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Commissaris van de koning, mevrouw Jetta 

Klijnsma heeft zaterdag 2 oktober een  be-

zoek gebracht aan  gemeente De Wolden.   

De start van deze dag vond plaats in Dorps-

huis De Wijk. Naast de CDK waren ook Bur-

gemeester (Janny Vlietstra) en de wethouders 

Egbert van Dijk en Gerrie Hempen aanwezig. 

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

Vervolg van voorpagina 
 

In het dorpshuis werd er gestart met een kopje 

koffie en kennismaking met het bestuur en 

medewerkers van het Dorpshuis, waarna een 

delegatie op de fiets naar Koekange vertrok 

om op het boerenbedrijf van de familie Tij-

mens uit leg te krijgen over de nieuw opge-

richte coöperatie Biogasnetwerk Koekange/

Echten. Ook werd er op hetzelfde erf jonge-

renkeet De Egge (Keten United) bezocht. 

Waar Vera Vos een presentatie verzorgde 

over ‘Passie op het Platteland’. In Dorpshuis  

de Schakel werd  afgesloten met een lunch. 
 

 

Muzikale vrienden uit De 

Wijk gaan weer optreden 
 

Een aantal vrienden van de Wiek Live komt  

weer bij elkaar voor een optreden. Op zater-

dag 30 oktober gaan de bands Cover-It en de 

Wieker Streetband een feestje bouwen in 

Dorpshuis De Wijk. Door de coronaperikelen 

lag alles geruime tijd stil, maar nu het weer 

kan, willen  de muzikale vrienden zo snel 

mogelijk het podium op. 
 

CoveR-It wisselt bekende Top-100-aller-

tijden hits van ABBA tot Queen af met Ne-

derpop klassiekers van de Dijk, Van Dik Hout 

en De Scène. Speciaal voor deze gelegenheid 

speelt de band in XL-bezetting met blazers 

om zo het feest helemaal compleet te maken!  
 

De Streetband staat garant voor een avond 

Rock en Lol! Herkenbare boerenrock num-

mers worden afgewisseld met oude en beken-

de klassiekers en feestnummers. Het repertoi-

re bestaat uit o.a. uit nummers van: Normaal, 

Bokkers, Jovink, Status Quo, AC/DC, Johnny 

Cash, Golden Earring, ZZ Top, Creedence, 

Peter Koelewijn en André Hazes.  Ook de 

nieuwe Wieker band De Pieperts is van de 

partij. Deze feestband speelt een combinatie 

van Nederpop, rock en feestnummers. 
 

Zaal open: 20.00 uur. (Met toegangscontrole) 

Entree € 7,50. De avond is in verschillende 

blokken opgedeeld. Het eerste blok begint al 

om 21.00 uur.   

 

 

 

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   

Bedankt  

Hobbybakker Henk Buld uit De Wijk is er 

mee gestopt. ’De koek is op’. Zo laat Buld 

weten. De bakkerijinventaris is inmiddels 

opgehaald. Henk en Hennie bedanken ieder-

een voor de reacties en belangstelling. 
 

Legpuzzels te koop gevraagd 
Te koop gevraagd: Legpuzzels van Jan van 

Haasteren. 500 of 1000 stukjes. Telefoon: 

0522 - 441350. 
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 Tanja geeft Workshop  
 

Speciaal voor kinderen is er in de herfstva-

kantie een workshop 'brand in hout pen' Wat 

houdt dat precies in? Tanja legt het uit.   
 

Eerst ga ik (Tanja) de werkwijze van de brand 

in hout pen uitleggen. Doen is beleven. Zo 

worden ook de verschillende pennen ge-

showd. Er zijn namelijk pennen met verschil-

lende diktes qua punt. Eerst gaan we testen, 

wanneer we ervaren en geoefend hebben gaan 

we door voor het echte werk. We gaan ons 

wagen op de tekendoos. De workshop zal 

ongeveer een uur duren incl. ranja + lekkers. 

Kosten: €12,50. Locatie: Atlas sportcafé.               

