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Rederijkerskamer De Bloem pakt groots uit

Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017
zal De Bloem het jubileumstuk ´Onjeklonje´,
op gaan voeren in de Havezate in de Wijk.
Het gaat dit keer om een avondvullend blijspel met kluchtige en thrillerachtige elementen. En omdat het een jubileumstuk betreft,
zal het dit jaar wat groter dan normaal worden opgevoerd. Zo zijn podium en decor een
keer zo groot als andere jaren. ‘Dat gaat mooi
worden’ belooft voorzitter Tinus Nijstad.

‘Ook over belangstelling hebben we niets te
klagen. Zo zijn er al behoorlijk wat kaarten
verkocht in de voorverkoop’. Indien er sprake is van grote belangstelling, zijn de avonden vrijdag 7 april en zaterdag 8 april gereserveerd voor extra voorstellingen.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats, dan is
het verstandig om alvast uw plaatsen te reserveren. Dit kunt u per mail doen via:
info@rederijkerskamerdebloem.nl.
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één! Dat is ‘Voorwijk’, het prachtige huis dat
je bij het verlaten van De Wijk richting Meppel, meteen tegenkomt aan de linkerkant.
Daar wonen nog steeds mevrouw (Clara) en
de heer (Godert Willem) de Vos van Steenwijk. De familie De Vos van Steenwijk is een
eeuwenoude adellijke familie, die niet alleen
in onze regio, doch ook landelijk, maatschappelijk en politiek veel betekend heeft.
En als je daar langs fietst, kan het gebeuren
dat je de heer des huizes (Godert
Willem) in zijn gele tractor (meestal voor in
zijn tractor begeleid door zijn hondje, een
kooikertje) richting zijn landerijen ziet gaan
om zijn exotische paarden en in het verleden
ook zijn , in ons land zo langzamerhand ingeburgerde koeien de Blondes d’Aquitaine, te
verzorgen.
‘Toch niets bijzonders!’ zal iemand roepen.
Nee, maar wel als men weet, dat deze Godert
Willem enkele jaren geleden nog als ambassadeur van ons land in Hongarije, Indonesië,
Canada, Moskou of waar ook ter wereld, met
de groten der aarde om de tafel zat!
Toch wel opvallend, dat hij zich nu niet te
WAT MIJ OPVIEL!!
groot voelt om de stallen af te mesten of de
Van de paar havezathes (hofsteden) rondom
diverse hagen rondom zijn havezathe zelf te
ons dorp, was er in het verleden maar een, die knippen.
zich volgens oud Drents Landrecht,
Een sympathieke man, die als je de tijd neemt
‘HAVEZATHE’ mocht noemen en dat was
om even een praatje met hem te maken, niet
de Havixhorst. De meesten van deze
te beroerd is om dat het liefst in het ‘Wiekers’
‘hofsteden’ hebben in de loop der tijd een
dialect te doen!
andere bestemming gekregen dan de oorJan Tijink
spronkelijke bestemming (woonhuis), behalve Prins Clauslaan 1

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Agenda
18 maart Voorjaarsconcert Wieker Kunst
19 maart OTR Antrappers
20 maart infoavond Havezate Fit de Zomer in

24 maart Jaarvergadering Historische Ver.
25 maart Zwervuilactie belangenvereniging
25 maart Open dag V.I.C
25 maart Monsters of Rock
25 maart Voorjaarsconcert Apollo sporthal
29 maart VTRB Tourist Info Het Reestdal
31 maart + 1 april Uitvoering De Bloem
01 april Ladie’s Day bij Haarmode José
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- Die gehaktballenwedstrijd
was een groot succes of niet?
- Zeker weten, en donders gezellig
- Volgend joar weer?
- Die kaans acht ik heel groot
- Hoe zit ut mit det poasvuur
giet det nog wel deur?
- Ut kan deurgoan, moar
doar zag ut eerst niet noar uut
- Wat dan?
- Ut land woar as ut altied was
det is in andere handen now
- Verkocht dus?
- Ja inderdaad, en de neje
eigenaar wul er mit aan de slag
- Det kan ik me veurstellen
Pasen valt late dit jaar vandaar
- En now?
- Gelukkig hef de familie Smid
nog een stuk graslaand
- En woar is det?
- Noast de boerderije van
hun buren op nummer 19
- Mooie oplossing dunkt mej
- Det is zeker, allend inbrengen
mut wel hun arf op nummer 17
- En is dat arg?
- Nee heur doar hebt ze gien
enkel probleem mit
- Hebt ze drej man op e pakt die an
de Wiltenweg ant inbreken waren
- Klopt, gevalletje heterdaad dus
een allerte getuige zag ze doar
- Nog eem en ut zwembad giet open
- 22 april alweer
- Ze kunt nog vrijwilligers
gebruuken dus geeft oe op!
- 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

