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Met het Rubber vol gas door de Blubber

Bijna duizend deelnemers waren zondag van
de partij bij de 32e editie van de Off the Road
rit van de Antrappers. Deze ging om 10.15
uur van start bij Gebben Motoren te Rogat.
Hier was het ‘s morgens behoorlijk druk door
de vele auto`s met aanhanger, bestelbusjes en
omgebouwde touringcars, waar de motoren
af of uit kwamen. De coureurs waren bijzonder enthousiast over het uitgezette parcours.

Maar vonden het loodzwaar. Door de overvloedige regenval van de laatste dagen waren
vele landerijen veranderd in modderpoelen,
waar de blubber metershoog de lucht in ging.
Sommige rijders kwamen vast te zitten in
uitgediepte sporen, anderen gingen onderuit.
Of moesten voortijdig staken met pech. Voor
de kijkers was het in ieder geval een spectaculair en indrukwekkend schouwspel.
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Cabriorit krijgt vervolg
De Cabriorit krijgt ook dit jaar weer een vervolg. Op zondag 29 augustus 2017 gaat de
elfde editie van start in De Wijk. Deze rit is
voor alle types cabrio. Jong of oud, groot of
klein als het dak er maar af kan. Deze toertocht zal opnieuw gaan door de mooiste natuurgebieden. Onderweg is er de mogelijkheid om bij een terrasje even aan te leggen.
De organisatie bestaande uit Noes Kam, Arjan Berends, Jan Timmerman en Wichard
Alberts is al druk bezig met de voorbereidingen van het evenement.

WGV start campagne: meer
vrijwilligers in korte tijd
"Wij staan om jou te springen!" Dit is de slogan die WGV (Wijker Gymnastiek Vereniging) meer vrijwilligers hoopt op te leveren.
WGV is een sportieve, toegankelijke en gezellige gymnastiek vereniging en biedt sporten aan zoals; acrogym, turnen, badminton,

bewegen op muziek en freerunning in zowel
de Wijk als Koekange. De vereniging wil
graag meer vrijwilligers om nog meer leuke
activiteiten te kunnen organiseren. Ook nietleden zijn van harte welkom!
info@wgvdewijk.nl
WAT MIJ DEZE KEER OPVIEL!!
Onlangs kwam ik tot de ontdekking, dat ons
(kleine) dorp toch wel een ongelooflijk aantal
verenigingen kent. Op allerlei gebied kun je,
wat je vrijetijdsbesteding betreft, wel plaatselijk terecht. Dat varieert van sport, cultuur tot
b.v. aan een vereniging van konijnenhouders.
En plotseling dacht ik: ‘Als er in ons dorp (of
in ons land) nou geen vrijwilligers meer zouden zijn’. Wat dan?
Nou betekent het woord vrijwilliger, dat je uit
vrije wil iets voor een ander doet. Dat betekent ook weer niet, dat er aan zo’n
‘vrijwilliggerschap’ geen verantwoordelijkheid verbonden is. Wis en waarachtig wel!
Daar wordt op je gerekend en je kunt natuurlijk niet van de ene op de andere dag zeggen:
‘Daor heb ik gien zin meer an’!!
Maar………ze zijn er gelukkig deze ‘gouden’
vrouwen en mannen. In elke geleding kom je
ze tegen en het is, denk ik, goed eens te constateren dat juist zij de leefbaarheid in ons
dorp hoog houden. Hulde daarvoor!
Jan Tijink

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d.
Rits stuk?

Snoeihout Paasvuur

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Snoei materiaal kan worden aangeboden op
zaterdag 8 april en 15 april van 10.00 - 12.00
uur. Adres: Commissieweg 17 in De Wijk.

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.
(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)
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- Nog wezen kieken bij de OTR?
- Ja ze hadden ut zwoar zo te zien
- Dat kuj wel stellen moar ut
zag er wel spectaucular uut
- Kuj oe nog herinneren dat weej
het iens had hebt over burgernet?
- Oh mit dat Whatsapp gebeuren
zo as ze det in Koekange al hebt
- Doar lig me idd iets van bej
moar hoezo det?
- Now wej hebt ooit een poging
doane om uit hier ook op te zetten
- Wat holt det in dan?
- Now ai dan een app groep
op e zet kuj mekaar woarschouwen
- Okee ie bedoelt veur verdachte
situaties in het dorp enzo?
- Ja precies!
- Liekt mej op zich wel handig
ai het puur doar veur gebruukt
- Dat zal ook mutten
aans hef het ut weinig effect
- Kank me doar al veur an melden?
- Tis veuralsnog een idee wat weer
uut de ieskaste komp
- As het oe wat lek muj hum een
bellen of mailen info@dewijk.info
- Dus um iens te kieken of we
det hier ook kunt opzetten?
- Doar komp het wel op neer
- Hoe was ut feesie bej de Gorter
- Weer olderwets net as aans!
- Niek Slomp is de Wieker van ut
joar e worn heurde ik
- Een goeie keuze liekt mej
- Zekers, van harte fulciteerd Niek
- Apollo hef een aantal leden huldigt woaronder Hennie van Braam
- Zonder vrijwlliggers bej nargens
- Doar hef Jan Tijnk zeker een punt
- Yow
- Goed Goan

Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

openingstijden tankstation :
ma. t/m vr. : 07.00 tot 21.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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Nagelstyliste Ingrid Alberts ook gediplomeerd visagiste
Naast nagelstyliste mag Ingrid Alberts zich nu ook gediplomeerd visagiste/make-up Artist
noemen. Onlangs slaagde ze voor haar examen. Hier ging een gedegen opleiding aan vooraf
bij Nailacademy Nicole in Hoogeveen.
Interesse voor Visagie was er al geruime tijd. Een
bezoek aan de nagel groothandel was uiteindelijk
doorslaggevend. Ingrid: ‘Ik zag het, en dacht
wauw dit is eigenlijk zo leuk. Dit ga ik doen. Het
is bovendien goed te combineren met de nagels’.
Regelmatig kreeg ze in het verleden al dames in
de nagelsalon die een feestje hadden, en vroegen
of ze opgemaakt konden worden. Of van bruidjes
de vraag of het ook mogelijk was om de make-up
te verzorgen op de huwelijksdag. Vanaf heden is dat gewoon mogelijk. ‘Met name bruidjes
kun je nu een breder pakket aanbieden. Een paar weken tevoren komen ze meestal naar de
salon, om de nagels te laten verzorgen. Ondertussen praten we over de bruiloft, en kunnen ze
hun wensen kenbaar maken. Dit werkt voor beide kanten prettig. Heb er inmiddels al een paar
leuke opdrachten aan overgehouden’.
Visagie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het accentueren van de sterke kanten van
een gezicht en het camoufleren of corrigeren van de minder sterke kanten. ‘Daarom is ook
ontzettend boeiend en afwisselend. Ieder gezicht is anders, en ieder mens is anders. Je raakt
nooit uitgeleerd’. Daarom gaat ze ook een vervolgopleiding masterclasses doen om bij te
blijven met de nieuwste technieken.
Met twee dochters in huis die geïnteresseerd zijn in Visagie, zijn er altijd modellen die wel
mee willen werken. Enthousiast als ze is, zijn er ook al plannen om kleine workshops te geven hierin. Zoals bijvoorbeeld een workshop wenkbrauwen, of de zgn. workshop 5 minutes
make-up. ‘Niet iedereen heeft zin en tijd om altijd lang voor de spiegel te staan. In zo’n
workshop leer je dat het ook mogelijk is om je in 5 minuten je make-up te doen’.
Zelf werkt Ingrid met het merk Inglot. ‘Dit bevat geen chemicaliën en is goed gepigmenteerd,
is er in veel mooie kleuren en werkt fijn’. Bij de nagels zijn het momenteel effen kleuren die
het goed doen. Wat de nieuwe zomerkleuren worden, blijft nog even een verrassing. Eind
maart worden deze gepresenteerd op de beurs. ‘Nailart maakt een voorzichtig comback heb
ik gemerkt’. Meer informatie www.nagelsenzo-ingrid.nl
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Vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek maakt je rijker!
Draag jij de bibliotheek een warm hart toe en wil je graag je steentje bijdragen? Voor Bibliotheken De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde zijn wij op zoek naar gemotiveerde vrijwillige medewerkers.
Als gastheer of –vrouw ontvang jij onze bezoekers en maak je hen wegwijs in de Bibliotheek.
Samen met collega’s help jij mee om o.a. activiteiten te organiseren, vragen te beantwoorden
en de Bibliotheek aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Als je van mensen houdt en het je
leuk lijkt om je in te zetten voor de Bibliotheek, kom dan ons team van vrijwillige medewerkers versterken.
Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers met affiniteit voor internet en de eoverheidsdienstverlening. Voor onze cursussen Klik & Tik en Digisterker zijn wij op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die mensen willen helpen met het aanleren van computervaardigheden. Van het aanzetten van de computer tot de weg vinden op het internet. En van het
aanvragen van DigiD tot het gebruik van MijnToeslagen. Jij helpt samen met collega’s om de
deelnemers van de cursus in een aantal bijeenkomsten om te leren gaan met de computer. Ter
voorbereiding op het geven van de cursussen, bieden wij de docenten een ‘train-de-trainer’
bijeenkomst aan.

Meer weten?
Bel de Bibliotheek voor meer informatie via telefoonnummer 088- 012 8445. Of kom langs
en vraag een van onze mensen!

7

Eerste crea café De Wijk met workshop Zentangle
In navolging van Bibliotheek Ruinen, Zuidwolde en Ruinerwold start op 13 april in Bibliotheek De Wijk het Crea café. Hebt u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte uitgenodigd! Elke tweede donderdag van de maand is er een
Crea café.
Tijdens de eerste bijeenkomst op 13 april kunt u deelnemen aan een workshop Zentangle.
Een zentangle is een pentekening die er ingewikkeld uitziet, maar makkelijk te maken is. De
complexe patronen ontstaan lijn voor lijn en het gaat haast vanzelf. Bent u benieuwd of het
iets voor u is, kom dan langs op 13 april van 14.00- 16.00 uur.
In verband met het aan te schaffen materiaal, kunt u zich voor deze eerste Crea-middag aanmelden in bibliotheek De Wijk. Aanmelden kan ook op info@bibliotheekdewijk.nl of telefonisch op nummer 088 - 012 8210.
Voor de volgende Crea cafés mag u uw eigen knutsel- of handwerkje meenemen. Er zijn ook
enige knutselmaterialen aanwezig die u kunt gebruiken. De Crea Cafés zijn voor iedereen
toegankelijk, jong en oud, leden en niet- leden van de bibliotheek. Koffie en thee staan voor u
klaar en de toegang is gratis. U bent welkom van 14:00 uur tot 16:00 uur.
De Crea Cafés zijn een initiatief van de Bibliotheek Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold, De
Wijk en Welzijn De Wolden. Voor meer informatie over de middag kunt u contact opnemen
met Janet de Wolde van Bibliotheek De Wijk op 088- 012 8210, of kijk op
www.welzijndewolden.nl
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Monsterachtig mooi feest aan de Bloemberg

