
  

   

‘Licht in de duisternis’ voor Havezate 

                                     4e jaargang nr. 24 l 09 dec  2017 

Er gloort weer een klein lichtpuntje voor 

de Havezate, zo werd dinsdagavond  28 

november bekend tijdens de  informatie-

avond t.b.v. de verzelfstandiging.  Voor 1 

januari dienden zich minimaal drie nieuwe 

bestuursleden aan te melden. Dat is gelukt. 
 

Dertien personen hebben gehoor gegeven aan 

de noodoproep. Zij krijgen minimaal een half 

jaar de tijd om uit te maken wie er voor welke 

functie het best geschikt is, en om het concept 

ondernemingsplan onder de loep te nemen. 

De vorige bijeenkomst op 24 oktober riep 

vooral vragen op. Er was toen veel onduide-

lijkheid over wat er wordt gevraagd van de 

nieuwe bestuursleden, en wat de verantwoor-

delijkheden en risico’s zijn als ze in stappen. 

Veel vragen gingen destijds over de opgestel-

de bestuursprofielen, en het ondernemings-

plan. Deze stukken zijn inmiddels verstrekt 

aan de belangstellenden, die hun mailadres 

hebben achter gelaten. Een andere cruciale 

vraag toen was: ‘Waarom is er niemand van 

de Gemeente aanwezig’ om e.e.a. toe te lich-

ten.  Lees meer op pagina 2>> 
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Vervolg van voorpagina 
 

Volgens wethouder Mirjam Pauwels, dinsdag-

avond wel aanwezig, was de informatieavond 

van 24 oktober uitsluitend bedoeld voor de 

belangenvereniging De Wijk om de inwoners 

te informeren. Daar waren de meningen enigs-

zins verdeeld over. Procesbegeleider Anne 

Prins eveneens aanwezig erkende wel dat de 

Gemeente steken heeft laten vallen in de com-

municatie. En noemde het zelfs een’ onhandig 

uitgaanspunt’. Prins stelde zich geheel onaf-

hankelijk op, en sloeg zich dapper door de 

presentatie. Maar kreeg gaandeweg toch een 

paar keer het vuur na aan de schenen gelegd.  
 

Prins: ‘We moeten niet alleen kijken wat er 

fout kan gaan. We kunnen ook kijken wat er 

wel goed gaat’. De nieuwe stichting wordt 

eigendom van het gebouw en de parkeerterrei-

nen zo vertelde Mirjam Pauwels. 

‘Achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, 

en mocht er een ‘lijk uit de kast’ vallen dan 

helpt de Gemeente heus wel mee. Belangrijk-

ste is echter dat de Havezate op eigen benen 

gaat staan’. De vraag vanuit de zaal of  de 

verzelfstandiging van de Havezate niet ge-

woon een ordinaire bezuinigingsmaatregel is 

pareerde de Wethouder handig. Door te stel-

len dat dit een traject is dat enkele jaren al  in 

gang is gezet, doordat burgers nu zelf kunnen 

beslissen over dit soort zaken. ‘De zwemba-

den, speeltuinen en soms ook het groenonder-

houd zijn al verzelfstandigd. Het geeft burgers 

een grotere betrokkenheid, en heeft ook vele 

andere voordelen’. Welke dat zijn werden niet 

duidelijk. Of het bestaande personeel na de 

verzelfstandiging  kan blijven is ook nog on-

zeker. Pauwels: ‘Het kan zijn dat ze opnieuw 

moeten solliciteren naar de bestaande func-

ties, het nieuwe bestuur moet daarover beslis-

sen’. 
 

De dertien personen die zich vooralsnog heb-

ben aangemeld gaan de komende tijd samen 

verder evalueren, en uitmaken wie het meest 

geschikt is voor welke functie. Dat riep ook 

vragen op als: Wie bepaalt dat dan!’. Het zal 

in het geheel geen gemakkelijke klus worden 

zoals realiseren allen zich terdege. Professio-

nals en vrijwilligers moeten actief blijven om 

de Havezate op de kaart te houden. Voorlopig 

is er weer even ‘licht in de duisternis’. 
 

Wat mij deze keer opviel!! 

Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat ons 

(kleine) dorp rijk is aan allerlei verenigingen, 

hetgeen de leefbaarheid natuurlijk ten goede 

komt. En vooral de culturele mogelijkheden 

zijn legio. Dat bleek enkele weken geleden 

maar weer eens, toen in een tijdsbestek van 4 

à 5 weken bijna al onze verenigingen op het 

gebied van zang en muziek voor het voetlicht 

traden. En niet zonder succes!  Afgeladen 

zalen!! Prachtige voorstellingen van hoog 

niveau. Geen kritiek? Nee, absoluut niet op de 

uitvoeringen. Complimenten naar alle kan-

ten!! Maar…………..toch wel op de tijdsplan-

ning van de uitvoeringen. In een tijdsbestek 

van  enkele weken, hadden we ons jaarlijkse 

culturele menu opgesoupeerd!!! En dat is voor 

sommige mensen toch net iets te veel van het 

goede. Zou het misschien een goed idee  zijn 

om, aan het begin van een jaar, eens even “de 

koppen” bij elkaar te steken om te komen tot 

een (betere) verdeling over het hele jaar van 

de uitvoeringen?? Want uiteindelijk vist men, 

qua publieke belangstelling, wel allemaal uit 

dezelfde vijver!!!! 

 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 1 
 

Te koop, gevonden, verloren, 

aangeboden e.d. 

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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- Ut bint echt de donkere 

dagen veur karst 

- Kuj wel stellen goed  

opletten veur ut inbrekerstuig 

- Precies en gewoon 112 bellen 

as er verdachte situaties bint 

- Dat zak zeker doen 

- Veur de Havezate liekt 

ut iets rooskleuriger begriep ik? 

- Klopt, er hebt zich 13 personen                      

an e meld as evt. bestuurslid 

- Allend maar mooi want de 

Havezate mut bliefen vien ik 

- Zekers 

- De Rabobank haalt de  

geldautomaat alweer weg lees ik 

- Gelukkig is de Regiobank er nog 

die timmert teminste wel an de weg 

- De Riestduukers heft zich  

zelf op, woarumme is det? 

- Klopt financieel en 

Organisatorisch kunt niet meer uut 

- Zunde ja 

-  Dat is woar , wat doej er an? 

- Sytske de Ruiter stopt er ook 

mit as pedicure heur ik?  

- Klopt giet verhuuzen kuj wel lezen 

wiederop in dit kraanttie 

- Nou ja zo is genog reuring 

- Nog eem noar de Wieker Winter-

avond op 9 december dan? 

- Was wel de bedoeling 

- Hoe late begunt det eigenlijk? 

- Vanaf 17.00 uur mit Duo Tandem 

enne ut is gratis entree 

- Dan zie ik doar wel!  

- Yow                                                 

- Goed Goan  
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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. 
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Buurtbus met de tijd mee 
 

Met ingang van 10 december 2017 gaan in 

het hele land de vernieuwde dienstregelingen 

in. De NS zijn hierin leidend, maar ook de 

busmaatschappijen kunnen op die datum een 

wijziging doorvoeren. Voor het eerst in jaren 

zal er ook bij de Buurtbus IJhorst e.o. het een 

en ander veranderen.  
 

Het gaat om drie grote veranderingen: 

1. DIENSTREGELING: Uit onderzoek is 

gebleken dat de buurtbus beter aansluit op de 

treinen in Meppel als we een kwartiertje later 

rijden dan nu het geval is. Op de website 

(www.buurtbusijhorst.nl) treft u de complete 

nieuwe dienstregeling aan. 
 

2.  ROUTE: Vanaf 10 december rijden we 

vanuit IJhorst eerst even over de Poortsteeg 

en Julianaweg naar de Wijk en keren daar 

om. Dan rijden we terug naar de Heerenweg 

om zoals altijd naar Meppel te gaan. De te-

rugweg van Meppel naar IJhorst verandert 

ook. We gaan dan niet meer langs het station 

en rijden rechtstreeks via het ziekenhuis naar 

de Wijk. In de Wijk wordt de route ook ver-

anderd zodat we door de nieuwbouw gaan en 

bij Dunninge weer op de Julianaweg komen. 

Op de website (www.buurtbusijhorst.nl) staan 

twee kaartjes waarin de route is ingetekend. 
 

3. OV-CHIPKAART: Vanaf 10 december 

hebben we een chipkaartlezer in de bus. Dat 

betekent dat een reiziger voortaan met OV-

chipkaart kan betalen. Studenten moeten van-

af dat moment in- en uitchecken met hun OV-

chipkaart. Als daar een studentenproduct op 

staat, reizen zij gratis.  
 

