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De Wijk krijgt Itialiaans Restaurant
In het oude ABN AMRO bankgebouw aan de Dorpsstraat komt een Italiaans mediterraans
restaurant met ijssalon en een winkel met streekproducten. Het pand dat al een tijdje
leeg stond, is vorige maand gekocht door ondernemer Popko Schuitema. Sinds de aankoop wordt er stevig geklust. Timmerlui en installateurs lopen in en uit. Muren worden er
uitgebroken, en er wordt geboord en gezaagd. Voorlopig is er nog veel te doen. Wanneer
Mulino, (Italiaans voor molen) zoals het restaurant gaat heten wordt geopend is nog niet
bekend. Schuitema: ‘Ik heb geen streefdatum, we doen ons best maar kunnen niet sneller dan snel’.
In het rechtergedeelte van
het pand gaat chef kok
Hassan Khairi de scepter
zwaaien. Khairi is nu nog
werkzaam bij een pizzeria
in Steenwijk , maar treedt
per 1 juli in dienst. ‘Hassan heb ik vorig jaar leren
kennen. Hij is afkomstig
uit Afghanistan en woont
hier alweer vele jaren. We
hebben toen uitgebreid gesproken en ik heb gezegd;
ik ga je helpen. Samen
gaan we een restaurant beginnen’. Aanvankelijk had
Schuitema een ander pand
in het dorp op het oog.
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vervolg van voorpagina Maar toen deed
zich deze kans met voormalig bankgebouw
voor. ‘Een mooie en ruime locatie. Gunstig
gelegen met ruimte om een terrasje aan
te leggen’.
Op dit moment wordt er overal nog gewerkt, maar de contouren van een restaurant worden langzaam zichtbaar.
‘Er komt een grote open keuken waar Hassan zijn pizza’s en broodjes kan bereiden.
Zodat iedereen het kan zien. Daarachter
een spoelkeuken en opslagruimte. De oude
bankkluis wordt verbouwd tot koelcel en
in het restaurants komen stoelen en tafels
te staan. Hier is plaats voor ongeveer 50
tot 60 personen om te zitten. Zodat er ook
groepen ontvangen kunnen worden.
In het linker gedeelte van het pand komt
een winkel met streekproducten zoals: Noten, kaas, worst jam en wijn. ‘Een beetje
dezelfde producten die we verkopen bij
Rouveen Kaasspecialiteiten maar dan iets
uitgebreider’. Dit is de rijdende kaaswinkel waar Schuitema de eigenaar van is. De
bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd
door bouwbedrijf Gerrits, en het installatiewerk wordt verricht door Installatiebedrijf de Wiek.
Tevens is bij de Wijkbrug woonachtige
ondernemer van plan om pizza’s en broodjes te gaan bezorgen in De Wijk e.o. ‘Er
worden twee Smarts aangeschaft zodat
alles snel bezorgd kan worden. Ik heb
er alle vertrouwen in. Met Hassan in de
keuken moet dat goed komen. We gokken
een beetje op het publiek dat hier straks
een lekkere pizza komt bestellen. Mensen
die hier zijn om te shoppen en een broodje
willen eten. Toeristen die een kopje koffie
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willen drinken, of een ijsje willen eten.
Ook gaan we verschillende soorten bier
verkopen in flesjes aan de tap. Voor
ieder wat wils. Want we zitten niet aan
een brouwer vast. Kwalitatief moet het
allemaal in orde zijn, en betaalbaar natuurlijk’.
Het is voor sommige oudere inwoners
nog even wennen dat het gebouw wordt
omgetoverd tot een restaurant. ‘Van de
week kwam hier een mevrouw binnen om
enveloppen af te geven. Die was verbaast
dat de bank er niet meer was. Een andere
vroeg ik ondergoed ging verkopen, want
een dergelijke winkel was volgens hem hier
ook wel gewenst’. Schuitema kan er wel
om lachen. ‘Dat laatste gaan we maar niet
doen, maar we gaan het wel gezellig inrichten. Iedereen is hier welkom straks.’