Het tribute to Monsters of Rock is zaterdagavond weer een geweldig feest geworden met optredens van drie tributebands van Motorhead, Live en AC/DC. Vele honderden liefhebbers
van het stevige rockgenre kwamen naar loonbedrijf de Gorter aan de Bloemberg. De bezoekers genoten vooral van de muziek, gezelligheid en ambiance. Voor de meesten onder hen is
het een soort van jaarlijkse reünie van vrienden en bekenden. Met zijn allen proosten op een
mooie avond, en na afloop gezellig een patatje eten. Ook de bands komen graag spelen in de
boerenschuur vanwege de gemoedelijkheid en laagdrempeligheid. Bovendien worden ze door
de organisatie altijd goed in de watten gelegd. Goed geluimde muzikanten zetten vaak prima
optredens neer is de gedachte, en dat was ook dit jaar weer het geval. Met drie geweldige
bands. Het publiek had een geweldige avond. De organisatie was wederom in handen van
stichting De Wiek Actief.

Media Ukkie Dagen in Bibliotheken De Wolden
Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. De ukkies weten feilloos
hun favoriete filmpje of app te vinden op de tv, smartphone van mama of tablet van opa. Ze
vermaken zich er prima mee. Wel hebben ouders vragen over het mediagebruik van hun jonge
kinderen. Zitten zij niet te lang achter het scherm? En de content die ze bekijken, is dat goede
content?
Daarom staan de Media Ukkie Dagen van 31 maart t/m 7 april in het teken van ‘Slim opgroeien met schermen’. Hoe kun je als ouder je kind op het gebied van mediagebruik een goede
start meegeven?
Ouders die meer willen weten over digitale opvoeding zijn samen met hun jonge kind van
harte welkom op één van de gezellige bijeenkomsten in de bibliotheken van gemeente De
Wolden over voorlezen, digitale prentenboeken en geschikte apps voor jongen kinderen:
Maandag 3 april 9.30 uur Bibliotheek De Wijk. De toegang is gratis.
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Wethouder geeft startsein boomfeestdag in De Wolden
Wethouder Jan ten Kate heeft op woensdag 22 maart 2017 het startsein gegeven voor de Nationale Boomfeestdag in De Wolden. Op deze dag was het de zestigste Boomfeestdag met als
thema ‘Bomen verbinden’. Doel van deze dag is door samen met kinderen op deze dag bomen
te planten bijdragen aan een duurzamer wereld en kinderen betrekken bij natuurontwikkeling.
De Stichting Nationale Boomfeestdag organiseert deze dag.
OBS de Horst
Wethouder Jan ten Kate was rond 10.45 uur aanwezig zijn bij OBS de Horst aan de Postweg
in de Wijk. Alle kinderen van groep 6 kregen een vuilboom (Rhamnus frangula) mee naar
huis. En mogen deze planten waar ze willen, bijvoorbeeld in hun eigen tuin of bij opa en oma.
Doel Boomfeestdag
Ten Kate: ‘Door aan te sluiten bij de Boomfeestdag draagt onze gemeente bij aan het doel van
deze dag, namelijk door het planten van een eigen boom door kinderen zien zij de functies en
de waarde in van bomen in hun directe leefomgeving’. Het streven van de Stichting Nationale
Boomfeestdag is dat ieder kind tijdens zijn of haar lagere schooltijd minimaal één keer een
eigen boom plant. Voor de grensoverschrijdende verbinding werkt de stichting bij deze jubileum-editie samen met One Tree per Child, een organisatie die er wereldwijd naar streeft om elk
kind voor zijn of haar tiende verjaardag een eigen boom te laten planten.
‘Onze medewerking levert een zichtbare bijdrage aan het klimaatbeleid, want door het planten
van bomen helpt wij mee aan de CO2-reductie. Ook werken wij op deze manier mee aan natuureducatie omdat de kinderen in onze gemeente leren dat bomen bijdragen aan de leefomgeving door bijvoorbeeld het bieden van een woonplaats aan dieren, de leefbaarheid van steden
en dorpen, het vasthouden van (regen) water en bescherming tegen bodemerosie’.
Gemeente De Wolden neemt jaarlijks deel aan de boomfeestdag. Dit wordt ingevuld door kinderen van een basisschool uit gemeente De Wolden uit te nodigen om nieuwe bomen te planten om hen bewust te maken van het groen in onze gemeente.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Mooie prestaties tijdens districtswedstrijd acrogym
Drie teams van WGV hebben deel genomen aan de districtswedstrijd acrogym in Ureterp.
Deze teams hadden op een eerdere wedstrijd hoog genoeg gescoord om zich hiervoor te kunnen plaatsen. Het D-lijn mixpaar Wesley en Eva lieten een nette oefening zien en behaalden
een hogere score dan op de eerdere wedstrijd.
Het trio Meyke, Anna en Myrthe kwam eveneens uit in de D-lijn. Zij voerden hun oefening
zowel technisch als artistiek erg goed uit, maar helaas werd een kleine fout zwaar bestraft.
Het D-lijn trio Iris, Julia en Syl was ingezet als reserve. Door wat kleine foutjes in de elementen ging het minder goed dan tijdens de andere wedstrijden, maar met hun goede uitstraling
en dans zag ook hun oefening er erg netjes uit. Het was een prachtige ervaring, om mee te
mogen doen en iedereen op hoog niveau te zien in de sport Acrogym!
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Goosje maakt alles ambachtelijk en vers
Alle hapjes, salades en soepen ambachtelijk en vers bereid, zonder pakjes of zakjes dat is de insteek van Goosje Broekert.
En dat werkt heeft ze gemerkt. Velen
weten de weg naar haar te vinden. Wat
begon als hobby wordt nu bedrijfsmatig
aangepakt met Made by Goosje Catering.
De garage naast het huis aan Cockserve 3
in De Wijk is bijna omgetoverd tot een
professionele keuken annex werkruimte
waar ze lekker aan de slag kan.
Doen wat je leuk vindt daar begon het voor Goosje allemaal mee. Met een voorliefde voor
koken en bakken was dat niet moeilijk in te vullen. In verzorgingstehuis Dunninghe waar ze
vrijwilligerswerk doet werd haar gevraagd, of ze iets lekkers voor bij de koffie kon bakken.
De bakkunsten vielen in goede aarde. Zodat ze even later ook gevraagd werd om hapjes te
maken voor een feestje. Dat was ongeveer anderhalf jaar geleden . ‘Zo is het balletje geleidelijk aan gaan rollen. Ik kreeg van anderen de vraag of ik het voor hen ook kon doen als er een
feestje was. Daar kreeg ik steeds drukker mee’. Wie de foto’s op haar facebookpagina Made
by Goosje Catering ziet zal moeten beamen dat het allemaal prachtig en verzorgd uit ziet.
Dat is ook haar kracht weet ze. Voor een schaal kaas of worst moet je niet bij zijn. Dat kunnen de mensen zelf ook wel. ‘Ik maak de wat luxere (borrel) hapjes met mooie versierinkjes
er op, waar mensen zich zelf doorgaans niet de tijd voor gunnen’. Vooral met de feestdagen
had ze het druk. Behalve hapjesschalen werden er ook veel ambachtelijke bereide salades
gemaakt. ‘Dus dat was flink aanpoten, volgens mij heb ik toen wel vijftien kilo aardappels
geschild ’ lacht ze. Een koksopleiding heeft ze nooit gehad. ‘Het blijft vooral proberen en
experimenteren’.
Manlief Jaro is een dankbaar proefpersoon op wie ze nieuwe recepten kan uitproberen. Hij
vond het ook gelijk een prima plan om de garage om te bouwen tot een professionele en hygiënische werkruimte. Zoals de keuringsdienst dit verreist. Het RVS werkblad is al geplaatst,
de koelkast en vriezer staan er al. Het wachten is nog op de branders en een rollende werkbank. En dan kan ze daar aan de slag.
Wie overigens denkt dat ze koelkast vol heeft staan met ingrediënten komt bedrogen uit.
Goosje: ‘Zo even wat bestellen dat gaat niet. Omdat ik alles vers maak, moet ik weten wat ik
moet halen. Bestellingen ontvang ik daarom ook het liefst ruim tevoren. Kort voor de bestelling wordt gehaald zorg ik dat het klaar is om maar zo vers mogelijk af te leveren’.
De bestellingen blijven binnen komen. Dat het zo’n wending zou krijgen had ze tevoren niet
kunnen bedenken. Zo heeft ze al een aantal lunches met soep, broodjes en salades mogen
verzorgen in de buurt. En is ze duur? Zeventig cent voor een hapje valt wel best mee toch!
Rijk hoef ik er niet van te worden. Het is gewoon leuk om hier mee bezig te zijn. Naast vrijwilligerswerk bij Dunninghe is ze ook nog actief bij Hospice Eesinge. ‘Dankbaar werk. En
goed als je het leven wilt relativeren’.
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Hennie van Braam geëerd
als ere-vrijwilliger tijdens
voorjaarsconcert Apollo