De oude buskaartjes die u nu kent blijven 

voorlopig gewoon bestaan.  Informatie over 

de OV-chipkaart kunt u op internet vinden bij 

ov-chipkaart.nl. In de buurtbus liggen binnen-

kort folders met de nieuwe dienstregeling. 

Conferencier Peer komt  

optreden in De Wijk 
Conferencier Peer verzorgt op vrijdag 19 

januari 2018 om 20.00 uur een optreden in 

De Havezate in De Wijk.  Hij viert daarmee 

ook het feit dat hij ruim 40 jaar in het vak zit. 

Ooit begonnen als conferencier bij Drenthe 

Plat speelt Peer alweer vele jaren een solo-

programma. In het programma  ‘Ziel en Za-

ligheid’ geeft hij het publiek een kijkje in zijn 

leven. En komt de Katholieke Brabantse ach-

tergrond van Drentse Conferencier Peer bo-

ven drijven. Het programma is autobiogra-

fisch, en gaat terug naar Brabant in de jaren 

‘50’. Toen de meester nog een meneer was, 

de veldwachter het gezag vertegenwoordigde 

en samen met  de pastoor, dokter en de nota-

ris tot de notabelen van het dorp behoorde.  
 

Verhalen over zijn schooltijd, biechten en 

communie uit de jeugdjaren van Peer komen 

voorbij, zonder  daarmee de spot te drijven. 

Peer kan dit als geen ander. Het vertellen zat 

hem al vroeg in het bloed.   Of zoals zijn 

moeder vroeger al zei:  ‘als je iets doet, doe 

het dan met Ziel en Zaligheid’. Dit is door 

Peer goed in de oren geknoopt. Ook nu ko-

men vele typetjes voorbij met herkenbare 

streekhumor.  Dit wordt afgewisseld met mu-

ziek en zang.  Kaarten € 10 zijn te koop bij de 

Havezate en Bemo Entertainment in De Wijk. 

De laatste Dewijk.info dit jaar               

verschijnt op 23 december.                                  

Kopij en   advertenties inleveren voor 

maandag 18 december 10.00 uur 
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 Workshop (kerst) Kaarten 

maken in Bibliotheek  
 

Elke 2e donderdag  van de maand is er een 

gezellig Creacafé  in de Bibliotheek van De 

Wijk. Vindt u het leuk om creatief bezig te 

zijn en nieuwe mensen te ontmoeten Dan 

bent u van harte uitgenodigd. U kunt uw ei-

gen werk meenemen maar er zijn ook materi-

alen aanwezig om een nieuwe hobby uit te 

proberen. 
 

Op donderdag 14 december wordt er een 

Workshop( Kerst) Kaarten maken georgani-

seerd. Lijkt het u leuk om uw eigen kaarten te 

maken dan is dit de kans om het uit te probe-

ren. Er wordt u geleerd hoe u op een eenvou-

dige manier een hele leuke persoonlijke kaart 

kunt maken. De Workshop is van 14.00 -

16.00 uur.  Deelname is gratis. U kunt zich 

aanmelden bij de Bibliotheek van De Wijk, 

telefoon: 088 0128210 of via                                   

info@bibliotheekdewijk.nl                                    

Chocolade letter versieren  

Op locatie postweg zijn we begonnen met 

het thema Sinterklaas! Daarom hebben we 

gisteren een workshop chocolade letter of 

speculaaspop versieren georganiseerd dit 

i.s.m. Sjocolade.nl. De kinderen mochten 

zelf wat ze wilden versieren en daarna 

mochten ze het zelf inpakken. Kortom een 

super leuke en gezellige activiteit die voor 

herhaling vatbaar is! 
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Opheffing Reestduikers 
 

Zwemvereniging de Reestduikers is opgericht 

in 1970 en onder de bezielende leiding van de 

op 26-11-2016 overleden ‘Badmeester ’ Henk 

Witvoet zijn er door de wedstrijdploeg diver-

se grote en kleine successen geboekt.  
 

