
  

   

Duo Tandem houdt het na 25 jaar voor gezien 

                                     4e jaargang nr. 22 l 11 nov  2017 

Bij intimi was het al een tijdje bekend dat 

ze er mee zouden stoppen. Maar nu is het 

echt officieel. Drummer Hans Peter Sloots 

en toetsenist en zanger Jos van Kampen uit 

De Wijk, beter bekend als Duo Tandem 

zijn bezig met de laatste serie optredens. 

Aan de muzikale samenwerking komt na 

vijfentwintig jaar een eind. En dat zal ze-

ker niet ongemerkt voorbij gaan.  
 

Op zaterdag 10 februari 2018 gaan ze nog een 

keer ‘samen knallen’. In een feesttent achter 

Eetcafé Het Vergulde Ros in Staphorst sluiten 

ze in stijl af. ‘Iedereen is welkom om er sa-

men met ons een geweldig feest van te ma-

ken’ vat Sloots het samen. ‘We hebben ook 

nog een aantal  muzikale verassingen voor het 

publiek in petto. Volgens ons gaat dat super 

worden’ voegt Van kampen er aan toe. Vijf-

entwintig jaar deelden ze lief en leed, en wa-

ren ze samen onderweg naar optredens. De 

kar met apparatuur achter de auto, en gaan 

met die banaan. Van Zoutkamp tot Nijmegen 

overal speelden ze. ‘Van een dorpsfeest met 

een paar duizend uitzinnige feestvierders,  tot 

een rumoerige voetbalkantine of verjaardags-

feest met een handjevol publiek, we hebben 

het allemaal meegemaakt’. Dat is ook min of 

meer de reden dat ze er nu na vijfentwintig 

jaar een punt achter zetten.   

>> Lees verder op pagina 5  
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Wat mij deze keer opviel!! 
Toen ik donderdagavond 24 oktober met een 

‘Vol verwachting klopt mijn hart’ -gevoel (’t 

is uiteindelijk binnenkort weer Sint Nicolaas, 

nietwaar!!) richting ons dorpshuis De Haveza-

te (ons cultureel centrum mag je wel zeggen!)

fietste, had ik geen idee wat ik deze avond 

van de belangenvereniging uit ons dorp te 

horen zou krijgen. Ik had voor deze avond 

geen uitnodiging, doch het woord 

‘inloopavond’ verleidde mij om toch maar 

eens een kijkje te gaan nemen. Nou, de eerste 

aanblik was fantastisch! Een bomvolle, grote 

zaal met publiek. De pianokruk moest zelfs 

nog gebruikt worden als zitplaats. Het duidde 

er op, dat deze affaire toch wel heel duidelijk 

leeft bij de Wijker bevolking 

De vijf bestuursleden van de belangenvereni-

ging hadden in onderling overleg besloten, dat 

secretaris en oud-politieman Rindert Bouma, 

maar als ‘spreekstalmeester’ moest optreden. 

Hij heeft zich daar deze avond streng, doch 

rechtvaardig (mag je ook verwachten van een 

oud-politieman!!)goed doorheen geslagen. 

Wat was er nou precies aan de hand? In 2013 

heeft het gemeentebestuur  besloten een aantal 

dorpshuizen in onze gemeente De Wolden, af 

te stoten. Daar is in de loop van die bijna  vijf 

jaar, in allerlei vorm flink over ‘gesteggeld’. 

Men ‘rollebolde’ flink met elkaar over straat, 

met als gevolg dat de ’initiatief-club’ op een 

zeker moment het bijltje er bij neergooide. De 

belangenvereniging pakte de draad weer op  

en die was, kennelijk na veel werk, naar hun 

mening zover, dat  men wel belangstellenden 

zou kunnen uitnodigen voor een toelichtings-

avond. Dat deed men door de leden van de 

belangenvereniging en wat  gebruikers, schrif-

telijk uit te nodigen. 