zijn sporen verdiend als bestuurder in diverse functies bij de landelijke overkoepelende
muziekorganisatie voor de amateuristische
blaasmuziek KNMO en nu de Noordelijke
Muziekbond Groningen en Drenthe.

Zaterdag 25 maart heeft Koninklijke muziekvereniging haar jaarlijkse voorjaarsconcert
gehouden. Tijdens dit concert wisten de blokfluiters, het opleiding- en jeugdorkest, het
slagwerkensemble en het harmonieorkest het
publiek tot het laatste moment te boeien. Hoe
bijzonder is het dat de jongste jeugd tot de
oudste garde met zoveel passie een concert
tot stand brengt. Deze avond werden er maar
liefst vier leden in het zonnetje gezet, omdat
ze al tijden met plezier muziek maken.

Als laatste is Berend Boverhof ook 60 jaar
lid. Ondanks zijn leeftijd is Berend nog steeds
erg actief binnen de vereniging. Hij houdt de
administratie piekfijn bij en is een van de als
bibliothecarissen. Voor zijn inzet was Berend
al in 2011 benoemd tot erelid.

Klaas van der Ziel is van de jubilarissen het
kortst lid met ‘pas 40 dienstjaren’. Klaas, ooit
begonnen op trompet, maar al snel overgestapt naar trombone heeft naast muziek maken zich ook jaren bezig gehouden met verschillende bestuursfuncties binnen de vereniging.
Dit jaar mag de vereniging zich ook rijk rekenen met drie leden die al 60 jaar muziek maken. Jan Soer, Pieter Peters en Berend Boverhof. Alle drie de mannen repeteren nog steeds
iedere dinsdagavond mee.
Jan Soer heeft de muzikaal drukste dinsdag
van alle drie, met in de middag het Drents
Seniorenorkest vervolgt hij de avond samen
met de jeugd en sluit hij de avond af in het
harmonieorkest. Zeer bijzonder dat één van
de oudste leden iedere dinsdagavond ook de
jeugd kan enthousiasmeren met het maken
van muziek in een orkest.
Pieter Peters heeft naast zijn muzikale loopbaan bij het harmonieorkest van Apollo ook

