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De Wijk viert ouderwets gezellig feest

De Wiekers genoten dit jaar met volle teugen van het jaarlijks terugkerende dorpsfeest. Allerlei activiteiten stonden er op het feestprogramma. Zoals een kaartavond,
de Wiekloop, een kindermorgen, seniorenmiddag, de traditionele optocht, playbackshow en een zeskamp. Ook waren er optredens van de Wieker Top DJ’s Wiësto, Timothy Daemon, en Hillman, Finally en Please. Thema was ‘Goud van Oud’. Dit kwam
bij de versierde straten en op de optocht goed tot uiting.
Vrijdagavond werd het feest al ingezet door de Wieker Top Dj’s Wiësto, Timothy Daemon,
en Hillman. Zij maakten er vrijdagavond een geweldig feest van. Ook de traditionele optocht op zaterdag was een van de vele hoogtepunten tijdens het feest. De playbackshow
op zaterdagavond was geheel in de stijl van het thema. Vele Wiekers traden op in het
bekende tv programma van weleer: ‘Op volle Toeren’ met presentator Chiel Montagne.
Partyband Finally wist hierna de bomvolle tent al snel voor zich te winnen. De dansvloer
was van begin tot eind volledig bezet. Zondagmiddag kon er een helikopter vlucht boven
het dorp worden gemaakt. De zeskamp werd vanwege een flinke hoosbui verplaatst naar
de tent. Maar de lol was er niet minder om. Oude tijden herleefden met de reünie van de
band Please. De zitplaatsen in de tent waren al vroeg in de middag tot de laatste plaats
bezet. Voor jong en oud was dit een geweldige afsluiting van het feest.
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Open Dag

Uw doel is onze uitdaging!

Afvallen

Groepslessen

Kracht

Laat u informeren wat wij
voor u kunnen doen.

Zaterdag 13 september
van
10.00- 14.00 uur.
Als u zich dan inschrijft,
sport u tot 01 januari 2015
voor slechts

€ 49,50

Actie geldig tot 01-10-2014

H. Tillemaweg 63b
7957 CB De Wijk
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Tel: 0522-441090
Mob. 06-53277670

info@fitindewijk.nl
www.fitindewijk.nl

	
  

Griet en Piet
ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften 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
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- Was een machtig mooi
Wieker feest dit joar
- Zeg dat wel olderwets gezellig
- Heb mij prima vermaakt
- Oranjevereniging verdient een dikke pluume
- Zeg dat wel
- Toppie was ut
- Ook over ut weer gien klagen
- Perfect um te feesten
- Jammer van de zeskamp
Dat het niet buuten kun
- Toch wel goed in e schat Wat een hoosbuie
ineens Maar ook dat is prima op e lost
- Ut was binnen nog wel ja zo gezellig
- Precies
- De kofﬁe hebben wej
Dan ook moar over e sloane
- Ik zag ut
- Hoe waren de wieker DJ’s?
- Toppers bint het
Goan wej vast nog meer van heuren
- Optocht was ook Prachtig um te zien
- Zaterdagoamd was ut volle bak,
en goeie muziek
- Stemming zat er best in
- Bij Please aans ook
- Ze bint e niet verleerd
Super was het, wat een feest
- De olties waren al vrog in de tente
- Toch mooi die verbroedering
tussen jong en old
- Net wat ai zegt
- Ie spreekt zo nog iens iene
- Veur de sociale contacten
Prima natuurlijk
- Ut mooiste feest in joaren
Ait mej vroagt
- Daor kuj wel iens geliek hebben
- Yow
- Goed Goan
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Zingen tussen de boeken- zangles in De Wijk
Muziek en Boeken gaan goed samen, vinden Sinje Kiel (zangpedagoge) en Ronald Vos
van de Bibliotheek De Wijk. Op zoek naar een nieuwe leslocatie bood de bibliotheek
haar onderdak aan, op dagen dat de bibliotheek gesloten is.
‘De boekenkasten en mijn piano staan gelukkig op wielen’, lacht Sinje. Zo ontstaat er
een fijne ruimte met prettige akoestiek voor de cursisten om in te zingen. Na de zomervakantie gaan de lessen van start, woensdag 27 augustus is de eerste lesdag aan de Prins
Clauslaan 4.
Benieuwd? Voor meer informatie over de lessen of om een afspraak te maken stuurt u een
mail aan markiezinvandrenthe@gmail.com. U kunt de Markiezin van Drenthe ook bezoeken
op Facebook! Op de openbare pagina worden updates en achtergronden gedeeld, en leest
u informatie over cursussen, workshops, masterclasses en concerten.