Griet en Piet

ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften en verzorgt professioneel
belastingadvies. Voor ondernemers en
particulieren.
Geen zin om zelf uw (complete)
boekhouding te doen? Wij kunnen dat
snel en efficiënt voor u verzorgen.
Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl
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- Wat heur ik now
Kriegt wej een smaakmakersfestijn
- Dat klopt
- Woar dan
- An de Julianaweg
- Ut water lup mij al in de mond
- Dan muj eem geduld hebben
- Wat dan?
- Tis pas in september
- Dikke Reint goat ze ook weer opvoeren
- Dat hek ook e heurd
- Net as een paar joar geleden
Prachtig was dat
- Dat was ’t zeker
- Mit de huifkar deur ’t Reesdal
- En overal eem opstikken
Moar bint verhaal alweer kwiet
- Nou dan gaj toch weer mit
- Dat kan’k wel eens doen
Woarum ook niet eigenlijk
- Wej goat een mooie zomer tegemoet
- Zult?
- Natuurlijk.
Elke dag voetbal straks op tv
- Benejd hoe as oenze jongs ut
doar doet in Brazilië
- Dan muk nog maar eem
Bier en BBQ vlees insloan
- De grasbaanrace giet aans niet deur
- Das nou jammer
- Ut land was niet beschikbaar
- Okay vandoar
- Maor de wielerronde wel
- Wanneer was dat ook alweer?
- Vrijdag 20 juni
- Start en finish veur de meule
- Yow
- Goed Goan
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Voorlichting mantelzorgers en
zorgvrijwilligers
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers lieten zich dinsdagmiddag voorlichten over het voorkomen van mentale en fysieke belasting. Er is geoefend met de rolstoel, het bed en de
postoel. Hulpmiddelen werden
gepresenteerd en ook kon er
een workshop ontspanning
worden bezocht. RTV Drenthe
heeft een opname gemaakt van
deze middag die plaats vond in
Dunninghe in de Wijk. Welzijn
de Wolden en de Stouwe hebben
samen deze middag gehouden
om mantelzorgers en zorgvrijwilligers goed te willen informeren in de zorg die zij verlenen
en hen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn.

GOED EN VOORDELIG

SIGMA
SIKKENS
DRENT
WIJZONOL
WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348
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Voorstelling ‘Dikke Reint’ wordt weer
opgevoerd
De theatervoorstelling Dikke Reint die enkele jaren een groot succes was wordt weer
opgevoerd deze zomer. Publiek gaat met een huifwagen mee en krijgt een rit door het
prachtige Reestdalgebied. Onderweg wordt, op verschillende locaties, het toneelspel
‘Waarom Dikke Reint niet wilde trouwen’ opgevoerd. Een luchtig stuk, met soms hilarische scènes, waarbij u ook nog het e.e.a. over de historie van de streek te horen krijgt!
Er wordt al druk gerepeteerd. Voor informatie en reserveringen neem contact op met dewijk@touristinfodewolden.nl Speeldata onder voorbehoud op zaterdag 21 juni, woensdag
25 juni, woensdag 2 juli aanvang 14.00uur. En vrijdag 18 juli om 19.00 uur.

Juf Anneke neemt afscheid
DE WIJK - Anneke Liebe heeft vrijdagmorgen afscheid genomen als juf van OBS de
Horst. Maar liefst 35 jaar heeft ze gewerkt
op deze school. Ze heeft vrijwillige mobiliteit aangevraagd binnen de stichting Wolderwijs, waartoe De Horst behoort. Volgend
schooljaar zal zij in Veeningen gaan werken.
Voorafgaand aan de zomervakantie zal
Anneke een fietstocht maken van Faro
(Portugal) naar Meppel! Zij heeft daarvoor
onbetaald verlof aangevraagd en gekregen.
Met gespierde fietsbenen en met een leeg
hoofd zal zij dan haar onderwijs carrière in
Veeningen vervolgen.
Anneke heeft bijna 35 jaar op De Horst
gewerkt, de school, ouders en leerlingen
zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor de
leerlingen heeft gedaan. Directeur Valentine
de Ruyter en haar collega’s kijken terug op
een zeer plezierige samenwerking. ‘We zullen haar energie, creativiteit en haar liefde