Na al deze jubilarissen wordt Hennie van
Braam-Boverhof naar voren gehaald. Voor
haar jarenlange vrijwillige inzet voor de vereniging wordt ze benoemd tot ere vrijwilligster van Koninklijke muziekvereniging Apollo. Al meer dan 25 jaar helpt ze bij diverse
activiteiten met veel enthousiasme en toewijding. Er kan eigenlijk altijd een beroep op
haar gedaan worden. Zo is ze al meer dan 25
jaar secretaris/penningmeester van de Vriendenkring van Apollo, daarnaast verzorgt ze
het incasseren en rondbrengen van donateurskaarten. Mevrouw van Braam heeft meer dan
25 jaar de barbezetting en financiële administratie van de barcommissie voor haar rekening genomen, daarnaast plant ze de koffiedames in en was ze zelf ook vaak bereidt de
koffie te schenken. Toen het verenigingsgebouw zich nog aan de Molenstraat 16 bevond
kon iedereen die gebruik wilde maken van het
gebouw bij haar de sleutel ophalen.
Een groot applaus van het publiek viel haar
ten deel na het ontvangen van de ‘ere vrijwilliger’ oorkonde.
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Gemeentelijke Voorleeswedstrijd in Bibliotheek

brod, Rik Koekoek van cbs de Wegwijzer,
Indy Swens van obs de Bosrand, Ruben de
Jonge van obs het Veldboeket, Danisha Borger van obs het Groene Hart, Sophie
Wohlrabe van cbs de Heidevlinder en Syl
Koppen van obs de Rozebottel.
De jury werd gevormd door Delia Bremer,
Bert Damming en Kees Opmeer. Zij hadden
een moeilijke taak, want alle kinderen deden
heel goed hun best en lazen prachtig voor.

Baukje Fennema deed de presentatie en trad
tussendoor op. Na goed overleg was de jury
Woensdagmiddag streden 12 kinderen van 12 het eens: De Voorleeskampioen van gemeente De Wolden 2017 is Esther van Asselt van
scholen voor de titel Voorleeskampioen van
cbs de Arendsvleugel. Ze was niet bij de
gemeente De Wolden.
prijsuitreiking want ze gaat met haar familie
De volgende kinderen deden mee: Luka Bo- emigreren en moest daarom op deze middag
verhof van obs de Horst, Daniek Petter van
ook nog naar een feestje! Zij mag door naar
cbs de Johan Frisoschool, Esther van Hasselt de provinciale ronde op 12 april in Assen.
van cbs de Arendsvleugel, Quintte Visscher
van ods de Dissel, Teun Scholing van obs de
Wezeboom, Ewan de Jonge van obs ’t Oele-

Op zoek naar een swingende
band of DJ voor de bruiloft?
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Verkoop abonnementen en inschrijving zwemlessen
De zomer staat weer voor de deur en stichting De Slenken is druk bezig om zwembad De
Slenken er weer klaar voor te maken. Het is een spannend jaar voor de stichting: het zwembad staat dit jaar voor het eerst op eigen benen. De komende tijd moet er veel gebeuren om
het bad er klaar voor te maken en om aanpassingen te doen om te zorgen dat het zwembad zo
aantrekkelijk mogelijk wordt. De stichting wil er een gezellig zwembad van maken waar het
ook leuk is elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Abonnementenverkoop gestart
Via de website www.zwembadddeslenken.nl is het mogelijk een abonnement te bestellen
voor het komende seizoen. Tot 30 april geldt het voordelige voorverkooptarief.

Zwemlessen
De inschrijving voor zwemlessen is ook geopend. De zwemlessen worden aan het eind van de
middag gegeven en de prijzen zijn gunstig. Info is te vinden op de website; aanmelden kan
daar ook.

Hulp is welkom
De stichting heeft al veel aanmeldingen van vrijwilligers en er kunnen nog steeds mensen bij.
Iedereen die een steentje bij wil dragen, is van harte welkom om zich aan te melden door te
mailen naar info@zwembaddeslenken.nl. Samen maken we er een mooi en gezellig zwembad
van! Het bestuur van de stichting wenst iedereen een prachtig zwemseizoen!
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Paasvuur De Wijk - Zondag 16 april om 20.00 uur
Ook dit jaar is er weer het traditionele paasvuur op eerste paasdag, zondag 16 april 2017 om
20.00 uur. Het paasvuur vindt plaats op het grasland van de familie J.M Smid aan de Commissieweg in De Wijk. (naast kinderdagverblijf de Boerderij) Dit wordt mogelijk gemaakt
door de Stichting de Wiek Actief.
Het snoeimateriaal kan worden aangeboden op zaterdag 8 april en 15 april van
10.00 - 12.00 uur. Dit kan alleen via het erf
van de Familie Smid, commissieweg 17 in
De Wijk. Buiten deze tijden om is de toegang tot de bult gesloten. Wel is het mogelijk om evt. snoeihout te brengen op afspraak. (Tevoren bellen!)
Boomstammen en -stronken zijn niet toegestaan. Het hout moet in hanteerbare stukken
worden aangeleverd, hoofdzakelijk snoeihout. Geschilderd hout, rubber, kunststof of chemisch afval wordt niet geaccepteerd. Tijdens
het ontsteken van het paasvuur is de toegang gratis.
Stichting De Wiek Actief hoopt dit jaar weer een mooie en grote paasvuurbult te kunnen
ontsteken. Wie zin heeft om hier aan mee te helpen is welkom en kan contact opnemen met
ons. Meer informatie: Telnr.: 06-50 953 385. www.facebook.com/paasvuurdewijk
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Vrouwen van Nu genieten
van Ursula Muller

Micha liepen ca 20 miles per dag, 33 km. De
dagindeling moet goed georganiseerd worden, wat betreft eten en slapen.