H. Tillemaweg 63b. Opgave voor de work-

shop per mail: thingstanja@gmail.com 
 

 

Apollo de Wijk doet mee 

met Rabo ClubSupport 
 

Van 4 tot 25 oktober organiseert de Rabobank 

de actie Rabo ClubSupport. Clubs en vereni-

gingen kunnen stemmen verwerven en daar-

mee financiële ondersteuning ontvangen. 

Apollo is een van de verenigingen in onze 

regio die meedoet met de actie.  

‘Een club is meer dan een club’, dat is het 

uitgangspunt van de actie. Verenigingen zijn 

plekken waar mensen samenkomen, waar je 

jezelf kunt zijn en die een sterke functie heb-

ben voor de buurt en regio. Met een blokfluit-

groep, opleidingsorkest, jeugdorkest, jeugd-

slagwerkensemble, harmonieorkest én slag-

werkensemble is Apollo een vereniging voor 

iedereen met een passie voor muziek: jong of 

oud, beginner of gevorderde muzikant. Zo 

bouwt de vereniging al sinds 1898 aan een 

rijk muzikaal klimaat in de regio met ambiti-

euze spelers en trouw publiek.  

Vorig jaar mocht Apollo iets meer dan 

€1.000,- ontvangen. Een welkome bijdrage 

dat besteed is aan nieuwe instrumenten. Ook 

dit jaar hoopt de muziekvereniging een mooi 

bedrag te kunnen verwerven voor het instru-

mentarium. Uw stem is dus belangrijk voor 

ons!  
 

Leden van de Rabobank kunnen stemmen op 

hun favoriete vereniging via hun account. De 

actie loopt van vandaag tot en met 25 oktober. 

In november vinden de uitreikingen plaats. 
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Verkeers-opfriscursus     

Veilig Verkeer  
 

Op dinsdag 23 november organiseert Veilig 

Verkeer, de afdeling De Wolden in samen-

werking met de afdeling Westerveld weder-

om een verkeers-opfriscursus/training voor 

verkeersdeelnemers.  
 

Dit is een leuke/leerzame dag voor personen 

van 60 jaar en ouder om hun rijvaardigheid te 

testen. Dit gebeurt onder begeleiding van 

erkende rijinstructeurs in de auto van de deel-

nemers. De dag bestaat verder uit een theorie 

sessie, reactietest, ogentest en een gehoor-

test.  De locatie is Buddingehof, Dijkhuizen 

66 te Ruinerwold.  
 

De dag begint om 09.00 uur met inloop en 

een kopje koffie of thee. En duurt tot 12.00 

uur. Het middagprogramma is van 13.00 tot 

16.00 uur. Bij opgave graag uw voorkeur 

kenbaar maken. De eigen bijdrage voor deze 

leerzame dat is € 25,00 en € 35,00 voor een 

echtpaar/partner op het zelfde adres. Opgeven 

is komen en betalen. (Buiten overmacht na-

tuurlijk) Dit i.v.m. het inhuren van rijinstruc-

teurs. 
 

Er zijn voor 23 november nog plaatsen be-

schikbaar. Voor nadere informatie kunt u zich 

ook wenden tot J. Huizing, coördinator van 

de opfriscursus De Wolden/De Wijk telefoon 

06-30254602 of mail: jzhuizing@gmail.com   

Of: fdmulder@ziggo.nl (Tel: 06-38147734) 

broekhuizenhenk@kpnmail.nl  Tel: 06-

47070454. De dag wordt afgesloten met een 

certificaat van deelname en een theorie-

boek. Opgave voor 8 november.  
 

 

Klaverjassen en Jokeren  
 

vrijdagavond 22 oktober 2021 is de tweede 

kaartavond georganiseerd door de Supporters 

Vereniging van v.v. Wacker. Er kan weer 

gezellig gekaart worden om mooie vleesprij-

zen onder genot van een hapje en een drankje 

in de mooie kantine aan de Wiltenweg. 
 

Dus neem je buurman/buurvrouw/vriend/

vriendin/kennis, of wie dan ook mee naar de 

kantine en ontdek de magie en gezelligheid 

van het kaarten. Want geef nou toe, dat thuis 

zitten zijn we allemaal wel een beetje zat 

toch….? 
 