Hermien Fictorie werkzaam als gastouder
Per 1 juli is Hermien Fictorie als gastouder ”Demien” werkzaam en is in het landelijke register voor kinderopvang opgenomen.
Velen kennen haar van het kinderdagverblijf Juf Ooievaar waar ze 19 jaar werkzaam
was. En waar ze met veel liefde voor de kinderen heeft gezorgd en heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling. Gastouderopvang bij Hermien is een tweede thuis waar
uw kind zich veilig zou kunnen voelen en zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen
manier en tempo.
Het is een vorm van kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer. De opvanguren
kunnen in overleg plaats vinden. Een groot voordeel is dat u alleen voor de daadwerkelijk afgenomen uren betaald. Bent u opzoek naar een lieve zorgzame gastouder in de omgeving van De Wijk of bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer
weten neem dan contact met haar op.
Hermien Fictorie
Luchtenstein 19
De Wijk
Tel.nr: 0522-442438

4

Jubileumconcert de Dickninger Geuzen

DE WIJK - Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het Mannenkoor de Dickninger Geuzen heeft de jubileumcommissie, bestaande uit Irene van Wijk, Koop ten
Wolde, Kees Dobben, Jannes Prins en Johan Oetsen het nodige voorwerk verricht om
een feestelijk programma te organiseren. Deze feestavond zal worden gehouden op
zaterdag 27 september. Aanvang 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum de Havezate
te De Wijk.
Het mannenkoor is bezig een geheel nieuw repertoire in te studeren en wil het resultaat
hiervan graag met u delen. Wij hopen, dat u hiervan getuige wilt zijn.
Tevens zal er deze avond medewerking worden verleend door het droevige feestkoor
De Traan uit Borger. Het motto van dit koor luidt: ‘Huilen van plezier bij het Levenslied’.
Dit koor staat onder leiding van Jans Polling, bekend van RTV Drenthe; terwijl Jans ook
de presentatie tijdens het optreden van dit koor verzorgt.
Kortom een feestelijk programma, waar u geen spijt van zult krijgen wanneer u deze
avond bezoekt. Voorverkoop kaarten à € 10 persoon zal starten op maandag 8 september
in het Ontmoetingscentrum de Havezate. Tevens kunnen er via de leden kaarten worden
gekocht.
Indien voorradig zal er ook de mogelijkheid zijn op de avond van het concert kaarten aan
de zaal te kopen. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
www.luchiesbouw.nl

GOED EN VOORDELIG

ECOLEUM
HOUTOLIE PV 94
HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348
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Sportdorp de Wijk
werkt aan een positieve clubcultuur
Bij de sportverenigingen in de Wijk werken we hard aan het creëren van een positieve cultuur, waarin de jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen en minder
snel afhaken. Daarbij hebben wij uw hulp hard nodig! Sportdorp de Wijk wil graag
een positieve clubcultuur. In het algemeen zie je in de sport helaas vaak veel negatief
gedrag terug: coaches praten vooral over wat hun spelers niet goed doen, spelers kraken elkaar af en ageren tegen de scheidsrechter, ouders roepen in hun enthousiasme
langs de lijn niet altijd het meest handige, noem maar op.

Sportdorp de Wijk wil juist een voorbeeld zijn van waar het anders gaat en biedt daarom
kosteloos het traject Positief Coachen aan, aan de verenigingen in de Wijk. Zodat de
sportverenigingen straks vooral bezig zijn met wat er wel goed gaat en met de kracht
van spelers. En gepast met elkaar omgaan. Want wij geloven erin dat in zo’n cultuur
onze spelers zich beter kunnen ontwikkelen (en dus betere prestaties zullen neerzetten),
minder pubers afhaken (met alle positieve gevolgen van dien!), het aantal vrijwilligers
toeneemt en ook sportiviteit en respect toenemen.
Het neerzetten van een positieve clubcultuur heeft tijd nodig; we hopen dat u ons die
tijd gunt en ons wilt helpen om aan die cultuur te werken. Daarom zijn er in het najaar
6 bijeenkomsten georganiseerd voor verenigingsbestuurders, trainers, coaches en ouders
van jeugdleden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien van de Kant,
E: dvandekant@sportdrenthe.nl of T: 0528-233775. Of meld je vereniging direct aan voor
het traject (aanmelden kan alleen door bestuurders, voor woensdag 17 september) door
te mailen naar dvandekant@sportdrenthe.nl.
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financieel
management
coaching
& begeleiding
administratieve
dienstverlening