voor leerlingen en aandacht voor alles wat
met onderwijs te maken heeft zeer zeker
missen’.
Natuurlijk mocht Juf Anneke niet zomaar
ongemerkt vertrekken. De leerlingen zongen
samen met meester Frank een speciaal
geschreven afscheidslied voor haar. Ook
werd er een gezamenlijk afscheidscadeau
aangeboden. Ouders konden Anneke daarna
de hand schudden en afscheid nemen. Met
de collega’s, oud-collega’s en OR/MR leden
werd vrijdagmiddag in het kerkje in Echten
het glas geheven. Anneke fietst voortaan een
stukje verder en iedereen wenst haar alle
goeds en veel succes in Veeningen!
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Kleuterplein aangepakt door ouders
Vele ouders hebben afgelopen onlangs de handen uit de mouwen gestoken om het kleuterplein van OBS de Horst te voorzien van nieuwe speel tributen. Leerkracht Rene van
der Veen was na afloop apetrots op de geboden hulp van ouders en bedrijven. Waardoor
het mogelijk werd gemaakt.

Van der Veen: ‘Bij de verhuizing naar onze
nieuwe school aan de Postweg, hadden we
als school te weinig middelen om het kleuterplein goed te kunnen inrichten. Via een
sponsoractie van de lokale motorclub ‘De
Antrappers’, hadden we al snel een eerste
begin om het plein aan te pakken. Vanaf
dat moment is het idee in de onderbouw
gaan broeden.
Een tijd later heeft de ouderraad van
de Horst ook een flinke donatie gedaan,
waarmee ons plan een stuk dichterbij een
uitvoering kwam. Vanwege de slechte
bereikbaarheid leek de realisatie echter
moeilijk. Ingesloten door het grote school6

plein, veel hekwerk, sloten en omheining,
bleek de uitvoering van ons plan te deskundig en te duur. Toch besloten we stoute
schoenen aan te trekken en de ouders van
de school om hup te vragen.
We kregen respons op onze vraag en na
een eerste overleg ‘s avonds op school,
bleek er meer mogelijk te zijn dan we
gehoopt hadden. In een tweede en ook
nog derde bijeenkomst werden de plannen
verder uitgewerkt en verfijnd’. Op zaterdag 17 mei zou het gaan gebeuren, in drie
verschillende ploegen met elk een eigen
taak: het verplaatsen van de zandbak naar
een plek met meer zonuren, het aanbren-

gen van een coniferenhaag die als windvanger gaat dienen in de koudere periodes
en het opwerpen van een speelheuvel met
een doorgang van twee grote betonnen
duikers.
Vrijdag 16 mei begonnen twee vaders van
school al met de voorbereidingen. In de
avonduren werden de nodige hekken verwijderd. Ook werd de zandbak al deels vrij
gemaakt voor verplaatsing. De volgende
ochtend begonnen we al vroeg. Na de koffie van zeven uur werd een parkeerplaats
vol zwaar materieel uitgeladen en kon het
plan van aanpak beginnen.
Van der Veen: ‘Terwijl de dames van de
ouderraad een perfecte catering verzorgden hebben we vandaag met een groot
aantal hulpouders ons plan tot uitvoering
kunnen brengen. We hadden dit nooit voor
elkaar gekregen zonder hun fantastische
inzet. Samen met de kinderen van De
Horst zijn we apetrots op zulke hulpou-

ders! Ontzettend bedankt, iedereen die
heeft meegeholpen! Zonder jullie was dit
nooit gelukt! Het was een waardevolle
maar vooral ook gezellige dag.
Naast de fantastische inzet van al deze
mensen willen we ook noemen dat we
dit project niet hadden kunnen uitvoeren
zonder belangeloze medewerking van deze
bedrijven: Van Spijker Infrabouw, Compagner bestratingen en Kolk transport. Zij
verzorgden het benodigde materiaal voor
dit project’.
Deel twee van het plan komt er aan aldus
van der Veen. ‘Naast de speelheuvel willen we nog kleine, uit hout opgebouwde,
speelplekken creëren. Op de oude plek van
de zandbak willen een podium/amfitheater
maken van oude stoeptegels. Op het plein
willen met grondverf een wegennetwerk
schilderen waar de kinderen overheen kunnen rijden’.

