaken aan de lessenaar om
wegwaaien te voorkomen. Ook het moment
dat we in 1979 het Apollohuis in bezit kregen
was een hoogtepunt. De verbouwing werd
voor een groot deel door leden en familieleden gedaan, dus het was geweldig om dat
samen met een concert te vieren. En dan
noem ik nog het optreden van de vereniging
in de Amsterdam Arena ter gelegenheid het
huwelijk van prins Willem Alexander en Máxima. Uit elke provincie was een muziekkorps uitgenodigd en Apollo was vertegenwoordiger van de provincie Drenthe. Een heel
indrukwekkend optreden, want toen wij onze
mars Old Dutch speelden begon het hele publiek, 50000 mensen (!), mee te zingen. Dat
was om kippenvel van te krijgen en om nooit
te vergeten’.
Voor Julian is zijn muzikale carrière natuurlijk nog jong. Na drie halve repetities mocht
Julian zijn eerste concert al spelen met het
slagwerkensemble. Afgelopen zaterdag 19
september was het zover: het concert voor de
Atlas Sport Wiekenroute. ‘Omdat dit de eerste keer was dat ik met het slagwerkensemble
mee mocht doen, vond ik het dus wel heel erg
spannend’.
Meer dan muziek
Julian: ‘Bij Apollo is het heel gezellig met
mijn medemuzikanten. We maken veel lol
samen, ook tussen en tijdens het repeteren.
Ook vind ik het leuk dat ik samen met mijn
vader muziek mag maken, want hij speelt ook
bij het slagwerkensemble’. Berend: ‘Het sociale aspect bij Apollo is mooi. We doen veel
voor de gemeenschap, door optredens bij bijzondere gelegenheden. Een muziekvereniging
is daarom heel belangrijk voor de omgeving

en dat merk je ook door het grote aantal donateurs dat Apollo steunt. Naast het samen musiceren zijn ook de onderlinge sociale contacten belangrijk. Eén daarvan is ook de zogenaamde derde helft natuurlijk’.
Een mooie muzikale toekomst
Beide muzikanten staat nog een mooie muzikale toekomst te wachten. Voor Julian breekt
binnenkort een zeer heugelijk moment aan:
‘Ik ga binnenkort mijn eerste examen doen. Ik
vind het heel gaaf dat ik dit al kan en mag
doen’. Berend: ‘Je maakt nog eens wat mee
als je bij de muziek bent en ik hoop dan ook
nog wel een aantal jaren mee te kunnen spelen. Op straat mee spelen, hoewel ik dat heel
belangrijke optredens vind voor de vereniging, gaat helaas niet meer. Maar daar tegenover kan ik me op andere wijze nog wel verdienstelijk maken voor de vereniging’.
Onder het mom ‘een club is zoveel meer dan
een club’ is De Rabobank nog tot en met 25
oktober actief met de Rabo ClubSupport actie. Leden van de bank kunnen stemmen op
hun favoriete vereniging, die daar een financiële ondersteuning voor ontvangt. Ook de Koninklijke Muziekvereniging Apollo doet mee
met de actie en hoopt daarmee op een mooie
stimulans voor de ontwikkeling van de vereniging.
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Danielle Nicodem van Stichting Zeldzame
Ziekten Fonds: "Na een lange onzekere tijd
kreeg Chantal twee jaar geleden de diagnose
Ehlers Danlos, een zeldzame erfelijke ziekte
waardoor het collageen in haar bindweefsel
ontbreekt. Door de toename van haar klachten
wordt slapen voor Chantal steeds moeilijker,
terwijl dat juist voor haar ontzettend belangrijk is. Wij gunnen Chantal dus een goed bed,
zodat ze door de goede nachtrust hopelijk
overdag ook beter kan functioneren. Heel fijn
dat we dit haar dankzij het VriendenFonds
van de VriendenLoterij cadeau kunnen doen."
De 47-jarige Chantal reageert geëmotioneerd:
"Ik ben ontzettend dankbaar dat ik zomaar
een nieuwe elektrische boxspring krijg. Ik
was volledig sprakeloos en dat gebeurt niet
snel! Nog een paar weken wachten op de levering en dan hoop ik eindelijk betere bedrust
te krijgen en daardoor misschien ook minder
pijn. Woorden schieten tekort, nogmaals bedankt."

VriendenLoterij geeft
Chantal een bijzonder
steuntje in de rug
Een grote verrassing van de VriendenLoterij
voor Chantal
Wachtmeester (47)
uit De Wijk. Omdat
Stichting Zeldzame
Ziekten Fonds
Chantal een betere
nachtrust gunt, deed
zij voor haar een
aanvraag bij het
VriendenFonds van
de VriendenLoterij.
Hiermee krijgt
Chantal een bijzonder steuntje in de
rug: ze krijgt een
elektrisch verstelbare boxspring.

VriendenFonds van de VriendenLoterij
geeft steuntjes in de rug
Het hele jaar kunnen goede doelen, clubs,
verenigingen en andere maatschappelijke
organisaties een aanvraag doen om iemand in
het zonnetje te zetten.
www.vriendenloterij.nl/vriendenfonds
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