Daarover ontstond het eerste ‘gekissebis’ en 

de eerste valkuil voor voorzitter Bouma was 

gegraven. Hij kroop er echter goed weer uit, 

want het bleek dat de adressering niet overal 

‘up to date’ (voor de Drenten onder ons: ‘bej 

de tied’)was. Verder had Rindert in zijn ope-

ningswoord twee belangrijke mededelingen: 

Ten eerste was er het slechte bericht van de 

gemeente dat er voor 1 januari 2018 een be-

stuur diende te zijn, dat de verdere taken wil-

de overnemen! Het goede bericht was dat 

wethouder Pauwels deze week had medege-

deeld, dat men eventueel wat uitstel voor ge-

noemde termijn kon krijgen.  De belangenver-

eniging besloot om afgelopen zomer een pu-

blicatie rond te sturen, waarin een oproep ge-

daan werd aan de inwoners van De Wijk, om 

je aan te melden als eventueel  kandidaat be-

stuurslid . Het resultaat van dit verzoek was 

nul komma nul aanmeldingen!  Ter vergade-

ring bleek,  dat vooral het gebrek aan (voor) 

kennis van de eventuele functie hieraan ten 

grondslag lag. Er ontstond een oeverloos ge-

discussieer over b.v. ‘Wat wordt er dan van 

mij verwacht?’  Tenslotte werd besloten om 

op korte termijn 28 november een nieuwe 

vergadering uit te schrijven, waarbij ook het 

college van B. en W. (waar waren zij eigenlijk 

deze avond?) zal worden uitgenodigd en waar 

het beleidsplan aan de orde komt. Toen ik, 

toch wel wat teleurgesteld, naar huis fietste, 

waren twee dingen voor mij duidelijk: 

1e. We kunnen naar de Maan en we kunnen 

naar Mars; dan moet het met een aantal ver-

standige mensen uit ons dorp toch mogelijk 

zijn dit probleem op te lossen. En tegen de 

gemeente zou ik , in brandweertermen, willen 

zeggen “Er is in uw dorp De Wijk een brand 

gaande. De vlammen slaan al  het dak!! U, als 

verantwoordelijke brandweer, bent verplicht 

deze brand te blussen, anders gaat er een 

prachtig huis in vlammen op!!” 

2e De “Havezate” kan absoluut niet gemist 

worden in De Wijk. Of het nu is voor onze 

ouderen (biljarten, koersbal, koken, knutselen 

zang, enz. ) of voor onze cultuurliefhebbers 

(zang, muziek, toneel, schilderen enz.)                      

Jan Tijink  Prins Clauslaan 1 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260       
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Scherpe prijzen, zuinige brandstof en  

Airmiles sparen  

 

 

                                            

openingstijden tankstation :   

ma. t/m vr.  : 07.00 tot  21.00                                      

zaterdag      : 07.00 tot  21.00                                         

zondag        : 08.00 tot  21.00 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

Bijles nodig/

Huiswerkbegeleiding?                                             
Student lerarenopleiding/ PABO 

komt bij je aan huis. 06 41700421 

- Wanneer komp dat volk uut                                                                                                                                             

Spanje noar de Wiek? 

- Sinterkloas komp op 19 november an 

- Das now op een zundag dus?  

- Dat klopt! 

- Wat aans komp er nog een karstmarkt? 

- Volgens mej niet moar nog wel een 

zo’n soort karstfeesie bij de Meule 

- Oh en wanneer mag dat weeën? 

- Det is op zaterdag 9 december 

- Klinkt gezellig, wat holt det in? 

- Nou ja een soort van muzikale                

karstoamd in de Wieker Meule 

- Ow, en wie organiseert det dan? 

- Stichting De Wiek Actief, die van ut 

poasvuur en det feestie bej de Gorter  

- Veur wie is det? 

- Veur iederiene in’t dorp Jong en Old 

die wat karstsfeer wul pruven 

- Is er wat te pruven dan? 

- Vaste wel, chocomelk, glühwein 

bier en andere dingen. 

- Oh, det klinkt donders gezellig 

- Jazeker tis ook nog gratis entree, mit  

live muziek van Duo Tandem 

- Die mannen stopt er toch mit? 

- Dat wel moar op 9 dec speult  

ze nog een keer in de Wieker Meule 

- Dus de leste keer in De Wiek? 

- Zo beschouwd klopt det as een bus! 