De Vrouwen van Nu, afd. De Wijk hadden
hun maandelijkse bijeenkomst op 15 maart
in Ontmoetingscentrum De Havezate. De
voorzitter kon een goed gevulde zaal welkom heten. In het bijzonder Ursula Muller
uit IJhorst, die heeft verteld over haar wandeling door Noord-Amerika.

Het ontbijt: havermout, 12 uurtje warm eten,
s 'avonds vezels en crackers, tussendoor repen en vitamine tabletten, alles snel klaar,
zoals rijst, macaroni, aardappelpuree. Ursula
en Micha hebben alle soorten weer gehad,
sneeuw, regen en zon en onderweg genoten
van prachtige vergezichten, bloemen, bomen, insecten en slangen. Ze heeft prachtige
foto’s gemaakt. Helaas heeft zij tot haar spijt
geen beren gezien. Voorzitter Janny Flik
heeft Ursula hartelijk bedankt voor haar
prachtige verhaal en de mooie beelden.

Na het huishoudelijk gedeelte, waarin aandacht werd gevraagd voor de mooie wandelingen, die de afdelingen van de Vrouwen
van Nu in de provincie organiseert en de
jaarlijkse provinciale handwerktentoonstelling op 6 en 7 april in Westerbork.

De volgende bijeenkomst van de Vrouwen
van Nu, afd. De Wijk is op 19 april, ook
Na de pauze kreeg Ursula Muller het woord. weer in het Ontmoetingscentrum De HavezaZe heeft al veel lange wandelingen gemaakt, te. De heer Jouk Huisman zal een lezing
maar had de wens om de Appalachian trail te houden over de Amish.
lopen. Dit is een tocht van 2.144 miles, ca.
3400 km., van Springer Mountain in Georgia
naar Katahdin (het hoogste punt 1000m) in
Maine in het Oosten van de USA, door twee Op 11 april start in de bibliotheek van De
nationale parken en acht staatsparken. De
Wijk de Klik & Tik cursus. Deze basiscursus
trail is opgezet in 1921, was klaar in 1937,
is voor mensen die geen ervaring hebben
de wandelaars worden Hikers genoemd, te
met de computer en niet wegwijs zijn op het
verdelen in thru hikers, die de tocht in een
internet maar dat wel graag willen worden.
keer lopen en section hikers, die de tocht in In de cursus wordt geleerd gebruik te maken
gedeeltes lopen, zoals Ursula. Onderweg zijn van de computer en de mogelijkheden daarer shelters, zeer eenvoudige trekkershutten,
van. Zoals websites bekijken, e-mailen en
waar men kan overnachten. Overnachten kan hoe je bestanden kunt downloaden.
in hangmat, shelter, tent, of onder afdak.
Ursula en Micha, haar maatje, hebben meest Klik & Tik cursisten kunnen thuis oefenen.
In filmpjes wordt uitleg gegeven en daarna
geslapen in hun lichtgewicht tenten. Daar
zijn campingplaatsen voor met watervoorzie- kunnen zij zelf aan de slag met oefeningen.
Heeft men thuis geen computer dan kan er
ning. Alles wat zij nodig hebben is zeer
tijdens de openingsuren geoefend worden op
lichtgewicht en moet in een rugzak mee te
nemen zijn. Steeds proviand voor zeven da- de computers in de bibliotheek. Heeft u zelf
een laptop dan kan deze meegenomen worgen. Daarna weer inkopen doen in superden naar de les.
marktjes in dorpen, net buiten de trail. De
proviand moet in de nacht buiten bereik van De cursus bestaat uit vijf lessen van twee uur
beren worden gehouden, (bear trap) geen
en de kosten hiervoor bedragen €10,geurstoffen gebruiken, dat trekt beren aan. In voor het cursusboek. Voor koffie en thee
dit gebied zijn alleen zwarte beren, de trail- wordt gezorgd. De cursus start op 11 april
naam van Ursula is Black Bear. Na registra- van 9.30 – 11.30 uur Bibliotheek. Prins
tie kun je aan de trail beginnen, Ursula en
Clauslaan 4, 7957 BE De Wijk

Cursus Klik en Tik
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Het Wijkerfeest is dit jaar van woensdag 28
juni t/m zondag 2 juli 2017. Dit jaar is er voor
gekozen om niet te werken met een thema. Op
hoofdlijnen zal het programma er als volgt
Vrijdag 17 maart hield Oranjevereniging De uitzien: Woensdag begint met de Keuring
Wijk de jaarvergadering in de sportkantine
versierde straten, bogen en individuele huivan De Slenken. Voorzitter Bart Hoogeveen
zen/tuinen (verlicht en onverlicht) Op dondermaakte de plannen bekend voor het komende dag 29 juni staat de 21e editie van de Wiekjaar. En dat zijn er nog al een aantal. Zoals het loop op stapel. De Vrijdagochtend is gereserWieker Feest, Koningsdag, dodenherdenking, veerd voor de kinderen. Na de middag is er
en de ATB Tocht. De bloemenactie is als ge- een gezellige middag voor de senioren met
weest, en was heel succesvol.
muziek van het gezelligheidskoor de Schorre
Morries uit Hollandscheveld. Tussendoor
Ook op het afgelopen Wieker feest werd tebingo.
vreden teruggeblikt. Penningmeester
Raimond Martens kon verheugd mededelen
Vrijdagavond Vrienden van de Wiek live,
dat er het afgelopen jaar wederom zwarte cij- voor Wiekers, met Wiekers en door Wiekers.
fers zijn geschreven door de OranjevereniDeze gelegenheidsband heeft al een aantal
ging. Dit was mogelijk door de verschillende keren gerepeteerd. Zaterdag 1 juli is de opactiviteiten die zijn georganiseerd. Wat dat
tocht van de versierde wagens. Zaterdagbetreft zit de OV alweer enkele jaren financi- avond staat topband The Euros (voorheen
eel in de lift. Een jaar of acht geleden was de 30Eurolive) in de feesttent. The Euros mogen
situatie iets zorgelijker. Maar inmiddels
met recht de drie musketiers van het feestcirschijnt de zon weer volop, en is de cashflow
cuit genoemd worden. Met hits, humor en
goed op orde. Het leverde het bestuur een
veel interactie als hun voornaamste wapens
daverend applaus op van de aanwezigen.
spelen ze al jarenlang elke zaal, tent en festivalweide plat. De mannen excelleren in meerstemmige zang en verrassen keer op keer door
handig in te spelen op spontane situaties. Zondag 2 juli wordt afgesloten met een ludieke
Zeskamp. Duo Tandem met de Wiekers Hans
Peter Sloot en Jos van Kampen sluiten het
feest muzikaal af.