In de 47 jaar van hun bestaan jaar hebben 

hele generaties kinderen op zaterdagochtend 

het zwemmen geleerd in Bad Hesselingen 

eerst van Henk Witvoet, later Jacob de Haan 

en in de laatste jaren door Karin Habes. De 

wedstrijdploeg is gedurende dezelfde 47 jaar 

2x in de week bijeengekomen om te trainen 

op alle disciplines en er waren meerdere wed-

strijden waar de Reestduikers hun krachten 

konden meten met leden van andere vereni-

gingen en konden proberen om hun persoon-

lijke records aan te scherpen. Onlangs werd 

door de Reestduikers in zwembad de Dolfijn 

in Hoogeveen de laatste door hen georgani-

seerde wedstrijd  gezwommen onder leiding 

van coach Geert Blauw zijn bij deze gelegen-

heid nog prachtige medailles in de wacht 

gesleept. Ook is jarenlang met groot succes 

de jaarlijkse zwemvierdaagse in zwembad de 

Slenken georganiseerd. In 2010 is nog groots 

het 40 jarig bestaan gevierd met een feestelijk 

Reünie Barbecue feest waarbij door de mas-

saal gekomen oud leden vele herinneringen 

werden opgehaald en een speciaal uitgegeven 

jubileum krant. Tot een viering van het 50 

jarig bestaan zal het helaas niet meer komen,  

na een aantal extra ingelaste vergaderingen 

waarbij naarstig werd gezocht naar oplossin-

gen voor financieel en organisatorische pro-

blemen is met pijn in het hart de beslissing 

genomen om de club op te heffen. Afgelopen 

zaterdag was er voor de leerlingen, leden en 

ouders de gelegenheid om samen vrij te 

zwemmen en aanstaande woensdag is de al-

lerlaatste training in Bad Hesselingen. De 

Reestduikers willen graag iedereen bedanken 

die in al deze jaren hebben geholpen en de 

club een warm hart toegedragen hebben: 

sponsoren, bestuursleden, leden en ouders. 
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Carolijn neemt Pedicure klantenbestand Sytske over 
 

De ene pedicure komt, en de ander gaat. In dit geval is Sytske de Ruiter  de vertrekkende per-

soon, en Carolijn Kwist (33) de nieuwe Medisch Pedicure in De Wijk,  die met uitzondering 

van de oncologie patiënten het klantenbestand overneemt.  We vroegen de dames naar het hoe 

en waarom. 
 

Syskte: ‘Ik stop met Medisch Pedicurepraktijk de Ruiter in IJhorst omdat we gaan verhuizen 

naar ons huis in Nijverdal. Het is misschien wel bekend omdat mijn man Henk de Ruiter stopt  

als Dominee van de Protestantse gemeente IJhorst – de Wijk. En daarom gaan we de pastorie 

ook verlaten’.  Carolijn woont als aanstormend Pedicure nog niet zo lang in De Wijk.  ´Ik 

kom uit Zutphen, maar mijn vriend woont hier´. Via de dochter van Sytske kwamen beide 

dames in contact met elkaar. ‘Toen ik hoorde over de verhuizing, heb ik haar benaderd om te 

vragen of ik het klantenbestand kon overnemen. En zo is het balletje gaan rollen’. Sytske be-

aamt dit.  
 

Van Top Tot Teen is een combinatie van een Pedicure salon en ambulant kapper.  En is ge-

vestigd aan de Julianaweg 9 in De Wijk. ‘Beter bekend als het adres waar eerder schoonheids-

salon Ali Veenstra zat’.  Niet geheel toevallig, want dat is ook nog eens haar schoonmoeder.   

Ook mensen met diabetes en reuma kunnen behandeld worden. Carolijn is tevens gediplo-

meerd pedicure en is aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet en ProCert. Van Top Tot 

Teen is op afspraak geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.30 uur, op dins-

dagavond van 19.30 – 20.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 08.00 tot 12.00. Ze 

heeft zin in deze nieuwe uitdaging zo geeft ze aan. ´Het contact met de klanten, je eigen tijd 

indelen, geen dag, maar ook geen voet is hetzelfde en dat maakt het zo variabel´.   
 

Ook Sytske  (63) denkt nog niet aan stoppen.  Per 1 december start ze  een nieuwe praktijk in 

een Medisch Centrum in Nijverdal.  ´Dat wilde ik ook graag. Voordeel daarvan is dat je direct 

contact hebt met de huisartsen´.  Ze kijkt vooral terug op de goede samenwerking met andere 

pedicures uit de omgeving. Iets wat nooit gezien werd als concurrentie. ´Klanten die bij jou 

passen komen naar jou. Klanten die niet bij jou passen gaan naar een ander. Daar is ook niets 

mis mee!´.  Meer informatie: www.vantoptotteendewijk.nl 
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Clubtentoonstelling 

D.W.O. 