Aanvang van de kaartavond is om 20.00 uur 

op de volgende data: 

22 oktober 

5 november 

19 november 

3 december 

17 december 
 

Op zaterdag 8 januari 2022, vanaf 10.00 uur 

wordt de kaartmarathon georganiseerd. 
 

Tot gauw! 

Supporters Vereniging v.v. Wacker 

mailto:jzhuizing@gmail.com
mailto:fdmulder@ziggo.nl
mailto:broekhuizenhenk@kpnmail.nl


  

 6 

Businessclub Wacker op  

bezoek in Harderwijk 
 

Vrijdag 8 oktober stond het eerste uitje van 

Businessclub Wacker op het programma. 

Voor het eerst sinds lange tijd kon er weer 

wat georganiseerd worden. En het bestuur had 

daarom een mooi programma samen gesteld 

voor haar leden.  
 

Steenhouwerij van den Brink 

En daar was veel animo voor. Met een ruime 

afvaardiging ging het gezelschap per bus van 

De Wijk naar Harderwijk. Om daar een be-

drijfsbezoek te brengen aan Steenhouwerij 

Van den Brink van collega BCW lid Hendrik 

Wittink uit De Wijk. Van den Brink is een 

steenhouwerij die zich bezighoud met het 

vervaardigen van maatwerk voor bouw toe-

passingen. Er wordt vooral Belgisch met 

Hardsteen gewerkt waarvan de platen in dik-

tes tot twintig cm op voorraad zijn. Ook voor 

andere natuursteen soorten en diverse toepas-

singen kan men er terecht. Op dit moment 

werken er vier personen. Voorzitter Bart 

Tijink bedankte Hendrik voor de gastvrije 

ontvangst en de interessante rondleiding.  

Stadswandeling 

Daarna werd samen met een stadsgids de his-

torische binnenstad verkent. Harderwijk kent 

een rijke geschiedenis waarbij de Hanze, de 

Vestingwerken, de Visserij, de Munt, de Uni-

versiteit en het Koloniaal Verleden een be-

langrijke rol spelen. De prachtige schilderin-

gen in de Grote Kerk, het goudleerbehang van 

de Oude Raadzaal, het bekende Visschers-

huisje, de gebrandschilderde ramen van de 

Catharinakapel en de Vischpoort kwamen 

voorbij tijdens deze prachtige wandeling. 

Deze enerverende dag werd afgesloten in het 

gezellige en sfeervolle visrestaurant Johannes. 
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Wacker neem afscheid van 

verzorger Jacques Smits 

V.v. Wacker heeft zondag voor aanvang van 

de thuiswedstrijd tegen Lemmer officieel 

afscheid genomen van  Jacques Smits. Smits 

was jarenlang verzorger van het Vlaggen-

schip. En daarvoor ook al  geruime tijd actief 

als trainer van het tweede elftal. Daarom wa-

ren er lovende woorden, van het bestuur en 

spelers. Willem Dekker bedankte Smits na-

mens het bestuur voor zijn inzet met bloemen.  

De Technische Commissie van Wacker heeft  

Annabel Oostra-Kruithof gestrikt als nieuwe 

verzorger van de 1e selectie. Annabel inmid-

dels gestart met de bijbehorende cursus. Tij-

dens de met 3-1 gewonnen wedstrijd moest ze 

menigmaal in actie komen om  de blessures te 

verhelpen. 
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Draag bij aan de biodiver-

siteit in uw omgeving 
 

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank 

een deel van haar winst in lokale clubs en 

verenigingen. Imkersvereniging De Wijk en 

omstreken doet dit jaar ook mee. Doelstelling 

van de imkersvereniging uit De Wijk, IJhorst 

en Ruinerwold is om een bijdrage te leveren 

aan de verbetering van de biodiversiteit. Het 

gaat daarbij niet allen om de honingbij, maar 

om alle insecten die een belangrijke bijdrage 

leveren aan de flora en fauna in onze directe 

leefomgeving. Van 4 tot 25 oktober a.s. kun-

nen leden van Rabobank Meppel-Staphorst-

Steenwijkerland weer stemmen op een vereni-

ging of stichting die zij een warm hart toedra-

gen. Uw stem op de imkersvereniging draagt 

bij aan de vergroting van de biodiversiteit.  