ADMINISTRATIE- EN
ADVIESBUREAU
VOOR HET
KLEINBEDRIJF,
STARTERS,
FREELANCERS EN
ZZPʼERS

Heerengracht 1, 7941 JH MEPPEL
0522 – 440 511
WWW.DETERB.NL

GOED EN VOORDELIG

Nie
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Nieuwbouw

SIGMA
De Wijk Tel. 0522-851 233
Nieuwbouw
Verbouw
www.bouwbedrijfboverhof.nl
SIKKENS
Verbouw
Renovatie
DRENT
Renovatie
Onderhoud
WIJZONOL
Onderhoud
Tel.
0522-851 233

WijkDe Wijk

Tel. 0522-851 233

www.bouwbedrijfboverhof.nl
w.bouwbedrijfboverhof.nl
WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

De Wijk
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Nie
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Tel. 0522-851 233

www.bouwbedrijfboverhof.nl
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Sociaal eetpunt De Wijk
Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan weer op woensdagmiddag 24 september
in de Havezate. Met deze keer gekookte aardappelen, sla, sperziebonen, drumstick
en een vlaflip na. De kosten zijn € 5,00. Aanschuiven tussen 17.00 en 17.30 uur.
Opgave t/m 17 september bij Hilda Kalter of Helena Telgenhof t. 0522-444200

Burendag in De Wijk
Vrijwilligers uit De Wijk houden samen met Sport Drenthe en welzijn de Wolden
een burendag In en om de Havezate met verschillende activiteiten. Graffiti spuiten, koersbal, demo’s van sport , bingo, papier marmeren en nog heel veel meer
waar zonder kosten aan mee kan worden gedaan. Een manier om kennis te maken
met het aanbod van doe- en sportactiviteiten in het dorp en om andere mensen te
ontmoeten. De dag wordt gehouden op zaterdag 27 september van 10.30-14.30 uur.
Voor meer informatie Helena Telgenhof, E.helenatelgenhof@welzijndewolden.nl of
T. 0522-444200 of vanuit de sportvereniging bij Dorien van de Kant, E. dvandekant@
sportdrenthe.nl, T. 0528-233775.

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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Geslaagd voor zwemdiploma
Donderdagavond 28 augustus was er weer
diploma zwemmen in De Wijk. Geslaagd zijn
voor Diploma A: Dunia Farasa, Lorenzo Talen,
Benthe Spelt, Pieter Talen, Ronieke Oostra,
Cavijn Vos en Jane Johannes. Diploma B:
Chanel Talen, Noa van Ritbergen, Casper van
Rosmalen en voor diploma C: Stella Manogina
en Stan Bult

NIEUW IN DE WIJK!
Via deze weg willen wij ons graag aan u
voorstellen. Decoballoon is een jong bedrijf
dat zich richt op het aankleden van (feest)
locaties. Wij hebben ons gespecialiseerd in
het maken van ballondecoraties. Zo maken
wij pilaren, bogen, levensgrote figuren en
wanden. De materialen die wij hiervoor
gebruiken zijn van hoogwaardige kwaliteit.
Gaat u binnenkort trouwen, viert u een geboorte of is er een bedrijfsopening? Wij decoreren graag uw feestlocatie in de kleuren die u wilt. Decoballoon verlaat uw locatie niet
totdat de decoratie in de puntjes is afgewerkt en u tevreden bent.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.decoballoon.nl
Wij hopen elkaar snel te ontmoeten!
Decoballoon
Marcel en Marloes Kroes
J.L. Nijsinghweg 12
de Wijk
0522-741978
06-28112249