Komend  weekend 8 en 9 december word de 

52e clubtentoonstelling van pluimvee- en 

konijnenfokkersvereniging D.W.O. georgani-

seerd in Sporthal De Slenken in De Wijk. Dit 

wordt mede mogelijk gemaakt door een en-

thousiaste groep helpers en de financiële 

steun van een groot aantal adverteerders.  

D.W.O. is een kleindieren vereniging met in 

totaal 65 leden. Er worden vele rassen kippen, 

en konijnen geshowd. Bij konijnen van 

Vlaamse reus tot  kleurdwerg. Ook zullen 

diverse rassen sierduiven en siervogels  te 

bewonderen zijn. In totaal 302 dieren, onder-

verdeeld in 189 konijnen, 61 hoenders, 36 

sierduiven en 15 siervogels  elk in verschil-

lende rassen en kleuren. Alle dieren zullen 

vrijdag door erkende, goed opgeleide keur-

meesters worden beoordeeld op het wel of 

niet voldoen aan de eisen die worden gesteld 

in de betreffende kleindierstandaard. De be-

oordelingen zullen te lezen zijn op de beoor-

delingskaarten welke bij het betreffende dier 

hangen. De opening en prijsuitreiking zal 

vrijdagavond om 19,30 uur worden verricht 

en de openingstijden zijn vrijdagavond van 

19.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 

16.00 uur. We hopen dat u een bezoekje zult 

brengen aan deze show. Voor meer informatie 

over de kleindiersport kunt u hier  terecht.  

Als appelbloesem in                    

de winter                                                                                                                                         
Op zondag 24 december wordt het kerstorato-

rium ‘Als appelbloesem in de winter’ uitge-

voerd door de Cantorij van de Protestantse 

Gemeente IJhorst-De Wijk. Aanvang om 

10.00 uur ’s morgens in de kerk in IJhorst. 

Het is vrij toegankelijk voor iedereen. Na 

afloop is er een collecte bij de deur, deze is 

bestemd voor de kerk. Daarna is er koffie/

thee/ranja in De Reesthof, naast de kerk. U 

bent van harte welkom! 

Het jaar 2017 zit er weer bijna op.  

wij willen iedereen graag bedanken voor het vertrouwen en 

wensen jullie hele fijne feestdagen.  

met wederom frisse kapsels en gezonde haren!  

Team Trendline Haarmode 
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Kerstwandeling  
 

De jaarlijkse kerstwandeling wordt dit jaar 

gehouden op zondagmiddag 17 december. 

Vertrek tussen 13.30 uur en 14.00 uur vanaf 

De Reesthof, naast de kerk in IJhorst. De 

kosten zijn voor volwassenen 2 euro, kin-

deren tot 12 jaar zijn gratis. Er is een route 

van circa 7 kilometer en deze kan onderweg 

worden ingekort tot 5 kilometer. Deze laatste 

route is goed te lopen met aangelijnde honden 

en kinderwagens. De route van 7 kilometer 

komt door een gebied waar absoluut geen 

honden mogen komen, ook niet aangelijnd. 

Onderweg zijn 2 stopplaatsen. Bij de eerste is 

muziek en koffie/thee/ranja met iets lekkers. 

Bij de 2e stop is er een verrassing. Hierna 

komt u in een mooi stukje natuur, waar het 

normaal verboden toegang is. Na de wande-

ling staat er in De Reesthof chocolademelk 

en/of glühwijn. De middag wordt afgesloten 

met een Vesperdienst in de kerk.  

Kerstmiddag Havezate  

De vrijwilligers van het Ouderenbestuur en 

De Havezate in De Wijk, willen u een mooie 

kerstmiddag bezorgen. 

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen op: 

Donderdag 14 December 

Tijd          : 14.00 uur. 

Waar        : De Havezate in De Wijk. 

Kosten     : € 7,- ( Inbegrepen 2x koffie/thee 

met lekkers, 1x consumptie met hapje.)  

Er komt een optreden van het Meanderkoor. 

Een gedicht / verhaal van de heer J.Tijink. 

Vrijwilligers ouderenbestuur: Bea Wester-

beek, Geertje Gol, Elly Strabbing.  

Kipactie Roreko 

Roreko is weer gestart met de verkoop van 

kiprollade, kippenbouten, TV-sticks en kip-

nuggets. Online bestellen kan via 

kipactie@kvroreko.nl . Op zaterdag 23 dec 

wordt de bestelling thuis afgeleverd.  