Hondentriatlon op camping de Havixhorst
Op 29 juni aanvang 9.00 uur is er op camping de Havixhorst in De Schiphorst een hondentriatlon. Je zwemt met je hond 120 meter (dat is het meer over zwemmen) 20 minuten
rust en dan 12 kilometer fietsen. Op 7 km een rustpunt met drinken voor hond en baas
dan de resterende 5 km. Op de camping weer 20 minuten rust en controle dierenarts.
Dan 1200 meter (hard)lopen.
De kosten hier van zijn 20 euro.
Je mag ook met meerdere mensen met een hond lopen. Dan kun je de onderdelen
verdelen. Ook kinderen zijn welkom. Lukt een onderdeel echt niet dan zoeken we een alternatief. Kleine honden mogen bijvoorbeeld ook een deel van het fietsen in een mandje
mee genomen worden. Kortom het wordt eigenlijk gewoon een leuke sportieve dag met
je hond. Telnr.: 06-46316696 (Anneke) www.campingdehavixhorst.nl
7

Op de koffie bij:
➡ Wie: Wichard Alberts – Alberts Schilderwerken
➡ Wat: Albert-schilderwerken is een bedrijf dat als uitgangspunt de liefde voor het vak
heeft. Gebruikmakend van kwalitatief hoogwaardige producten. Kennis, ervaring en streven naar perfectie worden ingezet om te komen tot een in het oog springend resultaat.
Een grondige voorbereiding is de basis voor een sprekend geheel. De individuele opdracht
bepaalt het persoonlijke advies, daarbij houden we rekening met de doelstelling, praktische mogelijkheden en budget.
➡ Hoe: Heb jarenlang in dienstverband gewerkt, met veel plezier. Maar op een gegeven
moment kom je op een leeftijd waarop je denkt gaan we zo door of ga ik zelfstandig. Je
hebt er voor geleerd en alle diploma’s in bezit. Dan is het nu of nooit. Op 1 januari 2006
ben ik voor mezelf begonnen. Heb een schilder in dienst
Werkzaamheden: Alle voorkomende schilderswerken, glas, houtrotreparatie, behangen,
en wandafwerking met glasweefsel. Zeg maar gerust het allround schilderwerk voor binnen en buiten.
➡ Werkgebied: In een straal van 50 km rond De Wijk, hoofdzakelijk bij particulieren.
➡ Waarom: Het is leuk om na verloop van tijd tot een mooi eindresultaat te komen. Dat
geeft een goed en tevreden gevoel.
➡ Bijzonder: Alle klussen zijn leuk en bijzonder, maar de omkleuring van Tankstation
Timmerman onlangs van Q8 naar Shell was zeker een mooi project.
➡ Motto: We houden altijd rekening met de wensen van de klanten. Daarbij maken we
alleen gebruik van professionele en eerst klas kwaliteitsproducten, daar heb je langdurig
plezier van.
➡ Toekomst: Dat is moeilijk te zeggen. Gewoon door gaan met zijn tweeën zoals nu
is het prima. Groter hoeft van mij niet. Het persoonlijke contact met de klant is erg
belangrijk. Dat wordt erg gewaardeerd. Klanten van 7/8 jaar geleden die nu weer bellen
voor een afspraak dat is super.
➡ Hobby: Als het mooi weer is, mag ik graag een stukje toeren met de cabrio.
➡ Contact: 06-30888026 of www.alberts-schilderwerken.nl

