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Eerste editie Smaakmakerfestival een groot succes

deWijk.
De eerste editie van het Smaakmakersfes-
tival in De Wijk is een geweldige culinaire 
happening geworden. In de omgeving van 
het fraaie Reestdalgebied was het afgelo-
pen weekend prima toeven. Fijnproevers 
konden zich hier tegoed doen allerlei vers 
bereide lekkernijen.  

Alleen  al door het prachtige weer, was 
het  evenement al bijna  geslaagd. Het 
smaakmakersfestival op het landgoed van 
de familie Andeweg had juist daarom veel 
weg van een geweldige After Summer party. 
Vooral aan het eind van de zaterdagmiddag 

kwam het festival goed op stoom. Vrolijke gezichten bij zowel jong als oud. Kinderen die 
genoten van het circustheater, koks die druk in de weer waren in hun rollende keukens, 
terwijl relaxte live muziek over het terrein schalde.  Vuurkorven en houtkachels zorgden 
voor extra sfeer en gezelligheid.  

Zondag was het voor de meesten wederom een dag om heerlijk te eten met vrienden 
en kennissen , genieten van een goed glas wijn, of een vers getapt pilsje. Met op de 
achtergrond sfeervolle en gezellige muziek. Voor ouders net zo belangrijk, ook hun kroost 
vermaakte zich prima bij kindercircus Okidoki, op het springkussen of met het spijker-
broek hangen. Terwijl de gasten zich tegoed deden aan tapas, een biefstukje of een lek-
kere salade speelden de muzikanten van The Jetfarm en De Sfeerheren op het podium en 
tussen het publiek. Kortom een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is.  
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Juf Hilde trekt zich terug uit verkiezing

Juf Hilde Flokstra van OBS de Horst heeft laten weten zich terug te trekken uit de verkie-
zing Leraar van het Jaar 2014 in de sector primair onderwijs. Hilde werd door leerlingen, 
leidinggevende en ouders genomineerd. Zo laat stichting Wolderwijs weten.

Als leraar bevordert Hilde de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, heeft een goed 
pedagogisch klimaat en hanteert coöperatieve leervormen: ”Ze heeft het talent dat maakt dat 
alle leerlingen zich gezien voelen, zich bijzonder voelen en zich gewaardeerd voelen”. Haar 
motivatie is: “Ik krijg elke dag de kans om een essentiële sleutel te zijn voor de toekomst van 
de kinderen”.
Hilde kwam in de top drie van de leraren in het basisonderwijs, die meestrijden voor de titel 
leraar van het jaar, een mooie prestatie. Wegens privéomstandigheden, Hilde is twee weken 
geleden bevallen van haar eerste kind, verwacht zij haar rol als boegbeeld voor de PO-sector 
komend jaar niet optimaal in te kunnen vullen. Daarom trekt ze zich terug. Door de stichting 
“een 10 voor de juf” werd ze in de bloemetjes gezet.  

Week van de Nationale Friet bij AnyTyme
In de week van de nationale friet, van 4 tot 12 oktober kun je een kleurplaten down-
loaden op de site. Als je die tekening inlevert bij Anytyme De Wijk in deze week krijg 
je een punt zak friet incl. saus. En ding je mee naar de spacescooter. 

Wij hebben de gehele week alle Souflessé’s  voor 1 euro kaas, ham/kaas, pikante kaas en 
mozzarella Souflessé . Bij gezinszakken friet krijg je een bakje brander mayonaise zo lang 
de voorraad strekt. Bij een bakje friet een bakje joppie saus zolang de voorraad strekt. En 
bedenk een naam voor een snack en win 1000 euro.
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ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren.

Starter? Bel voor gratis 
kennismakingsgesprek. 
De koffie is inclusief 
de BTW…voor onze rekening!

Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA  De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

Griet en Piet
-  Wat een drokte bij de opening
-  Bij Mulino bedoel ie
-  Jazeker
-  Beetie jammer van ut weer
-  Ie kunt niet alles hebben
-  Maar ut zet er gezellig uut
-  Bij de Wieker meule Was ut aans ook mooi vol
-  Zekers
-  We mussen maar veule drinken
 Zej Antrappers Klompie
-  Woarumme dat dan?
-  De opbrengs was allemoale 
 Veur de meule bestemd
-  Dat hek dus ook wel e doane
-  D’r andere dag hak er wel koppiene van, dat wel
-  Alles veur de goede zaak
-  Precies zo ist
-  Bin gelijk ook maar lid
 e worn van de Wieker Meule
-  Ieje ook al?
-  Dat had Freekie slim bekeken
 Leup rond mit formulieren
-  Hej hef groot geliek
-  Ut iezer smeden as het hiete is
-  Dat smaakmakers gedoe
 Was ook een groot succes
-  Zeker weten
-  Wat kuj doar mooi zitten zeg
-  Machtig plekkie zeg dat wel
-  Ut was allemoal goed veur menare
-  Volgend joar weer wat mij betreft
-  As’t eem kan graag
-  Hoe zit dat? komp dit bladdie
 pas weer uut rond 25 oktober
-  Dat klopt
-  Waarum is dat?
-  Vanwege de herfstvakantie
 komp dat beter uut
-  Yow
-  Goed Goan

-  Wat een drokte bij de opening
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Esther’s haarmode wordt voortaan 
Haarmode José

Esther’s Haarmode aan de Vijverweg in De Wijk is per 1 oktober overgenomen door  
José Hulzebosch Drogt uit Nijeveen. Voor de jonge onderneemster komt daarmee een 
droom uit om zelfstandig aan de slag te gaan als kapster.  Na vele jaren elders bij ver-
schillende kapsalons te hebben gewerkt, was ze toe aan een nieuwe uitdaging in haar 
leven. Esther Schonewille bood haar die kans.  Zij stopt na 15 jaar met de kapsalon, 
en gaat zelf eveneens een nieuwe uitdaging aan in haar leven. 

Voor de klanten zal er behalve een nieuw gezicht,  op het oog niet heel veranderen.  José 
gaat de kapsalon grotendeels op dezelfde vertrouwde wijze voorzetten als haar voorgan-
ger. ‘We gaan het nog wel wat opfrissen met een nieuw behangetje en een likje verf hier 
en daar. Er is al een nieuw logo ontworpen, een website wordt nog  gemaakt. Kleine veran-
deringen dus.’ Wel wordt de kapsalon uitgebreid met een eigen nagelstudio. 

Per 1 oktober worden de kam en schaar officieel overgedragen. Op zaterdag 4 oktober 
van 14.00 -16.00 uur is er voor de klanten de gelegenheid om afscheid te nemen van 
Esther, en om kennis te kunnen maken met de nieuwe eigenaar. Dit onder het genot van 
een hapje en drankje. Ter gelegenheid van de opening is er een speciale actie bedacht. 
In oktober en november kunnen klanten een bonnetje met hun naam deponeren in een 
bak. Hieruit  worden drie prijswinnaars uit getrokken die een leuke prijs kunnen win-
nen. Meer informatie:  www.haarmodejose.nl  
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Veel belangstelling bij opening restaurant Mulino 

Onder grote belangstelling is woensdagmiddag Italiaans Mediterraans restaurant 
Mulino geopend. Om het resultaat te bewonderen moesten de bezoekers eerst een 
klein beetje regen trotseren. Alvorens de officiële opening van start ging werden 
er eerst ballonen opgelaten door de vele aanwezige kinderen die ook getrakteerd 
werden op een ijsje. 

Dat de geplande opening geen dag eerder had moeten komen bezorgde zelfs de zo 
rustig ogende eigenaar Popko Schuitema ‘enige stress’. Zo vertelde zijn partner Hennie 
Reurink tijdens de openingsspeech. ‘Er is echt keihard gewerkt de laatste dagen  om de 
zaak te openen vandaag’. 