Oranjevereniging
positief gestemd

Palmpaasoptocht
Loop je zondag 9 april ook mee in de optocht
met je zelf versierde haantje op een stokje?
Start van de optocht is om 10.30 uur voor de
molen. De route is als volgt: Molenstraat Brietweg - Vijverweg - Dorpsstraat - Kerkweg - Blinkweg - Julianaweg - Molen. Bij
Voor wat betreft de bestuursverkiezing. Tong- terugkomst is er voor de kinderen een verrasSja Lau was aftredend en niet herkiesbaar. Zij sing en voor de ouders is er koffie en thee
werd hartelijk bedankt voor bewezen dienverkrijgbaar, tegen een vergoeding. We hopen
sten. Als nieuwe bestuursleden van de OV
jullie dan te zien! Speeltuinvereniging de
zijn Aukje Hansma en Flea van der TonneSpeulhorst. Ps: bij slecht weer gaat de optocht
kreek toegetreden.
niet door!
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Niek Slomp is Wieker
van het jaar 2016

kas- en bankmutaties, verzorging van debiteurenadministratie en adreswijzigingen naar
ledenadministratie/secretariaat contributiebetalingen doorgeven aan ledenadministratie.
Draagt samen met de ledenadministrateur,
zorg voor de inning van de contributie. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de huidige
penningmeester Jan Lier, telefoon 0522 –
442398 /06 – 25096950 of voorzitter Frans
Zinger tel. 0522 - 442957 / 06- 53729881

Open Dag Wolderwijs
Op dinsdag 4 april houden alle scholen van
Wolderwijs hun jaarlijkse open dag. Ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden
kunnen die dag niet alleen een kijkje nemen
Niek Slomp is Wieker Van Het Jaar 2016
in onze scholen, maar ook in onze IKC’s !
geworden. Zijn verdiensten liggen bij het
Deze IKC’s zijn gevestigd in Ruinen, Ruineropenen van een prachtige supermarkt en zijn wold, de Wijk en Zuidwolde en bieden opvele sponsoractiviteiten in het dorp. Zoals het vang van 0 – 13 jaar. In een integraal kind
beschikbaar stellen van producten uit bakkerij centrum zijn de grenzen tussen onderwijs en
en winkel aldus de belangenvereniging De
opvang, tussen spelen en leren, tussen de taWijk. Van Gina Homan (belangenvereniging ken van de leerkracht en die van de pedagoDe Wijk) en Arend Klomp (Wieker van het
gisch medewerker vervaagd. Ouders en kinjaar 2015) kreeg hij een bos bloemen overderen hebben te maken met één pedagogische
handigd.
missie en visie, één organisatie, één regie, één
team. Een unieke kans om tussen 08:30 –
14:00 uur een kijkje te komen nemen!

Wacker zoekt nieuwe
Penningmeester

Voetbalvereniging Wacker is opgericht in
1930. In 1994 is vanuit de jeugd samen met
vv IJhorst de Wacker IJhorst Combinatie
(WIJC) opgezet, waarbij de jeugd is samengevoegd. Wacker is een club met veel betrokken mensen. Voetbal en respect staan natuurlijk voorop maar we zijn daarnaast ook een
vereniging die een actieve rol heeft in De
Wijk en omstreken.

Streetdance kids Atlas
Sport vallen in de prijzen

Op zaterdag 25 maart organiseerde gymvereniging DOS uit Zuidwolde een recreatieve
danswedstrijd. Atlas Sport deed mee met
twee groepen: categorie tot 12 jaar en vanaf
12 jaar. Beide groepen haalden een mooie
derde plaats; een geweldig resultaat! De groepen deden voor het eerst mee aan een danswedstrijd. Als ze dan meteen zo goed scoren,
Taakomschrijving
is dat super. En wat vooral van belang is: alle
Is onderdeel van het bestuur van voetbalvere- kinderen hebben met heel veel plezier meegeniging Wacker en voert vanuit zijn functie de daan. Wil je ook eens streetdance proberen?
Dat kan! De lessen zijn op vrijdag bij Atlas
financiële administratie van de vereniging.
Sport in De Wijk: Een proefles is altijd graDeze bestaat onder meer uit: betalingen aan
tis. Welkom! www.atlassport.nl
crediteuren, versturen van aanmaningen, afsluiting financiële administratie, verwerking
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Nieuwe Techniek voor
ingroeiende nagels
Medisch Pedicure Sytske de Ruiter heeft zich
gespecialiseerd in een revolutionaire nieuwe
nagelregulatietechniek. Deze techniek is ontworpen door Adrian Arkada. Hij heeft een
‘teenstabilisator’ ontwikkeld waarmee effectief, snel en veilig een ingroeiende nagel kan
worden behandeld. Het chirurgisch verwijderen van een stuk nagel door huisarts of chirurg kan zo meestal worden voorkomen.
In feite is de stabilisator een paar extra handen voor de specialist. Met behulp van speciale spatels wordt de nagelplaat gestabiliseerd
en met acryl een nieuwe nagel gevormd. De
client voelt direct verlichting en heeft meteen
een goed uitziende nagel. Meestal is 1 behandeling voldoende om het nagelprobleem onder controle te krijgen.
Een behandeling bestaat uit:
1 Thuis voorbehandelen met het speciale
Arkadaserum. Dit serum regenereert
de nagel, ondersteunt het voorkomen van
schimmel, is antibacterieel tegen
secundaire infecties en vernieuwt de huid
2 De behandeling in de praktijk
3 De nabehandeling thuis met het Arkadaserum en een controle in de praktijk
Het voordeel van deze Arkada techniek is:
Operatieve ingreep is niet nodig
Behandeling is effectief
Brengt onmiddellijk verlichting
Het geeft direct resultaat
Geen postoperatieve nadelige gevolgen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op
Sytske de Ruiter Medisch Pedicure met
Oncologie Kerkweg 8 te IJhorst
06 10937653
De eerste 10 aanmeldingen ontvangen gratis
het Arkada serum TC16 twv € 25,-