12

Programma 20 september
Wieker Meule		

Een feestelijke dag om de 250ste verjaardag vieren van het
oudste gedeelte van de molen in De Wijk. Vanaf 11.00- 19.30 op
het terrein voor ( naast ) de molen en in de molen.
In de molen zal een expositie te zien zijn die we van de Drentse Molenstichting lenen.
Natuurlijk is de molen zoals altijd vrij te bezoeken. De klim naar boven brengt u terug in
de tijd , vanaf de molen omgang heeft u een fraai uitzicht over het dorp. Op het terrein
rond de molen is van alles te beleven. Er worden voor de kinderen ouderwetse spelletjes aangeboden in samenwerking met de speeltuinvereniging de Speulhorst en voor de
kleintjes is er een draaimolen. De Dorsclub uit Ruinen stelt haar antieke dorsmachine op
van maar liefst 25 m lang! Daar zal te zien zijn hoe van het graan de korrels en de halmen
worden gescheiden. Met Niek Slomp is afgesproken dat de bakkers van de Coop Supermarkt van molenmeel broodjes gaan bakken in een mobiele oven. Het meel is natuurlijk
ook voor iedereen te koop. De leden van de motorclub de Antrappers nemen catering van
de drankjes voor hun rekening. De snackwagen van Mark van Braam zorgt voor de hartige
trek. Aan het eind van de middag is er live muziek . Wij organiseren het grootste Rad van
Fortuin van Europa, waarbij de molen zelf in het spel wordt ingezet. Kom dat meemaken
! Er zijn diverse oude ambachten, zoals visrokerij en de bijenvereniging is aanwezig . De
Historische Vereniging heeft de deuren open. De Monumentenwacht laat zien wat zij kunnen doen met de inspectie voor een goed onderhoud van de molen .
Al deze activiteiten gaan in goed overleg/ met hulp van vele vrijwilligers en onze naaste
buren : de Welkoop, de Historische Vereniging het TIP kantoor en de fam. Van de Molen.

Erwin Akkerman winnaar 18e Wiekloop
Erwin Akkerman uit Meppel is donderdagavond de winnaar geworden bij de Wiekloop
(10 Km) met een tijd van 34.16 minuten.
Op het ereschavot had hij gezelschap van Erik Bolding (Tuk, 37:04 min.) en Jannes Dolfing (Westerbork, 37:26 min.). Bij de vrouwen werd het eerste drietal gevormd door Jacelyn Gruppen (Stuifzand, 36:24 min.), Petra Hasper (Meppel, 40:19 min.) en Anne van Schuppen (Emst, 41:04 min.).
Beste Wieker was Erik Moen met een tijd van 39.01 min. De wedstrijd over 5 km meter werd gewonnen door Erik Driesen (Vollenhove, 15:25 min.) met de Assenaar Tom Hendrikse op 19 seconden
als nummer twee. Jesscia Oosterloo (Appelscha) was in precies 17 minuten de snelste vrouw. Ze
werd op 2:35 min. gevolgd door Puck de Gier uit het Drentse Zuidwolde.
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Verhalen	
  zijn	
  overal,	
  de	
  kunst	
  is	
  om	
  er	
  woorden	
  aan	
  te	
  geven	
  
	
  
Grensloos	
  Kunst	
  Verkennen,	
  de	
  kunstroute	
  in	
  De	
  Wijk,	
  IJhorst	
  en	
  het	
  tussenliggende	
  dal	
  van	
  de	
  
Reest	
  heeft	
  jaarlijks	
  een	
  taalthema.	
  Het	
  thema	
  van	
  dit	
  jaar	
  is	
  De	
  Kunst	
  van	
  Verhalen.	
  
	
  
Lezing	
  Frank	
  W esterman	
  
Een	
  van	
  de	
  activiteiten	
  in	
  dat	
  kader	
  is	
  een	
  lezing	
  van	
  Frank	
  Westerman	
  op	
  donderdagavond	
  18	
  
september	
  van	
  20.00	
  uur	
  tot	
  22.00	
  uur	
  in	
  de	
  bibliotheek	
  van	
  De	
  Wijk.	
  	
  Frank	
  Westerman	
  is	
  journalist	
  
en	
  succesvolle	
  schrijver	
  van	
  literaire	
  non	
  fictie.	
  Zijn	
  zoektocht	
  naar	
  de	
  oorsprong,	
  achtergrond	
  en	
  
betekenis	
  van	
  verhalen	
  en	
  mythes	
  staat	
  die	
  avond	
  centraal.	
  	