Licht in de duisternis bij 

de Wieker Meule 

Schilderen met weinig tot geen licht is niet 

echt handig zo weet schilder Henk Van Goor. 

Onlangs werden de windborden (dit zijn uit-

neembare borden die in de wieken zitten) 

geschilderd. Deze klus in de molen werd op 

de begane grond en 1e verdieping uitgevoerd. 

Het enige lampje wat er hangt, is net zo oud 

als de molen zelf. En daar werd de schilder 

ook niet blij van, daarom kwam hij de mole-

naars afgelopen zaterdag een energiezuinige 

ledlamp op een statief aanbieden. Deze spon-

tane geste, die weer licht in de duisternis 

brengt bij de Wieker Meule werd enorm ge-

waardeerd 

Duo fietsen met bewoners 

Ook deze zomer hebben de Antrappers weke-

lijks op de duo-fiets gefietst met de bewoners 

van Dunninghe. De bewoners genieten onwijs 

van dit uitje en willen de Antrappers dan ook 

bedanken!    

Als u voor de eerste keer onze Duofiets reser-

veert is het van belang dat u enige uitleg 

krijgt over het gebruik van de fiets. Voor de 

Wijk is dat Fenneke Smits tel.nr. 06-

31250392. U kunt in overleg met haar de eer-

ste fietsafspraak maken. 
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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 ver-

storingen, 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 

mailto:r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl
mailto:n.koestal@dewoldenhoogeveen.nl
mailto:buurtteam@dewolden.nl
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Rabo ClubSupport - Steun 

LTV Voorwijk!          
 

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank 

een deel van haar winst in lokale clubs en 

verenigingen. L.T.V. Voorwijk uit de Wijk 

doet dit jaar mee!  
 

Van 4 tot 25 oktober kunnen leden van Rabo-

bank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland weer 

stemmen op een vereniging of stichting die zij 

een warm hart toedragen. Elke uitgebrachte 

stem levert de vereniging een geldbedrag op. 

Alle leden van de Rabobank ontvangen auto-

matisch een code om te kunnen stemmen. 
 

Geen lid van Rabobank maar wel een reke-

ning bij Rabobank? Vraag het gratis lidmaat-

schap gewoon aan. Dit kan heel eenvoudig 

via https://www.rabobank.nl/particulieren/

leden/lid-worden/, zodat u direct mee kunt 

doen met het stemmen. Op L.T.V. Voorwijk 

natuurlijk!  
 

L.T.V. Voorwijk 
Tennisvereniging LTV Voorwijk werd opge-

richt in 1935. De vereniging beschikt over een 

prachtig eigen tennispark met 4 verlichte all-

weather smashcourt-banen en een clubhuis 

aan de Wiltenweg. Het park is het hele jaar 

dagelijks geopend van 9.00 uur tot 23.00 uur. 

We zijn een actieve vereniging die streeft 

naar sportiviteit in een ongedwongen, infor-

mele en gezellige sfeer. Tennis is echt een 

sport voor jong en oud. Bij ons varieert de 

leeftijd van actieve spelers van 5 tot 85 jaar! 

Stem op ons! Samen vieren we de winst!  

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Begroting 2022: Ontwikkelin-

gen sociaal domein blijven                

onze aandacht vragen  
 

Het college van burgemeester en wethouders 

van De Wolden heeft de programmabegroting 

2022-2025 gepresenteerd. Het betreft de laat-

ste begroting van deze collegeperiode, waar-

over bij de kadernota dit jaar al een terugblik 

is gegeven. Net als in andere gemeenten blijft 

het sociaal domein de nodige aandacht vra-

gen. Zeer recent is gebleken dat de werkelijke 

uitgaven weer uit de pas lopen. Mede dankzij 

de inzet van aanvullende rijksmiddelen is er 

dekking gevonden voor deze tegenvaller. Ook 

door de inzet van de algemene reserve en een 

positieve rijksuitkering uit het gemeentefonds 

vanaf 2023, blijft er zicht op een sluitende 

meerjarige begroting. ‘We prijzen ons geluk-

kig dat er desondanks financiële ruimte is 

voor de bij de kadernota 2022 gemelde inves-

teringen en andere speerpunten voor 2022’, 

aldus het college.  
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022  

Momenteel wordt hard gewerkt aan de toe-

komstvisie voor De Wolden. Deze wordt vol-

gend jaar vastgesteld. Op 16 maart 2022 zijn 

de gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk dat 

er bij de opstelling van het college- en raads-

programma al geput kan worden uit toe-

komstvisie voor De Wolden.  
 