Veldkeien rondom de
molen er opnieuw gelegd
In het kader van N.L. Doet hebben acht vrijwilligers de veldkeien rondom de Wieker
Meule er op 11 maart opnieuw ingelegd. Deze waren er vrijdagmorgen al uitgehaald door
mensen van oranjeborg.

Nieuwe sponsor bedankt
Hassan Khairi van Restaurant Mulino is verwelkomt als Bordsponsor van vv Wacker. Uit
handen van Jan Lier van de sponsorcommissie ontving hij een bos bloemen als dank hiervoor. Mulino is de plek waar u een avond
kunt ontspannen en genieten van smaakvolle
mediterraanse gerechten. Kinderen kunnen
spelen in de speelhoek terwijl u na het eten
kunt na-borrelen aan tafel of aan de bar. Kortom, persoonlijke aandacht voor de gasten,
vriendelijke en gastvrije bediening, smaakvolle gerechten met voor ieder wat wils. Het is
tevens een uitgelezen plaats om gezellig een
kopje koffie te drinken.
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Herinrichting aula
begraafplaats de Wijk
Op 17 januari 2017 heeft het college van
B&W besloten de aula op de begraafplaats in
de Wijk over te dragen aan Gerda Habes Uitvaartzorg in de Wijk. Met als uitgangspunt
dat de aula beschikbaar blijft voor alle inwoners. Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad deze beslissing overgenomen.

Van opslag terug naar aula
De aula op de begraafplaats is haar oorspronkelijk functie in de loop der jaren kwijtgeraakt. Op dit moment wordt de aula voornamelijk benut voor de opslag van materieel,
wat nodig is voor het kunnen uitvoeren van
begrafenissen.

natoren. Een vrijwilligersverzekering hoort
bij het standaardpakket en als blijk van waardering geeft Lang Leve Thuis regelmatig attenties. Het is leuk werk dat veel voldoening
geeft. Vooral ook omdat er genoeg ruimte
geboden wordt voor eigen initiatieven binnen
deze informele maar zeer professionele organisatie. U zult versteld staan wat het met u
doet. U leert veel mensen kennen, u werkt in
een kleinschalige en gastvrije werkomgeving
en u heeft intensief contact van mens tot
mens.
U bent altijd welkom voor een kopje koffie en
een kennismaking
Voor informatie: kunt u ons bellen
06-29587377 of een mail sturen naar
info@langlevethuis.nl Opgeven via onze
website contactformulier vrijwilliger.

Nieuwe opslag
Met het besluit van college en raad om de
aula over te dragen aan Gerda Habes Uitvaartzorg, is er behoefte gekomen voor een
nieuwe opslag op het terrein van de begraafplaats. Deze nieuwe opslag komt achter op
het terrein. Hier staat een kleine opslag, deze
wordt gesloopt en vervangen door een groter
gebouw.
Met de sloop van de kleine opslag is deze
week gestart. Hierna wordt direct gestart met
de bouw, wanneer dit is afgerond zal de aula
overgedragen worden aan Gerda Habes Uitvaartzorg.

Vrijwilligers gezocht
Heeft u per week een dagdeel over aan vrije
tijd en wilt u dit op een positieve manier invullen? Misschien is er dan een mooie uitdaging voor u weggelegd als vrijwilliger. In De
Wijk staat een mooie boerderij in een landelijke omgeving waar 4 tot 6 mensen met een
chronische aandoening of ziekte kunnen logeren. Mantelzorgers krijgen hierdoor even tijd
voor zichzelf en kunnen op adem komen.
Heeft u zin om een steentje bij te dragen?
Vanzelfsprekend wordt u aan alle kanten optimaal begeleid en ondersteund door de coördi-

Atlas Sport sponsort
Atlas Sport is zondag 12 maart bedankt als
bordsponsor van vv Wacker. (mede) eigenaar
Arjan Harthoorn nam de honneurs waar, en
ontving als dank hiervoor een prachtige bos
bloemen. Atlas Sport is een sportschool in De
Wijk met veel mogelijkheden voor iedereen.
Er kan gekozen worden uit vele verschillende
groepslessen dit varieert van rustige yoga en
pilates tot een fanatieke les spinning, step,
bodypumpof kickfit. Het is uiteraard ook mogelijk een programma op maat te maken wat
bij gestelde doelen. Ook voor personal training en voedingsadvies kun je terecht bij Atlas Sport.
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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

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 15 april 2017. Kopij inleveren voor 10 april. 10.00 uur