- En hoe late begunt det feesie? 

- Vanaf 17.00 uur bij de Meule 

- Stiet genoteerd.  

- Yow                                                 

- Goed Goan  
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 (Vervolg van voorpagina - Duo Tandem) 
 

Want van ruzie of onenigheid onderling is 

absoluut geen sprake. Sloots: ‘We hebben 

altijd met veel plezier samen gespeeld, maar 

op een gegeven moment kom je in een andere 

fase van je leven. Je werk, een gezin met klei-

ne kinderen dat is niet altijd te rijmen met het 

muzikanten vak. Waarbij je veel onderweg 

bent, en meestal diep in de nacht terugkeert 

van een optreden. Het was een uit de hand 

gelopen hobby geworden’. 
 

Muziek maken zat er bij beide heren al vroeg 

in. Hans Peter, zoon van wijlen muzikant Piet 

Sloots kreeg het als ware met de paplepel 

ingegoten. ‘Vader speelde bij het populaire 

duo 2PK, beter bekend als Sloots en Holties’. 

Jos ging vanaf jongs af al naar de muziek-

school in Meppel.  In de  jaren ‘80’ deden ze 

vaak mee met playbackshows in de regio. 

‘We wonnen best vaak’. Daarna begonnen ze 

samen wat muziek te maken. Tot ze gevraagd 

werden om de muziek te komen maken tij-

dens de Fietsvierdaagse die door De Wijk 

ging. Sloots: ‘Geen probleem dachten we. 

Dat doen we wel even. Maar er kwamen die 

dag duizenden fietsers langs die even opsta-

ken om wat te eten of  te drinken bij de Hol-

wortel waar wij stonden. We hadden toen nog 

maar een paar nummers op het repertoire, die 

we elke keer herhaalden. Van Kampen: ‘Een 

van de nummers die we speelden betrof de 

grote hit van de Belgische groep Clouseau 

‘Daar Gaat Ze’. De fietsers hadden niets in de 

gaten, maar het bedienend personeel kon de 

nummers op een gegeven moment niet meer 

horen’.  Het was een groot succes voor de 

heren, en het leverde nog iets op ook, want de 

gasten gooiden als beloning behoorlijk wat 

kleingeld in de openstaande koffer. De plaat-

selijke supermarkt was er blij mee, en wissel-

de het graag om voor papiergeld. Daags er na 

togen beide muzikanten naar Big One in 

Zwolle om de verdiensten te investeren in 

betere en professionele muziekapparatuur.  
 

Vanaf dat moment ging het balletje rollen, en 

werden ze vaker gevraagd door bijvoorbeeld 

een voetbalclub of toneelvereniging. ‘De hele 

avond wachten tot we eindelijk mochten op-

treden. Sommige stukken zagen we zo vaak 

dat we ze wel konden dromen’. In de begin-

periode waren het de ouders die ze naar op-

tredens brachten. Tot ze zelf het rijbewijs 

behaalden. Van Kampen: ‘Ik had toen een 

baantje bij Taxi Prins, en in het weekend 

mocht ik de rolstoeltaxi van Jannes Prins le-

nen om de apparatuur te vervoeren, een 

prachtige tijd was dat’. De optredens namen 

een vlucht toen ze gingen spelen voor een 

artiestenbureau in de omgeving. Elk weekend 

waren ze op pad.  
 

Bruiloften, partijen en andere feesten                  
 

‘De dorpsfeesten waren vaak het mooist. 

Daar kon het nooit te gek’ vertelt Van Kam-

pen. ‘Polonaises, dansen op tafels. Vooral bij 

de feesten in Friesland kon het er nog wel 

eens ruig aan toe gaan. Als wij ’s avonds 

kwamen zaten ze soms de hele dag al aan het 

bier. Niet zelden eindigde dit in een flinke 

matpartij met de politie er bij’. ‘Ook de Wan-

delvierdaagse in Nijmegen waar ze mochten 

spelen staat ze nog helder voor de geest.  

Prachtige feesten om te doen’. Heel dankbaar 

waren ook de optredens voor gehandicapten. 