Sociaal domein  

Het college dacht met de besluitvorming 

rondom het sociaal domein op 24 juni jl. de 

verschillende budgetten op orde te hebben. 

Ondanks de getroffen maatregelen, blijkt er 

toch weer sprake van oplopende tekorten. 

Oorzaken hiervoor zijn o.a. dat de vraag naar 

Wmo-zorg blijft toenemen en dat er sprake is 

van een (sterkere) stijging van de inkoopkos-

ten bij externe partijen. Ook de kosten van de 

jeugdzorg laten forse knelpunten zien. Hoe-

wel de gemeente blij is met extra toegezegde 

rijksmiddelen, vertoont die bijdrage wel een 

dalend verloop omdat het Rijk ervan uitgaat 

dat de kosten met een door gemeenten door te 

voeren hervormingsagenda omlaaggaan. Ook 

De Wolden zet stevig in op structurele maat-

regelen aan de voorkant om de zorgvraag in 

te dammen, onder andere door gebruik te 

maken van Praktijk Ondersteuners Huisart-

sen, ‘Moeders van De Wolden’ en school-

maatschappelijk werk.  
 

Corona  

Weliswaar zitten we op dit moment in het 

versoepelen van de coronamaatregelen, maar 

het blijft moeilijk te voorspellen wanneer het 

virus ‘blijvend onder controle’ is. Het college 

heeft dan ook gemeend vooralsnog geen 

(extra) specifieke bedragen ter compensatie 

voor de gevolgen van de coronacrisis op te 

nemen, anders dan waarvoor de gemeente 

compensatie ontvangt van het Rijk.  
 

Goede vermogenspositie  

Hoewel er sprake is van een lichte afname, is 

de vermogenspositie van De Wolden nog 

steeds goed. Wel slinkt de algemene reserve 

doordat gedurende de jaren t/m 2023  
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Nieuwe naam voor de 

pluktuin op het School-

plein-Buurtplein 
 

Dit voorjaar is er naast de pannakooi bij IKC 

De Horst in De Wijk een echte pluktuin aan-

gelegd. In deze tuin staan veelal eetbare plan-

ten, struiken en fruitgewassen. De tuin is aan-

gelegd door kinderen en het pleinteam van De 

Horst. Zij kregen hulp van Landschapsbeheer 

Drenthe, het Buurtfonds van de Postcode 

Loterij én er werd een bank gedoneerd door 

OMEGA Waterontharders. Een groot insec-

tenhotel zal nog worden geplaatst, want als je 

fruit wil heb je ook insecten (bestuivers!) 

nodig  
 

Aflopen seizoen, en nu nóg, is er al goed ge-

plukt en gesnoept uit de tuin: aardbeien, blau-

we & rode bessen en frambozen. Er zaten dit 

eerste jaar zelfs al kweeperen in de hoogstam 

fruitbomen! De tuin is overigens niet alleen 

voor kinderen van De 

Horst; het is een 

buurt-plein en dus 

ook een buurt-tuin, 

voor iedereen. 
 

Om de pluktuin een 

passende naam te 

geven is er voor de 

zomervakantie op 

school een prijsvraag 

gehouden. Uit de 

vele inzendingen is 

een winnaar gekozen.  
 

Zij mocht zelf de 

nieuwe naam van de 

tuin onthullen ten 

overstaan van alle 

andere leerlingen & 

leerkrachten: Gwen 

Timmerman (groep 

5) bedacht de naam 

‘Plukgeluk’ omdat je 

‘blij wordt als je zelf 

lekkers mag pluk-

ken’. Ze ontving als 

prijs een kinderboek 

over tuinieren. 
 

De poort en het 

prachtige naambord 

werden gemaakt door 

Tom’s Woodwork uit 

De Wijk. Het is een 

echte aanwinst voor 

het Schoolplein-

Buurtplein. 
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