Chef kok Hassan Khairi kreeg de sleutel aangereikt onder toeziend oog van wethouder 
van ’t Zand om het restaurant te openen. Khairi mag zich vanaf donderdag uitleven 
in de keuken op pizza’s, pasta’s en vleesgerechten.  Ook de ijssalon valt onder zijn 
beheer.
 
Schuitema heeft het oude bankgebouw omgetoverd tot een sfeervol restaurant zo 
bleek. De complete verbouwing is gedaan door bedrijven uit De Wijk. Ook de medewer-
kers van het restaurant komen allemaal uit eigen dorp. ‘Daar is bewust voor gekozen’.  
In totaal biedt het werkgelegenheid aan ongeveer twaalf vaste en parttime krachten.  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl

ECOLEUM 

HOUTOLIE PV 94

HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG
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Live in De Wiek 18 oktober
Stichting de Wiek Actief organiseert op zaterdag 18 oktober  ‘Live in De Wiek’ met 
twee coversbands waarin Wieker muzikanten spelen.  De bands Big John en Beg Steal 
or Borrow treden deze avond op in de feesttent op het terrein van vv Wacker aan de 
Wiltenweg. 

Big John is een band die wekelijks repeteert in de oefenruimte bij manager Jan Wessel 
Huizing aan de Stapel. De band met in de gelederen Mario Mos (zang) en André Hendriks 
(gitaar) speelt  moderne en stevige rockcovers.

BSOB is de band van Wieker bassist Ferry Johannes. Het repertoire wordt omschreven als 
Rock & Roll-Metal-Pop en extravaganza. Deze avond is voor iedereen toegankelijk. Aan-
vang van deze avond is 20.30 uur. Entree € 5. Kom op tijd als je niets wilt missen, want 
de eerste band begint ook  al op tijd te spelen.  

Gratis af te halen op dierendag: appelschillen!
Zaterdag 4 oktober is het weer dierendag. Op die dag krijgen onze dieren de volle 
aandacht en veel mensen verwennen hun trouwe vier- of tweevoeters!

En wat is er nu gezonder voor een kip, gans, hamster, konijn, zwijn, geit, dan vers eten? 
Daarom kunnen dierenliefhebbers op deze dag vanaf 10.00 uur verse appelschillen ophalen 
bij verzorgingstehuis Dunninghe in De Wijk. Wees er snel bij: op is op! Op zaterdag 4 okto-
ber is het namelijk Actie Appelmoes-dag en zullen alle verzamelde appels worden geschild 
en voor de Voedselbank tot moes worden gekookt. Dat doen we in Dunninghe samen met 
bewoners en vrijwilligers uit de wijde omtrek. Heeft u nog appels of wilt u meeschillen? 
Laat het ons weten en bel of mail ons (0522-440547, appelmoesactie@hotmail.com).

Barcompetitie bij cafe de wiekslag
Na een mooie zomer gaat de Barcompetitie weer van start bij cafe de wiekslag. Zater-
dag 4 oktober verzorgt vrienden groep (kansloos) de Barcompetitie met als thema het 
Oktoberfest. Dus kom in je mooiste Tiroler pakje. Het Oktoberfest begint om 21:00 uur 
en entree is gratis. Volgende datums van de Barcompetitie zijn 7 november (de wiek op 
wielen) 6 december (de Antrappers) nadere info volgt.  
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De Wiek op Wiel’n helpt De Wijk op Wielen!

Op vrijdagavond 20 juni  vond in De Wijk voor de 55e keer een wielerronde plaats. 
Ofschoon het weer niet zo zomers was als gehoopt, maakte het startveld veel goed! In 
de elite-dameskoers reden een aantal nationale en internationale toppers, waaronder 
de tweevoudig wereldkampioene bij de junioren. Het evenement werd een succes en 
het parcours voorbij de karakteristieke molen in De Wijk sprak tot de verbeelding. Het 
bestuur van “De Wiek op Wiel’n” is inmiddels alweer begonnen met de voorbereiding 
voor het spektakel in 2015 en hoopt zo snel mogelijk met een voorlopige datum en een 
voorlopig programma te komen.