Of de optredens met andere artiesten zoals 

o.a: Jan en Zwaan en Albert West niet te ver-

geten. Ze kunnen gemakkelijk een boek vul-

len met alles wat ze door de jaren hebben 

meegemaakt. De anekdotes vliegen over tafel.  

De een nog mooier dan de andere. In de be-

ginjaren werd echt elke ‘klus’ aangenomen, 

maar de laatste jaren werden ze daarin iets 

selectiever. ‘Een bruiloft of verjaardagsfeestje 

dat heb je met alle respect wel een keer ge-

zien. Het wordt steeds lastiger om van huis te 

gaan, en je daarvoor op te laden’. Vandaar dat 

begin dit jaar het besluit werd genomen om er 

mee te stoppen. ‘Het is mooi geweest’.  
 

Beide heren blijven wel musiceren, maar op 

een iets lager pitje. ‘Het muzikale project 

zoals ‘De Vrienden Van De Wiek Live’ dat 

dit jaar op het programma stond  tijdens het 

Wieker feest is beslist geen moeite. Dat soort 

projecten zijn gewoon leuk om aan mee te 

werken’. 
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 Nederland Leest, november-actie in alle bibliotheken 
In november krijgen alle klanten van de bibliotheken in Nederland weer een boek, zolang de 

voorraad strekt, dat is de actie Nederland Leest. Het thema van Nederland Leest is ‘robotica’ 

en het boek dat gratis wordt verstrekt door de (deelnemende) bibliotheken is: Ik, robot van 

Isaac Asimov. Het is een futuristische raamvertelling rond hoofdpersoon Susan Calvin 

(1982), robotpsycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven. Extra in het boek van Asimov: 

het tiende verhaal is van Ronald Giphart, een verhaal dat hij samen met een robot schreef.  

Robots waren een eeuw geleden al voorspeld, maar ze komen er nu in grote getale aan. Waar 

eindigt dit? Een zonnige toekomst of is dit juist het einde van de mens? 
 

Optreden Ronald Giphart in Bibliotheek De Wijk 
 

Op woensdagvond 15 november treedt schrijver Ronald 

Giphart op in Bibliotheek De Wijk in het kader van de 

actie Nederland Leest. Het wordt een vrolijke avond over 

schrijven met robots. Via een PowerPointpresentatie ver-

telt deze gemakkelijke spreker over het schrijven met ro-

bots, want dat heeft hij het afgelopen half jaar gedaan. Hij 

heeft die avond dan ook een robot bij zich, die 10.000 boe-

ken heeft gelezen en hij gaat ter plekke een verhaal schrij-

ven met het publiek en de robot!  
 

Aanvang: 20.00 uur.  

Entree: € 7,50 voor bibliotheekleden                                             

en € 10,00 voor niet-leden.  
 

Wie op deze avond verhinderd is kan op de avond ervoor, dinsdag 14 november in bibliotheek 

Coevorden terecht, waar Giphart dezelfde lezing zal geven. 
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Open Repetitie Meander 
 

Vrouwenkoor Meander houdt op woensdag 15  november een  Open Repetitie. U bent van 

harte welkom om onze  repetitiemorgen bij te komen wonen in  De Havezate  van 9.00 uur tot 

11.00 uur.  Gratis entree en koffie plus traktatie in de pauze. 

Autorijschool De Wijk neemt nieuwe lesauto in gebruik  
Gerdo Kleine van Autorijschool De Wijk kreeg 13 oktober de sleutels overhandigd van zijn 

nieuwe lesauto een Hyundai  i30 1.6 CDRI Comfort.  
 

Nadat Kleine in januari 2017 gestart is met zijn 

rijschool heeft hij inmiddels heel wat kilome-

ters gemaakt in zijn eerste lesauto. Dat maakte 

de keus om voor zekerheid te gaan en de auto 

te vervangen voor een nieuwe. Waarmee hij de 

komende jaren vooruit kan, en  ook met de 

techniek mee gaat. Zo beschikt de Hyundai i30 

over een stop start systeem  achteruitrij camera 

ingebouwd navigatie systeem enz. Leerlingen 

mogen hier tegenwoordig ook gebruiken van 

maken tijdens het rijexamen. Gerdo: ‘We heb-

ben gekozen voor Hyundai omdat deze  in 

2015 al is verkozen tot lesauto van het jaar, en 

nog steeds als een van de beste uit de bus 

komt’.   
 