  
Van	
  jongs	
  af	
  aan	
  is	
  Westerman	
  gefascineerd	
  geweest	
  door	
  verhalen.	
  “Eten,	
  drinken,	
  een	
  dak	
  boven	
  je	
  
hoofd	
  en	
  een	
  verhaaltje	
  voor	
  het	
  slapen	
  gaan.	
  Daarmee	
  voeden	
  we,	
  waar	
  ook	
  ter	
  wereld,	
  onze	
  
kinderen	
  op.”	
  Hij	
  was	
  ook	
  benieuwd	
  naar	
  de	
  achterkant	
  van	
  verhalen.	
  “Hoe	
  beïnvloeden	
  die	
  de	
  
werkelijkheid?	
  Mensen	
  zoeken	
  altijd	
  naar	
  betekenis,	
  we	
  zoeken	
  naar	
  patronen	
  die	
  betekenis	
   geven:	
  
verhalen.	
  De	
  hunkering	
  daarnaar	
  is	
  te	
  groot.	
  We	
  kunnen	
  niet	
  zonder	
  verhalen.	
  Als	
  je	
  dan	
  toch	
  hét	
  
molecuul	
  zoekt	
  van	
  ons	
  bestaan,	
  is	
  dat	
  het	
  verhaal.”	
  	
  
	
  
Plaats:	
  
	
  
Bibliotheek	
  De	
  Wijk,	
  Prins	
  Clauslaan	
  4	
  
Tijd:	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
18	
  september	
  	
  van	
  20.00	
  uur	
  tot	
  22.00	
  uur.	
  De	
  bibliotheek	
  is	
  open	
  vanaf	
  
19.30	
  uur	
  
Toegang:	
  	
  
€	
  5,-‐-‐	
  inclusief	
  koffie	
  en/of	
  thee	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

www.grenslooskunstverkennen.nl	
  

Grensloos	
  Kunst	
  Verkennen,	
  een	
  wandel-‐	
  en	
  fietsroute	
  langs	
  kunstwerken	
  in	
  binnen-‐	
  en	
  op	
  
buitenlocaties	
  is	
  dit	
  jaar	
  te	
  bezoeken	
  van	
  11	
  september	
  	
  t/m	
  28	
  september,	
  elke	
  donderdag	
  t/m	
  
zondag	
  van	
  11.00	
  uur	
  tot	
  17.00	
  uur.	
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Laatste zomerduik
zwemseizoen De Wolden
6 september
De openluchtzwembaden van de Wijk en
Zuidwolde heten op zaterdag 6 september
iedereen welkom voor een laatste duik
van dit zwemseizoen. Op deze laatste
openingsdag van 2014 zijn er verschillende activiteiten. Vanaf 14.00 uur kunnen
kinderen stuiverduiken en vanaf 15.00 uur vindt de traditionele duik voor hond met
baas plaats. Om 16.00 sluiten de zwembaden voor dit seizoen. Deze middag heeft
iedereen vrij entree.
Wethouder Jan van ‘t Zand: “Veel zwemmers hebben in de zomerperiode een duik
genomen in de mooie zwembaden van De Wolden. Een laatste duik in het verwarmde
water is dan ook beslist de moeite waard. Bovendien is het baas-hondzwemmen erg
leuk om te doen én te zien.” De openingstijden worden de komende weken aangepast
aan de weersomstandigheden. Kijk voor de actuele openingstijden op onze Facebookpagina Facebook/zwembadendewolden