"Welkoop koopzondag  

10 en 17 december  

van 11.00 - 17.00" 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 



  

 13 

Wiekers opgelet in deze 

donker dagen!!  
 

Zondagavond 26 november rond 19.00 uur 

troffen we een verdacht persoon aan bij ons 

huis aan de J.L Nijsinghweg in De Wijk. De 

man droeg donkere (werk) kleding en was op 

een Mountainbike. Zijn gezicht was bedekt 

met een muts en sjaal. Hij had een soort van 

mijnwerkerslamp op zijn voorhoofd. Bij ons 

huis was op dat moment niemand thuis. (en 

dat was waarschijnlijk te zien!)  
 

Daarom had het huis vermoedelijk zijn inte-

resse! Ook omdat onze (nieuwe) buren aan 

het klussen zijn en beetje lawaai maken (Wat  

geen probleem is!) zou je dus ongemerkt kun-

nen inbreken als je dat wilt?? Wij (uw web-

master en zijn familieleden) kwamen toevallig 

net aanrijden met de auto. De man schrok en 

ging er als een haas vandoor zodra hij ons 

zag. Wij vonden het zeer verdacht en zijn 

achter hem aangereden om te kijken waar hij 

naar toe zou gaan.  
 

De man ging steeds sneller fietsen en keek 

voortdurend achterom, om te zien of hij nog 

werd gevolgd. Via de Tillemaweg ging hij 

linksaf richting Koekange. Op een gegeven 

moment reden we met onze auto naast hem op 

het fietspad/viaduct. Mijn zoon deed het raam 

open om te kijken wie of wat het was. Hij 

keek ook onze kant op. Maar door de lamp op 

zijn voorhoofd, die ons verblindde konden we 

niets van zijn gezicht zien. Hij vluchtte via het 

viaduct bij brandweerpost Noordwijk (De 

Wijk/Koekange) het fietspad op richting Hoo-

geveen. Wij bleven nog even boven op het 

viaduct staan om te kijken wat de man zou 

gaan doen. Hij stond daar stil en keek onze 

kant op. Uiteindelijk was het voor ons wel 

duidelijk dat dit niet in de haak was, en zijn 

we weg gegaan. We hebben een melding van 

deze verdachte situatie gemaakt bij de Politie. 

Dus dorpsgenoten, geef u ogen en oren goed 

de kost in deze donkere dagen.  
 

De webmaster van www. dewijk.info / 

ww.weblog-dewolden.nl  en tevens uitgever 

van dit krantje staat trouwens nog steeds open 

voor een buurtpreventie Appgroep. Samen 

kunnen we elkaar sneller en beter op de hoog-

te houden van verdachte situaties in ons dorp. 

 

'Geschilderd water' bij 

Schilderijen Boerderij  

Een collectie van ca. 140 olieverfschilderijen 

is tijdens de Najaar Expositie 2017 van 

Kunsthandel De Wiek te zien in de deel van 

de boerderij aan de Stapelerweg in De Wijk. 

Het thema dit jaar is 'Geschilderd Water'.  
 

Het onderwerp is ruim genomen met zeege-

zichten, havens, schepen, sloten, rivieren, 

plassen en meren. De schilderijen dateren uit 

de jaren 1830-1980 waardoor diverse periodes 

uit de schilderkunst zijn vertegenwoordigd, 

zoals de romantiek, het vroege impressionis-

me van de Haagse School en het kleurrijker 

neo-impressionisme. Er zijn ca. 30 nog niet 

eerder geëxposeerde werken. De schilderijen 

zijn gemaakt door kleine maar bekende mees-

ters, zoals  b.v. Simon Maris Wszn., Willem 

C. Rip, Evert Pieters, David Schulman, 

W.G.F. Jansen, Evert Moll, A.J. Zwart, A.P. 

Schotel, Jan Korthals, Toon Kelder e.v.a. 
 

Ook is weer een plekje ingeruimd voor een 

kleine foto-expositie met werk van Eric Veth 

met eveneens als thema 'Water'. 
 

Schilderijen Boerderij De Wiek wordt gerund 

door Eric en Frauke Veth en is sinds 1990 

gevestigd aan de Stapelerweg in het Drentse 

plaatsje De Wijk, gelegen aan het prachtige 

Reestdal. Ook de omgeving is zeker het aan-

zien waard. Er zijn diverse wandel- en fiets 

routes uitgezet. 
 