Geen Classic Grasbaan dit jaar
Op zondag 15 juni stond de klassieke 50cc grasbaanrace in De Wijk gepland. Dit kan
echter geen doorgang vinden omdat het terrein van Koopman aan de Slenkenweg heringericht wordt, en de Antrappers er niet in geslaagd zijn om tijdig een andere locatie te
vinden. De motorclub gaat er vanuit dat het in 2015 op deze locatie wel weer mogelijk is
om een Classic Grasbaan te kunnen organiseren.
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Onderhoud begraafplaats
Op de begraafplaatsen in Ruinen en De
Wijk is de gemeente De Wolden actief
met onderhoud. Op de begraafplaats in
de Wijk staat in week 25 (vanaf 16 juni
2014) de reiniging van de urnenmuren
gepland. Aan en bij de muren zijn diverse
bloemstukken en andere herinneringen geplaatst. Het verzoek is om deze

uiterlijk woensdag 12 juni te verwijderen,
zodat de muren gereinigd kunnen worden.
Wanneer er op 16 juni 2014 nog wel
bloemstukken/herinneringen geplaatst
zijn dan slaat de beheerder deze op. Tot
31 juli 2014 kunnen betrokkenen deze dan
bij de beheerder afhalen.

Roreko 2 viert kampioenschap
Afgelopen zondag speelde Roreko 2 haar laatste thuiswedstrijd van het veldseizoen tegen
Kios 3 uit Ruinerwold. De uitslag van deze wedstrijd (met 10-14 verloren) was voor de
stand in de competitie niet meer van belang, want Roreko 2 had het kampioenschap begin mei al veiliggesteld. Met een grote schare fans werd na afloop van een zeer sportieve
wedstrijd het kampioensteam gehuldigd met bloemen, een medaille (uitgereikt door de
D1-pupillen, die eveneens al kampioen zijn) en een welverdiend applaus.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

GOED EN VOORDELIG

ECOLEUM
HOUTOLIE PV 94
HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
www.luchiesbouw.nl
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DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
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Ateliers in Bedrijf 2014
Vanwege de grote belangstelling in 2013 organiseert de groep kunstenaars uit het
Reestdal ook in 2014 een ‘Ateliers in bedrijf!’ Dit is nog mogelijk van: vrijdag 30 mei
t/m zondag 1 juni. Op deze dagen bent u van harte welkom tussen 11.00 en 17.00
uur. Omdat dit keer Hemelvaartsdag zo mooi aansluit bij het tweede weekend bent u
op 29 mei vanaf 13.00 uur welkom bij de deelnemende ateliers.
De bezoekers vonden het in 2013 interessant
om niet alleen de kunstwerken te bekijken,
maar ook de kunstenaars spreken en aan
het werk te zien in hun ateliers. In 2014 is
in een aantal ateliers ook werk te zien van
gastexposanten. De route is ongeveer 20
km, dus een prima fietsafstand. Met de auto
kunt u uiteraard ook terecht. Via de natuurgebieden van Landschap Overijssel en Het
Drentse Landschap kunt u ook wandelend een
aantal ateliers met elkaar combineren. Een
uitgelezen kans om het prachtige Reestdal
op de grens van Drenthe en Overijssel te
verkennen!
Deelnemende ateliers
Alle deelnemende kunstenaars wonen en
werken in het Reestdal en laten zich veelal
inspireren door natuur en landschap. De kunstenaars tonen (realistisch) werk variërend
van olieverfschilderijen, etsen, tekeningen,
beelden van keramiek, brons en steen tot
fotografie. U kunt een kijkje nemen in de
ateliers van: Piet Eggen, Han van Hagen &
Lia van Rhijn (Hofstede Duet), Bert Den-

neman en Olga de Lange (Beeldenatelier
Wildschutserve), Maarten en Annelies ’t Hart
(De Schuur; alleen open op Hemelvaartsdag, vrijdag en zaterdag) en Erik en Marijke
Bennink (Fotostudio Bennink). Bij Han van
Hagen in het atelier exposeert dit jaar als
gast collega-etser Reinder Homan. Beeldenatelier Wildschutserve toont naast beelden
ook schilderijen van de Sabaanse kunstenares
Heleen Cornet.
In het bezoekerscentrum van Landschap
Overijssel (De Wheem) is ook dit keer weer
een overzicht te zien van het werk van de
deelnemende kunstenaars. In bezoekerscentrum ’t Ende van Het Drentse Landschap is de
tentoonstelling ‘Het verhaal van de Reest’ te
zien over historie, cultuur en natuur van het
Reestdal.
Meer informatie
Kijk voor een impressie van de kunstenaars en
hun werk op www.ateliersinbedrijf.nl. Hier
vindt u ook de routekaart. Alle deelnemende
kunstenaars heten u van harte welkom!