Brandweer oefening bij Schreur Hoogwerkers
De Brandweer De Wijk/Koekange moest woensdagavond 27 augustus uitrukken voor
een bijzondere melding. Bij Schreur Hoogwerkers in Rogat waren drie slachtoffers
betrokken bij een ongeval. Een van de slachtoffers bevond zich onder een hoogwerker, een andere persoon zou zich volgens een getuige nog in de rokende loods
bevinden. De spuitgasten waren snel ter plekke om assistentie te verlenen.
Bij de loods aangekomen voerden de brandweerlieden hun taken vervolgens met precisie
uit. Slangen werden uitgerold, en persluchtmaskers werden opgezet. Gelukkig betrof
het in dit geval geen echt ongeval, maar bleek het om een oefening te gaan. Om de
beknelde persoon te ontzetten was enige kennis van hoogwerkers gewenst. Hoewel het
bedienen daarvan niet iets is wat standaard bij het takenpakket hoort van de brandweer,
slaagden de manschappen er wel in om het Hydraulische systeem in beweging te krijgen.
Waardoor ‘het slachtoffer’ bevrijd konden worden.Een dergelijk scenario is volgens
brandweerman Falco Huisjes realistisch genoeg om te oefenen. ‘Meestal twee keer per
maand oefenen we speciale dingen, bijvoorbeeld iemand uit een auto knippen of andere
dingen. Dit is eens weer wat anders, en uiteraard ook leerzaam’. Ook de andere manschappen spraken van een ‘mooi opgezette en nuttige oefening’.
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Grensloos Kunst Verkennen
De 7de editie van Grensloos Kunst Verkennen kan starten dankzij de inzet van ruim
100 vrijwilligers en vele kunstenaars.
Het evenement draait weer om drie hoofdonderdelen, de Beeldende kunst , de Taal en
de Openingsavond op de eerste vrijdag, op 12 september. Van 11 t/m 28 september, elke
donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur kan de kunstmanifestatie worden bezocht.
Kijk voor meer informatie op www.grenslooskunstverkennen.nl
Beeldende Kunst
Op 26 locaties in zeer verschillende gebouwen en woonhuizen en in de open lucht wordt
werk geëxposeerd van professionele kunstenaars die regionaal en/of landelijk en ook
internationaal bekend zijn. Een aantal bekende namen volgt hieronder.
Uit de regio zijn dat o.a.
Cobi Bos uit Ruinerwold, Edith Stoel uit Klijndijk, Hans Emmelkamp uit Meppel, Katja
Kaduk, Anne Kreiter en Annet Vroom uit Zwolle en Frans Zekhuis uit Hengelo. Willemien
Schaap uit Zuidwolde (Dr.) maakt een installatie aan de Reest. Op één locatie is weer
outsider kunst te bewonderen. Dit keer van drie Rotterdamse kunstenaars van Atelier de
Herenplaats die internationaal exposeren.
Landelijk bekend zijn o.a.
- Peter Gentenaar uit Rijswijk met bijzonder papier objecten in de kerk van IJhorst, waar
ook Couzijn van Leeuwen uit Amersfoort zijn creaties van karton toont,
- Gjalt Blaauw en Henk Slomp uit Groningen met grote beelden van corten staal
- Marte Röling uit Uithuizermeeden met een vergulde uil in de tuin aan de Broeksteeg ,
- Enrique Ramirez Figuerola uit Chili is de maker van een korte documentaire.
Er zijn twee opdrachten verstrekt: aan Liselot van Damme en Kirsten Stapel, beiden
in 2012 afgestudeerd in Groningen . En ook aan Joyce Heuven uit Luttenberg, in 2013
afgestudeerd in Zwolle. Onze kunstcommissie is er weer in geslaagd om heel diverse en
verrassende kunst te selecteren en naar het Reestdal te krijgen.
Basisscholen
Zoals elk jaar hebben de leerlingen van de oudste groepen van De Horst en de Iekmulder
weer hard gewerkt om de locatieborden te maken. Het thema van dit jaar was ‘wandelen
in het Reestdal’ en vandaar dat er schoentjes van klei zijn gemaakt op deze borden.
Taal
Het onderdeel taal heeft dit jaar vorm gekregen door jonge mensen tussen de 17 en 24
jaar te betrekken bij de kunstroute. De taalcommissie organiseerde voor hen in het voorjaar gedurende drie avonden een workshop Verhalen Schrijven onder de titel “De Kunst
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van Verhalen” onder leiding van Gerard Stout, deze maakt een boekje van de verhalen die
hiervan het resultaat zijn. Hylke de Boer zal zijn verhaal voorlezen tijdens de openingsavond op 12 september. Ook komt in de expositielocatie de Havezate een ‘verhalenkamer’.
Frank Westerman verzorgt een lezing op 18 september in de Bibliotheek van de Wijk.
Opening
De traditionele openingsavond is op 12 september in het kerkje van IJhorst om 20.00 uur.
Hiervoor nodigen we alle deelnemende kunstenaars uit, alle vrijwilligers en verder is
iedereen welkom die belangstelling heeft. Kosten entree €10,- Na de opening door de
voorzitter Martijn Nijsingh komt de bekende muzikant Jan Rot voor ons spelen, door André
Tempelaar, de voorzitter van de kunstcommissie wordt een toelichting op de route gegeven
en vanuit het taalproject is een voordracht te beluisteren.
Samenwerking
Op zaterdag 13 september wordt de traditionele Rabo Fietstocht vanuit Staphorst georganiseerd. Deze komt ook op bezoek bij Grensloos Kunst Verkennen en wel bij het kerkje
van IJhorst, de Reesthof en de Galerij. Op zaterdag 20 september is het feest rond de
Wieker Meule omdat de molen 250 jaar oud is. Op zaterdag 27 en zondag 28 september
is er de foodmanifestatie, het Smaakmakersfestival aan de Julianaweg in De Wijk.
www.smaakmakersfestival.nl
De wandelgids Tineke Poortman verzorgt wandelingen met de titel ‘Wieker Rijkdom’
onder haar leiding. www.wandelenmetgids.nl