Wil je ook graag les hebben in deze sportieve Hyundai  i30?                                                                   

Meld je dan snel aan voor een Gratis Proefles.  
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Havezate dringend op 

zoek naar nieuwe                         

bestuursleden 
 

De Havezate  in De Wijk gaat niet per 1 janu-

ari dicht, maar er dienen zich voor deze dead-

line wel minimaal drie nieuwe bestuursleden 

aan te melden. ‘Het is uitstel, maar dit bete-

kend zoiets als blij zijn met een dode mus’ zo 

hield Rindert Bouma van Belangenvereniging 

De Wijk de aanwezigen voor tijdens een 

enigszins warrige bijeenkomst op dinsdag-

avond 24 oktober.  
 

Bij alle aanwezigen ontstond het besef dat het 

‘twee voor twaalf’ is voor de Havezate. Er 

moet wat gebeuren. Daardoor ontstonden er 

verhitte discussies. Het leverde echter voor-

alsnog geen nieuwe bestuursleden op. Om 

nieuwe bestuursleden te werven is meer in-

formatie en betere communicatie nodig zo 

blijkt. Bij veel inwoners bestaat er nog teveel 

onduidelijkheid over wat er wordt gevraagd 

van de nieuwe bestuursleden, en wat de ver-

antwoordelijkheden en risico’s zijn als ze in 

stappen. Vanuit de zaal kwamen veel vragen 

over de bestuursprofielen, en het onderne-

mingsplan. ‘Het concept ligt ter inzage, be-

langstellenden mogen deze inzien. Daar is 

niets geheimzinnigs aan’ zo stelde de Belan-

genverenging. Zo ver kwam het echter niet. 

Daarom is er op 28 november een extra bij-

eenkomst om dit nader toe te lichten. De on-

geveer tachtig belangstellenden hebben per 

mail een uitnodiging ontvangen. Ook de 

groepen die gebruik maken van De Havezate.  

Het is de bedoeling dat De Havezate gerund 

gaat worden door inwoners van de Wijk, on-

dersteund door professionele krachten. Dit 

zal los komen te staan van Welzijn en zo mo-

gelijk los van gemeentelijke subsidie. Het is 

gericht op maatschappelijke welzijnsdoelen. 

En tevens gericht op marktvraag, met omzet, 

winst en groei. Of de vier vaste krachten, die 

overigens alle lof  kregen voor hun inzet hun 

baan kunnen behouden werd niet duidelijk.  

Na het aanstellen van een stichtingsbestuur 

die ondersteund gaat worden door verschil-

lende commissies, wordt een zakelijk leider 

aangesteld. De bedrijfsgegevens en het be-

drijfsidee zijn al opgesteld. Maar het onder-

nemingsplan staat nog niet vast. ‘Het is een 

concept, dus hier kan van worden afgeweken 

door het nieuwe bestuur’. Daarnaast zal er 

een beroep gedaan worden op fondsen en 

Initiatiefrijk De Wolden. 
 

Belangrijke aspecten voor de verzelfstandi-

ging zijn dat de stichting eigenaar wordt van 

gebouw en parkeerterrein. Het achterstallig 

onderhoud wordt volledig weggewerkt door 

gemeente de Wolden. Daar hoort ook een 

aanpassing van de foyer bij. Tevens worden 

er materialen aangeschaft voor de verhuur. 

De in het leven geroepen Initiatiefgroep voor 

het behoud van De Havezate heeft de afgelo-

pen twee jaar diverse overleggen gevoerd, 

welke echter niet tot overeenstemming heb-

ben geleid met Belangenvereniging en Ge-

meente over de te volgen koers. Om verder 

besluitvorming niet te vertragen heeft de Ini-

tiatiefgroep  haar werkzaamheden  vorig jaar 

beëindigd. Vanuit de zaal werd dit gezien als 

een gemiste kans, en werd er al geopperd om 

deze groep er weer bij te betrekken.  