Er zal op 11 oktober  worden gestart met 
een competitie die in totaal 4 maanden in 
beslag zal nemen. Op deze dag zal bij Huis-
jes Tweewielers aan de Dorpsstraat in De 
Wijk een fietstellertje worden gemonteerd 
op de fiets van de deelnemers aan de actie. 
Deze tellertjes zullen dan op woensdag 11 
februari 2015 (als De Wiek op Wiel’n de Wie-
lerronde 2015 zal presenteren) weer worden 
ingenomen en degene met de meeste kilo-
meters zal dan in aanmerking komen voor de 
hoofdprijs: een hippe stadsfiets! Deze fiets 
is ter beschikking gesteld door Falco Huisjes 
van Huisjes Tweewielers in De Wijk, die de 
actie volop ondersteunt.

Inschrijving is nog mogelijk via www.dewie-
kopwieln.nl tot de datum 11 oktober 2014. 
Laat De Wiek op Wiel’n u als Wijker op Wie-
len helpen. Gratis bewegen, gezonder kan 
haast niet! Durft u de uitdaging aan? 

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds
Afgelopen week hebben er 30 collectanten in de Wijk gelopen voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Wij willen alle vrijwilligers hiervoor hartelijk danken en natuurlijk ook alle 
bewoners van de Wijk bedanken voor een opbrengst van € 1.148,92. 

Samenwerkende partner bij de Wielerronde 
in De Wijk is SportDorp De Wijk. Samen 
met deze stichting heeft De Wiek op Wiel’n 
getracht om de schoolkinderen in en rondom 
De Wijk in een heuse competitie aan de 
start te krijgen tijdens de wielerronde. 
SportDorp De Wijk is het primair te doen om 
mensen aan het bewegen te krijgen. Met 
als voornaamste doelgroepen: jeugd tussen 
12 en 20 en ouderen van 40+. Het laatste 
project van SportDorp De Wijk is “Gratis 
Bewegen”, waarover meer informatie te 
vinden is op de website www.jogg.nl.

De Wiek op Wiel’n zet zich actief in voor 
SportDorp De Wijk en heeft met haar 
wielerachtergrond iets bedacht. De actie is 
gestart tijdens de burendag van 27 septem-
ber  in Ontmoetingscentrum De Havezate in 
De Wijk. De bedoeling is om Wijkers (scho-
lieren en werknemers) die niet vaak de fiets 
nemen, juist te stimuleren dit wel te doen. 
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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 
 

scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen
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Jubileum Wieker Meule gezellig gevierd

De Wieker Meule bestaat 250 jaar. En dat werd zaterdag 20 september gevierd. 
Burgemeester de Groot was ‘s morgens aanwezig om een welkomstwoord te spreken 
vanaf de balustrade op de molen. 

Op het terrein voor en naast de molen 
was het de hele dag een en al bedrijvig-
heid. Diverse oude ambachten, zoals een 
palingrokerij en de bijenvereniging waren 
aanwezig. De Historische Vereniging had 
de deuren geopend voor het publiek. En 
de Monumentenwacht liet zien wat zij 
kunnen doen met de inspectie voor een 
goed onderhoud van de molen. Kinderen 
konden er ouderwetse spelletjes doen in 
samenwerking met de speeltuinvereniging 
de Speulhorst. Voor de kleintjes was er 
een draaimolen. 

De Dorsclub uit Ruinen was aanwezig 
voor een demonstratie. Bakkers van Coop 
Dunnink bakten lekkere broodjes van 

het meel dat gemalen is met de Wieker 
Meule. En natuurlijk was de molen zoals 
altijd vrij te bezoeken. Binnen was tevens 
een expositie te zien van de Drentse 
Molenstichting. 
Bij het grootste Rad van Fortuin van Euro-
pa, de molen zelf waren mooie prijzen te 
winnen. De dag werd afgesloten met live 
muziek van Tandem. De catering werd ver-
zorgd door de Antrappers. Zij boden het 
bestuur van de Wieker Meule ook nog een 
cheque aan. Te gebruiken voor onderhoud 
aan de Meule.  Al met al kijkt de organisa-
tie terug op een prima verlopen dag. 