Kaartavonden
Ook in het seizoen 2014/ 2015 organiseert de supporters vereniging Wacker weer
haar twee wekelijkse kaartavonden.
Hieronder volgen de data:
Kaartmarathon (Klaverjassen) op
2014
2015
3 januari 2015.
19 september
16 januari
03 oktober
30 januari
Plaats van handeling: Kantine vv Wacker
17 oktober
13 februari
Aanvang: 20.00 uur.
31 oktober
27 februari
14 november
13 maart
Supporters vereniging Wacker.
28 november
27 maart
12 december
10 april
		
17 april(prijsuitreiking)
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Van oefenruimte naar sportschool
Fit In De Wijk is al sinds 1996 gevestigd in de Sporthal De Slenken. Eerst een oefenruimte van de fysiotherapie toen geleidelijk overgegaan naar een sportschool. Een
sportschool die zich graag wil onderscheiden doormiddel van persoonlijke aandacht
en sportieve kennis. We gaan in gesprek met Tonnie Korsten de eigenaar van Fit In
de Wijk
Hoe ben jij bij Fit In De Wijk terecht
gekomen?: Ik was in die tijd fanatiek bezig
met de triatlon sport waar een van de onderdelen fietsen is. De dames die destijds
eigenaar waren van de sportschool zochten
iemand die bij hun spinninglessen wilde
geven. Zo kwamen ze bij mij terecht.
Kon je dit zo gaan doen?: Nee hiervoor
heb ik eerst een spoed cursus gevolg en
werd toen voor de leeuwen gegooid. Later
heb ik hiervoor nog meerdere cursussen
gevold.
Je kon dus direct aan de slag?: Ja, eerst
naast de baan die ik had. Toen één van de
dames te kennen gaf dat zij wilde stoppen met de sportschool heb ik mij in 2000
ingekocht en was ik mede eigenaar.
Nu ben je eigenaar?: Ja enkele jaren later
gaf mijn zakenpartner aan dat zij wat
anders wilde gaan doen en heb toen haar
deel overgenomen.
Waar staat Fit In De Wijk nu, want je
hoort dat er veel gaande is in de fitness
branche?: Ja dat is zeker er komen/zijn
veel prijsvechters die goedkoop sport
aanbieden. Wat wij willen bereiken: meer
persoonlijke aandacht geven waardoor de
klanten hun doel kunnen behalen. Ieder18

een heeft zijn eigen doel of dit nu afvallen, sportieve ontspanning, kracht/conditie opbouwen of sport specifiek trainen is.
Dat is voor ons een uitdaging om dit samen
te bereiken.
Zijn er nog nieuwe ontwikkeling?: Wat
betreft het sporten hebben wij b.v. Kick
Fun en Body Shake. Verder hebben wij de
huisstijl nu ook doorgevoerd in de hele
sportschool waardoor het één heel mooi
geheel geworden is.
Ik heb dit nu al mogen bewonderen. Mag
iedereen dit ook komen doen?: Zeker dat
kan natuurlijk altijd. Ook hebben wij op
zaterdag 13 september een open dag van
10.00 – 14.00 uur om te laten zien hoe het
geworden is.
Wat kunnen de mensen nog meer verwachten op de open dag?: Naast de aanbieding die er is als men zich dan inschrijft
kunnen wij dan adviseren hoe wij samen
naar het doel toe kunnen werken wat men
graag bereiken wil.
Tonnie bedankt voor dit sportieve interview en mocht ik een doel hebben zal in
ik zeker bij jou aanmelden.

*DIVERSE GEHOORZAAMHEIDSCURSUSSEN
VOOR DE HOND!
*ZOWEL PUPPY ALS BASISCURSUS
*GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEUR

START SEPTEMBER 2014
Hans en Marja van Luin
Commissieweg 34
7957 ND De Wijk
Telefoon: 0522 443038
Mobiel: 06 43794932
www.dierenpensiondewijk.nl

scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen
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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 20 september 2014. Kopij inleveren voor 15 september 10.00 uur
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