 

Het zal geen gemakkelijke klus worden zo 

realiseren alle betrokkenen zich terdege. Om 

voldoende draagvlak te creëren is het van 

belang dat zowel professionals als vrijwil-

ligers zich actief bezig blijven om de Haveza-

te te behouden. Bouma: ‘Als het dorpshuis 

niet meer bestaat, dan haal je het hart uit het 

dorp. En dat zou heel jammer zijn’. Bij de 

volgende informatiebijeenkomst  worden de 

bestuursprofielen en het ondernemingsplan 

nader toegelicht. Gehoopt wordt dat er dan 

ook een afvaardiging van de Gemeente aan-

wezig zal zijn om vragen te beantwoorden. 

Mocht het de belangenvereniging niet lukken 

tijdig nieuwe bestuurders te vinden, dan zal 

het de opdracht terug geven aan De Gemeen-

te. Wat er dan gaat gebeuren met De Haveza-

te is niet duidelijk. Maar sluiting is een reële 

mogelijkheid.  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Apollo repeteert met 

Humphrey Campbell 
 

Donderdagavond 2 november heeft 

het harmonieorkest van ‘Apollo’ uit 

de Wijk in de Meenthe te Steenwijk 

van zich laten horen tijdens de 10e 

editie van de Raboweek. Het orkest, 

mocht daarbij Berget Lewis en 

Humphrey Campbell begeleiden. 

Daarom werd er dinsdagavond  tevo-

ren nog even gerepeteerd in De Wijk 

met Humphrey Campbell.  
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 Voorlichtingsavond over uilen  
Vogelwerkgroep Vliegvlug uit Meppel is dit jaar van start gegaan met de werkzaamheden 

voor de kerk- en steenuilen in het gebied 

Koekange en De Wijk. De heer Bisschop uit 

De Wijk heeft dit werk jarenlang gedaan 

maar is er nu mee gestopt. Tijdens een over-

leg met aangrenzende vogelwerkgroepen 

bleek dat er in dit gebied geen personen wa-

ren, die de werkzaamheden wilden overne-

men. Vogelwerkgroep Vliegvlug heeft toen 

aangeboden om een gedeelte van het werk-

gebied van de heer Bisschop over te nemen 

voor een proeftijd van een jaar.  

De nestkasten die zich in Broekhuizen, de Schiphorst, De Wijk, gedeelte van de Stapel, Koek-

angerveld en Koekange  bevinden, worden nu dus bijgehouden door de vogelwerkgroep 

Vliegvlug. Inmiddels is door de vogelwerkgroep besloten om ook de komende jaren het uilen-

werk in dit gebied voort te zetten. Door middel van het ophangen van nestkasten, het contro-

leren en schoonmaken ervan en  het ringen van de jonge uilen probeert de vogelwerkgroep de 

populatie uilen in het gebied in stand te houden.  
 

De vogelwerkgroep zal tijdens een voorlichtingsavond, die wordt gehouden op 22 november, 

aanvang 20.00 uur in het dorpshuis De Schakel, Prinses Margrietlaan 1 in Koekange, een pre-

sentatie geven over o.a. uilen. Iedereen, die de natuur een warm hart toedraagt, is welkom.  



 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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  Workshop                           

‘Spreken in het openbaar’ 
Een presentatie voor een groep collega’s of 

voor een zaal met belangstellenden? Voor 

veel mensen een enorme uitdaging! 
 

In deze voorbeelden is het van belang jezelf 

goed te presenteren. Vanzelfsprekend is een 

goede voorbereiding van groot belang. Wie is 

je doelgroep? Wat is hun kennisniveau en wat 

beoog je met de presentatie? Allemaal vragen 

die je jezelf vooraf moet stellen. Tijdens de 

presentatie is een losse houding, een prettige 

stem en een goede inhoud van belang. Tijdens 

de workshop zal Jeanette gaan oefenen met de 

deelnemers. Daarnaast geeft ze handvatten 

voor een goede presentatie zodat de zenuwen 

niet de overhand krijgen. Haar stelling is dat 

iedereen kan leren presenteren. De training is 

geschikt voor iedereen die af en toe moeten 

spreken voor een groep en dat beter onder de 

knie willen krijgen.  
 