 
  
 
 
                                                                                                   Weerbaarheid training  
 
 

                    
 

Zit jij in groep 7 - 8 of ga je naar de 
brugklas en wil jij dit is gaan proberen? 

 
Dat kan want de eerste 2 lessen zijn gratis. 

 
Start op dinsdagmiddag 7 oktober van 

17.00 – 18.00 uur 
 

 

              
 

 
 

 
               H. Tillemaweg 63b           Tel: 0522-441090           info@fitindewijk.nl 
               7957 CB De Wijk  Mob. 06-53277670  www.fitindewijk.nl 
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SIGMA
SIKKENS
DRENT

WIJZONOL

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG

SLECHT BEELD?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

Wij repareren alle gerenommeerde merken

KOELKAST STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL
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Businessclub Wacker biedt AED aan

VV Wacker heeft sinds vorige week de beschikking over een Automatische Externe 
Defibrillator. De Businessclub van Wacker heeft dit  financieel mogelijk gemaakt. 
Voorzitter Willem Stadman nam de AED dankbaar in ontvangst van Bart Tijink en 
Mark Lakke van BCW. 

De AED is een apparaat waarmee in bepaalde gevallen een schok (stroomstoot) kan 
worden toegediend aan iemand met een circulatiestilstand. Het gaat dan om slachtof-
fers waar bij het hart ongecoördineerd samentrekt ( fibrilleert) De AED kan het ongeco-
ordineerd samentrekken van het hart opheffen. Dit noemt men defibrilleren.

Tijink: ‘Met name op sportparken is dit apparaat een belangrijk hulpmiddel bij eventu-
ele calamiteiten. De BCW vond het een nuttig idee om de financiering van dit apparaat 
op zich te nemen’. De plaats van de AED is de buitenkant van de kantine van Wacker. 

Ook de overige sportverenigingen zijn inmiddels ook op de hoogte van de aanwezig-
heid van deze AED. Uiteraard is de AED een publiek apparaat en voor iedereen indien 
noodzakelijk te gebruiken. Voorzitter Willem Stadman hoopt niet dat het apparaat veel 
gebruikt hoeft te worden, maar erkent wel het noodzakelijke belang er van. ‘Binnen-
kort vindt er nog cursus plaats zodat meerdere mensen de AED kunnen bedienen’. 
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Boerenblond met nieuwe programma 

naar De Wijk

Cabaretgroep Boerenblond komt zaterdag 20 december 2014 optreden in de Havezate 
in De Wijk. Met het nieuwe programma: “Wat kost dat wel niet!’ Op dit moment wordt 
er keihard gewerkt om het nieuwe programma tijdig af te krijgen.

Voor wie er bij wil zijn is het verstandig om niet te lang te wachten met het kopen van 
kaarten. Omdat de voorstellingen van het populaire cabaretgezelschap snel zijn uitver-
kocht, geldt daarom vol is vol! Kaarten  a € 10 zijn vanaf 1 oktober te koop bij Bemo Enter-
tainment en TIP De Wijk. Meer informatie: www.dewijk.info 

Praktijkdag For Farmers Hendrix
Op 18 september hebben For Farmers Hendrix Noord en DLV samen een praktijk-
dag georganiseerd in het thema: wijzer met de kringloop. 

Het evenement vond plaats bij de families Roze en ten Wolde op de Nieuwe Hof in de 
Wijk. Men kon gewassen bekijken en informatie opdoen in verschillende workshops. 
Ruim 200 boeren uit de omgeving hebben de praktijkdag bezocht. De grote belangstel-
ling, het mooie weer en de goede organisatie maakten deze dag zeer geslaagd. 
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Informatie:
Alarmnummer  ..................................................................112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk  .........................0522 – 820377
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 25 oktober 2014. Kopij inleveren voor 20 oktober 10.00 uur