Bezoekers zijn welkom op de vrijdagen, za-

terdagen en zondagen van 8, 9, 10 december 

van 11.00 – 17.00 uur. Andere dagen en tijden 

na afspraak. Gratis toegang. Parkeren op ei-

gen terrein.  

 

www.schilderijendewiek.nl –                                     

info@schilderijendewiek.nl -                                          

0528-391685. 

 



  

 14 

 



  

 15 

 Erespeld voor Arend   

Arend Muller kreeg onlangs een erespeld, 

omdat hij meer dan veertig jaar actief de im-

kerij beoefent en de imkers van imkerijvere-

niging De Wijk met raad en daad bijstaat. 
 

Arend Muller kreeg een groot applaus van 

alle leden van de bloeiende imkervereniging 

de Wijk en omstreken. Het eerbetoon viel 

hem te beurt in informatiecentrum ’t Ende 

aan de Stapelerweg. Muller werd lid in 1975 

en twee jaar later was hij de voorzitter. De 

imkervereniging was toen toe aan vernieu-

wing en vooral ook aan jonge nieuwe leden. 

'Het waren voor het merendeel oude, soms 

hardhorende knarren', aldus Arend Muller.  
 

Muller wist de vereniging weer op de rails te 

krijgen door actief te werven en de publiciteit 

te zoeken. Je kon hem vaak zien op markten 

en beurzen. Hij bleef ruim 25 jaar voorzitter. 
 

Bijenteelt 
 

Recentelijk nog was hij betrokken bij een 

open dag die vooral bedoeld was voor kin-

deren die meer wilden weten van de bijen-

teelt. Hij maakte met tientallen kinderen toen 

prachtige waskaarsen. 'Wat Muller het meest 

siert is zijn niet aflatende zorg voor behoud 

van natuur en het verkleinen van je voetprint. 

De pogingen de natuur te sparen en de con-

crete aanpak ter verbetering van het ecosys-

teem tonen waar je zorg ligt. Je gebruikt de 

natuur als leidraad', aldus Theo Hulshof, de 

huidige voorzitter van de plaatselijke NBV. 

Arend Muller kreeg van de voorzitter de van-

uit het hoofdbestuur in Wageningen toege-

zonden gouden eremedaille opgespeld als 

blijk van waardering voor zijn steun. 'Achter 

elke sterke man staat een sterke vrouw', aldus 

de voorzitter en hij overhandigde Froukje, 

Arends echtgenote, een mooie bos bloemen. 

Een groot applaus was hun deel.  

 

Workshop (kerst) kaarten 

maken in Bibliotheek  

Elke tweede donderdag  van de maand is er 

een gezellig Creacafé  in de Bibliotheek van 

De Wijk voor wie graag nieuwe mensen ont-

moet. U kunt uw eigen creatief werkje mee-

nemen maar het hoeft niet.  

 

Op donderdag 14 december wordt er tijdens 

het Creacafé een workshop ( kerst) kaarten 

maken georganiseerd, een mooie kans om 

zelf met kaarten maken aan de slag te gaan. 

Er wordt geleerd op een eenvoudige manier 

een mooie persoonlijke kaart te maken. De 

workshop is van 14.00 -16.00 uur en deelna-

me is gratis. 

 

U kunt zich aanmelden bij Bibliotheek De 

Wijk, telefoon: 088 0128210 of via in-

fo@bibliotheekdewijk.nl 



 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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GROOTZZ is een gezellige en sfeervolle winkel voor de + size vrouw. 

Persoonlijke benadering en een eerlijk advies staat voorop. 
Kleding van GROOTZZ staat voor stoer en vrouwelijk 
vanaf maat 44 t/m 54. Wij nodigen u uit om het zelf te ervaren. 
Lukt het niet binnen de openingstijden, dan is een afspraak snel gemaakt. 
 
Kortom wij zien u graag bij GROOTZZ! 
 
Openingstijden:                                                                             GROOTZZ 
Woensdag  9.30 -17.30 uur:                                          Handelsweg 19g 
Vrijdag 9.30-19.00 uur                                        (zijweg nijverheidsweg25)
Zaterdag 9.30-13.00                                                            7921 JR Zuidwolde 
                                                                                                                06 45142095 
 
 

Pietenfeest bij Kinderopvang Het Uilenbos! 
 