De workshop vindt plaats op dinsdag 21 no-

vember in ontmoetingscentrum De Havezate 

te De Wijk van 19.00 – 22.00 uur. Workshop-

leider deze avond is Jeanette Brouwer van 

‘Jeanette Brouwer, Verandermanagement en 

Presentatie’. De kosten bedragen € 15,- incl. 

koffie, thee en koek 
 

Meer informatie en/ of aanmelden voor de 

workshop kan via www.vipdewolden.nl of 

neem contact op met Aïsha Slot of Leonoor 

Colenbrander van het ViP De Wolden via tel. 

0528 – 378686 of via info@vipdewolden.nl  

  

  Luuk is de prijswinnaar                                                       

Tijdens de Kinderboekenweek konden de 

kinderen in alle vier bibliotheken in de ge-

meente De Wolden meedoen aan een Gruf-

falo-speurtocht, voor de kleintjes, en een 

Boekenpuzzel, voor de grotere kinderen. En 

er werd veel gezocht en gepuzzeld. De kin-

deren konden er een boek mee winnen. De 

prijswinnaar in De Wijk was Luuk Travaille.  
 

Sinterklaas in De Wijk 
Op zondag 19 november komt Sinterklaas 

naar De Wijk. Hij wordt om 10.30 uur wel-

kom geheten voor de Molen door de enthou-

siaste Pietenband van Apollo. De muzikale 

optocht  met Apollo gaat vanaf 10.45 uur via 

Dorpsstraat - Postweg - Ottermanweg - W. 

Koopsweg - Dorpstraat naar de Havezate. 

Hier zijn de kinderen t/m groep 4 welkom 

van 11.15 uur tot ca 12.15 uur om een ver-

rassingsfeest met Sinterklaas te vieren. De 

uittocht van Sinterklaas is op 5 december 

om 17.30 uur bij de Molen.  

http://www.vipdewolden.nl
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Healing Tao/Tao Yoga 

Voor meer vitaliteit en 

emotioneel evenwicht. 

 

De Vos van Steenwijkstraat 13 

7957 BE De Wijk 

 

Lichaamsbewegingen, meditaties 

en visualisaties herstellen de                   

innerlijke balans. Verschillende 

soorten lessen en trainingen. 

 

www.creatievetaotraining.nl 

Tel. 06-51094209 

 

Cornelia Meienhofer;                         

Healing Tao Instructeur. 

Groepswerk en persoonlijke                       

begeleiding. 

Op vrijdag 24 november is er Ladies Only in 

ontmoetingscentrum De Havezate in De 

Wijk. Waarbij er van alles te zien, te proeven 

en te beleven is. Voor de dames is er een 

ontvangst met een drankje en een hapje ver-

zorgt door PP’s Mangerie. Zo zijn er ver-

schillende kramen met o.a. kleding ,sieraden, 

woonaccessoires, unieke kaarten, brocante, 

cambridge, wol, kleuranalyse, kletspotten-

+size dameskleding, parfum, kinderkleding, 

handlettering en een Yoga demonstratie door 

Atlas Sport. Tevens is er een Wellnesshoek 

met schoonheidsspecialiste, kapster,  pedicu-

re, nagelstylist en een massagestoel. Tijdens 

deze avond worden er meerdere modeshows 

georganiseerd door: Atelier Jenn Collier en 

Zuss & Zij. De tijden zijn van  19.00 – 

22.30. Entree € 3,00. De eerste 30 bezoekers 

ontvangen een Goodie Bag.  
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bibliotheek De Wijk………………………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Gemeente  de Wolden………………………… 

Huisartsenpraktijk Meppel……………………. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

OBS de Horst…………………………………. 

Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Politie de Wolden……………………………... 

Tourist Info De Wijk………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 

  

112 

0522 - 820377 

088 - 0128210 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

0900 - 8844 (geen spoed) 
0522 - 443275 

06 - 125 666 69 

  

 Informatie:  

dewijk.info 
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info 

Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl  en www.dewijk.info 

Volgende editie verschijnt 25 november 2017.  Kopij inleveren voor 20 nov. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