CH de Wijk met Pinksteren
Landgoed Dickninge en de prachtige landerijen er om heen vormen met de Pinksteren
weer het decor van het Pinksterconcours. Het belooft weer een interessant paardensportevenement te worden op 6, 7 & 9 juni. In de spring- en dressuurringen zijn de
verrichtingen te volgen van spring en dressuurruiters en amazones.
11

Voor BUIS en HULPSTUKKEN
moet bij HUISJES zijn

Nie

Ve

KOPER buis en fittingen
12 – 15 – 22 mm.
C V buis en fittingen
15 – 22 - 28 mm.
AFVOER buis en hulpstukken
32 – 40 – 50 – 75 – 110 – 125

Nieuwbouw

De Wijk Tel. 0522-851 233
Nieuwbouw
Verbouw

On

www.bouwbedrijfboverhof.nl

Verbouw

Renovatie

Renovatie

H W A buis en hulpstukken
60 – 70 – 80 – 100 mm.

WijkDe Wijk
Tel.
0522-851
Tel.
0522-851
233
INST. BUIS
crème
en grijs 233

Onderhoud
Onderhoud

5/8 en 3/4

www.bouwbedrijfboverhof.nl
w.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk

Nie

Ve

Re

Tel. 0522-851 233

www.bouwbedrijfboverhof.nl

scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen
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Seizoenafsluiting Wacker en WIJC Senioren
Vrijdag 13 juni: 4x4 (vrienden)toernooi met
aansluitend: Nederland-Spanje op groot
scherm
Locatie: Sportpark en clubhuis V.V. Wacker
Aanvang 4 x 4: 18.30 uur (tot ± 20.15 uur)
Aanvang Nederland-Spanje : 21.00 uur op
groot scherm. Denk aan oranje kleding. Er
is een prijs voor de mooist uitgedoste fan.
Er mogen vanuit alle Wackerteams en
WIJC Sr. zelf teams worden samengesteld.
Hierin mogen ook vrienden meespelen
zolang er maar minimaal 2 clubleden bij
zitten. Opgave van deze teams bij het
Activiteiten Commissielid van je team.

Mensen die geen team hebben worden op
de avond in een nieuw team ingedeeld.
Wil je niet voetballen, kom dan lekker
kijken en genieten. Ook is een ieder die
gedurende het afgelopen seizoen ook maar
iets met de club heeft gehad van harte
welkom.
In de pauze van NL-Spanje is er een spectaculaire act. Verder hebben we onderhandeld over de prijzen van de hapjes en
de drankjes en die zijn spectaculair te
noemen! Op vrijdag 30 mei om 20.00 uur
is er een sportquiz voor alle seniorleden in
het clubhuis.

Dorpsstraat 75A De Wijk telefoon 0522-441666

www.timmerman-autos.nl

In-en verkoop nieuw en gebruikte auto’s
•
•
•
•
•
•

Bosch Car Service
APK Keuringsstation
Airco Service
Wasstraat
Autostofzuiger
Boedelbak verhuur

TANKSTATION
--------------------------------------------------------------------------openingstijden tankstation : ma. t/m vr. : 07.00 tot 22.00
zaterdag : 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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Informatie voor sportverenigingen in
De Wijk
Naar aanleiding van de diverse gesprekken die Sportdorp de Wijk heeft gehad met de
verenigingen hebben we besloten een website pagina Sportdorp de Wijk aan te maken. Deze pagina zit onder dewijk.info Bij deze willen u graag op de hoogte stellen
van dit gezamenlijke communicatiemiddel.
Sportdorp de Wijk is een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen en andere
lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners, vanuit hun eigen behoefte, meer en vaker te laten sporten. Het sportaanbod kan worden
vernieuwd, sportactiviteiten of –modules worden aangeboden. Sportdorp zorgt voor
toename van leefbaarheid in een dorp of wijk en vitaliteit van de inwoners.
Afstemming is een belangrijk aspect. Op de gezamenlijke site Sportdorp de Wijk vragen we sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders om persberichten, foto’s,
leuke weetjes, pupil of senior van de maand en overige club en verenigingsnieuws te
sturen. Zodat dit een goed beeld geeft van alles wat in de Wijk op sport en beweeggebied gebeurd. Daarnaast komt er een sport
en beweegagenda op de site te staan waar
alle activiteiten van de vereniging kunnen worden geplaatst. Hierdoor heeft
iedereen in een oogopslag door wat er
allemaal te doen is.
Deze site heeft alleen kans van slagen als
sportverenigingen zelf informatie blijven sturen. De
webmaster van www. dewijk.info zal in het begin een aanjaag functie hebben, maar we hebben vooral jullie hulp nodig. Stuur persberichten, agendatips, foto’s en overige nieuws naar info@dewijk.info
Sportdorp De Wijk

Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385
e-mail info@dewijk.info
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Smaakmakers Festival in De Wolden

In september zal een geheel nieuw culinair festival plaats vinden in De Wolden.
De eerste editie van het Smaakmakers
Festival, zoals het gaat heten vindt plaats
op 27 en 28 september op het terrein van
de heer Andeweg aan de Julianaweg in
De Wijk. Vele mobiele eetgelegenheden
zullen zich daar verenigen tot één groot
openluchtrestaurant. Denk daarbij aan
bijvoorbeeld een gastronomische Volkswagenbus, een zalmrokerij of een curieuze
BBQ-kar. De toegang tot het evenement is
gratis.
Op het Smaakmakersfestival staat voedsel centraal en worden mensen samengebracht die het verhaal achter food en
farming kunnen vertellen, of die dat op
een ludieke manier en met passie in beeld
kunnen brengen. Dit nieuwe festival voor
De Wolden is geïnspireerd op het festival
Rollende Keukens bij de Westergasfabriek
in Amsterdam. Alle smulpapen uit heel
Nederland verzamelen zich hier voor een

mobiel eetfestijn! Uiteraard ook volgens
beproefd recept opgeluisterd met het
nodige muzikale en artistieke vermaak.
De organisatie rekent op een groot aantal
bezoekers, die in een landelijke sfeer en
met een bijpassende muzikale omlijsting
kunnen gaan genieten van streekproducten
en tongstrelende BBQ- gerechten, tapas en
andere lekkernijen.
Vanuit diverse dorpen in de gemeente De
Wolden komen bovendien deelnemers van
foodwalks met producten uit de natuur
naar De Wijk om deze ter plaatse te bereiden. Het festival werkt samen met Grensloos Kunst Verkennen en met Smikkelen en
Bikkelen. Het idee is geopperd om Beleef
en Proef De Wolden- arrangementen samen
te stellen en aan te laten bieden door
campings, B&B’s en hotels uit De Wolden
en naaste omgeving.
Voor vragen kunt u zich wenden tot smaakmakersfestival@gmail.com of telefonisch
via 06 27745955 (Jan van Goor).
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• Artiesten
• Bands
• Drive-in shows
• Goochelaars
• Clowns
• Kindershows
www.bemo-entertainment.nl
tel.: 0522 - 440410

Informatie:

Alarmnummer ................................................................... 112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk ..........................0522 – 442672
Bibliotheek De Wijk ....................................................... 0522 – 441434
Centraal Meldpunt De Wolden ................................. 0528 – 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe ............0522 238508
Gemeente De Wolden ................................................... 14 0528
Huisartsenpost Meppel ................................................ 0900-1120112
Huisartsenpraktijk De Wijk ....................................... 0522 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
OBS de Horst ...................................................................... 0522 441 942
Ontmoetingscentrum De Havezate .......................0522-44 42 00
Politie de Wolden ............................................................ 0900-8844 (geen spoed)
Regionale nieuws ............................................................ www.weblog-dewolden.nl
Tourist Info de Wijk ....................................................... 0522-44 32 75
Uitvaartzorg Gerda Habes ......................................... 06 125 6669

deWijk.info

Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws over De Wijk is ook te vinden op: www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 14 juni 2014. Kopij inleveren voor 9 juni 2014 10.00 uur
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