Zaterdag 2 december brachten twee zwarte pieten een bezoek aan de kinderen en ouders van 

Het Uilenbos. We hebben ons Pietenfeest gevierd in de gymzaal in IJhorst. Twee vrolijke en 

enthousiaste Pieten kwamen binnen met onze grote bolderkar met daarin alle cadeaus.  Voor 

elk kind was er een cadeau. Dankjewel Sinterklaas en Piet!  Nadat de cadeaus waren uitge-

deeld gingen de Pieten en kinderen helemaal los op het pietenparcours met diverse onderde-

len. In de ringen schommelen, trampoline springen, op het dag lopen, cadeaus in de schoor-

steen gooien, dansen op sinterklaas muziek, pepernoten sjoelen en door de schoorsteen krui-

pen. Voor iedereen was er ook wat lekkers en drinken. Het was een zeer gezellig en geslaagd 

feest.  
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Laatste optreden 
Zaterdag 16 december is het weer zo ver: 

Live in de Wiekslag. Na Big John en Tandem 

is de eer aan Gin Gedonder. De band begint 

om 22u en de entree is 5 euro. Voor de band 

is dit hun laatste optreden, dus kom met z'n 

allen nog een keer høken. Op deze avond is er 

ook de inmiddels jaarlijks terugkerende kerst-

loterij. De opbrengsten gaan weer naar een 

lekkere maaltijd voor bewoners van woon-

zorgcentrum Dunnighe in de Wijk. Met be-

hulp van vele sponsoren hebben we weer leu-

ke prijzen te verdelen. 
 

Rabobank sluit automaat  
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland 

heeft na een zorgvuldige afweging besloten 

de geldautomaat in de Wijk vanaf 8 januari te 

sluiten. Er wordt te weinig gebruik gemaakt 

van deze geldautomaat aan de Dorpsstraat 23. 

Op 50 meter afstand bevindt zich een goed 

alternatief van de ABN AMRO bank voor de 

gebruikers uit de Wijk en omgeving. Op 

www.rabobank.nl/mss is te zien waar automa-

ten zijn. 
 

Rieste Bloazers laten                  

weer van zich horen 
 

Aan het begin van de Adventstijd, die zondag 

3 december begint, hoor je als je goed luistert 

weer de geluiden van de Midwinterhoorns 

aan de oevers van de Reest. Elke woensdag-

avond in het Reestdal landschap vanaf 19.00 

uur ter hoogte van de Reestbrug en op de be-

graafplaats en zaterdagmiddag vanaf 16.00 

uur bij de Wieker Meule in De Wijk kun je de 

Rieste Blaozers tegenkomen en zeker horen. 

De gehele adventsperiode t/m drie Koningen 

7 Jan 2018 zullen zij blazen om het kwade te 

verjagen en het nieuwe, het goede aan te roe-

pen.  
 

De Rieste Blaozers zijn nu ruim vijf jaar be-

zig in De Wijk en IJhorst en maken op menig 

evenement hun opwachting. Op Tweede 

Kerstdag tijdens de Kerstwandeling in De 

Wijk en omgeving zult u ze ook tegenkomen. 

Waar ze op de route tevens een demo gege-

ven hoe de Midwinterhoorns worden ge-

maakt.  
 

Eigenlijk mogen we elke dag blazen naar 

believen, en natuurlijk gaat er weer een dele-

gatie naar het 'afblaozen' (einde seizoen) in 

Diever 6 Jan 2018. Voor diegene het leuk lijkt 

om ook te gaan blazen en aan te sluiten bij 

onze groep is van harte welkom en een hoorn 

is evt. voorradig. Omdat het eigenlijk een zo 

korte periode betreft van blazen, en er aanvra-

gen tussendoor komen kunt u de Rieste Blao-

zers het beste volgen op Facebook of Twitter. 

Hier staat ook de meest actuele agenda. Een 

kleine boodschap, reactie of foto`s die u 

maakt wordt zeer gewaardeerd. 
 

Mocht u vragen hebben over de geschiedenis, 

het blazen, of het maken van een Midwinter-

hoorn de Rieste Blaozers zullen u zeker ook 

tijdens het blazen altijd graag van een ant-

woord voorzien. Graag tot ziens 'aan de oe-

vers van de Reest'. 
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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 23 december 2017.  Kopij inleveren voor 18 dec. 10.00 uur 
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