4

Luuk Jan Boverhof ‘beste ballenbakker’ van De Wijk
Luuk Jan Boverhof mag zich een jaar lang de ‘beste ballenbakker’ van De Wijk noemen.
Van de in totaal 17 deelnemers aan de gehaktballenwedstrijd in de Havezate was zijn bal de
beste volgens het juryrapport.
Het is zaterdagmiddag 4 maart vooral een
gezellige boel in de Havezate. De ene na de
andere deelnemer wandelt binnen met een tas
waarin zich het ‘geheime receptenmelange’
bevind dat er voor moet zorgen dat de lekkerste bal gemaakt kan worden. Voor een aantal
is het zelfs de eerste keer dat er een bal bereid
wordt. John Stapel en Jan Schreur hebben niet
veel keukenervaring zo geven ze ruiterlijk
toe. Het mag de pret niet drukken. Vol goede
moed gaan ze aan de slag.
Presentator Gerdo Kleine kletst het geheel vakkundig aan elkaar en vraagt de deelnemers
naar het ‘geheim’ van hun bal. Ook de toeschouwers die genieten van ‘Good Old vinylmuziek’ mogen proeven. En daar zit volgens hen goed verschil in. Sommige ballen bevatten
veel zout, andere zijn behoorlijk kruidig. Weer andere hebben een exotisch tintje. Zoals de
gehaktballen van de Chileense Patricia Vega Hernandez. Voor Henk Buld is het wel duidelijk. Vrouw Hennie maakt de lekkerste gehaktballen. ‘Meer dan 50 jaar ervaring he!’ lacht de
voormalige bakker uit Ruinerwold.
Als alle 17 deelnemers de gehaktballen
hebben gepresenteerd, trekt de jury bestaande uit voormalig TV-kok van RTV
Drenthe Roel Kuper, slager Roelof ten
Heuvel en vrachtwagenchauffeur Ronnie
Kolk zich even terug voor een kort overleg. Kolk die in zijn vrije tijd zelf graag
in de keuken vertoeft, en onderweg wel
eens een balletje eet, weet waar een goede bal aan moet voldoen. ‘Daar zit wel
goed verschil in. De kleine tentjes waar
ze de bal zelf maken blijken vaak de beste. Een goede bal heeft trouwens geen saus nodig.'
De beste gehaktbal is volgens de jury gemaakt
van Luuk Jan Boverhof. Een echt geheim is er
volgens Boverhof niet. ‘Gewoon wat kruiden,
en verder zit er niet eigenlijk niet echt iets
bijzonders in’. Als aandenken mag hij de
‘gouden pan’ in ontvangst nemen. De gehaktballenwedstrijd georganiseerd door de Wiek
op Wiel'n in samenwerking de Havezate
denkt er over om volgend jaar wederom een
dergelijke wedstrijd te organiseren. Het gehakt werd gesponsord door Coop Dunnink.
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Atlas Sport nieuwe sponsor Loopcircuit De Wolden
Loopcircuit De Wolden heeft er een nieuwe sponsor bij: Atlas Sport uit De Wijk.
Atlas Sport is een sportschool voor iedereen; voor de geoefende sporter, de krachtsporter, de beginnende sporter. Atlas Sport
wil de lokale sportiviteit helpen bevorderen. Arnoud Gengler van Atlas Sport: ‘Dat
doen we door ons zoveel mogelijk in te
zetten voor de gezondheid en sportiviteit
van mensen, niet alleen uit De Wijk maar
uit de wijde omgeving.
Hiervoor investeren we een gedeelte van
de opbrengsten weer in de lokale sportverenigingen. De samenwerking met Loopcircuit De Wolden past hier heel mooi in. We
stimuleren bewegen zo ook via deze organisatie.

Negen loopwedstrijden in De Wolden
De gemeente De Wolden heeft veel mooie hardloopwedstrijden over straten en door de bossen van deze mooie gemeente. De organisaties van deze lopen hebben zich verenigd in Loopcircuit De Wolden. Loopcircuit De Wolden wil de hardloopsport in het algemeen bevorderen
en probeert specifiek te stimuleren dat hardlopers aan meerdere loopevenementen in de gemeente De Wolden deelnemen. Ze doen dit door het aanbieden van hardloopclinics voor alle
basisscholen in de gemeente De Wolden, een blijvende herinnering voor deelnemers aan
meerdere loopevenementen en een competitie met geldprijzen voor de beste lopers.

Loopcircuit De Wolden bestaat uit negen loopevenementen:
1.Kroeg tot kroegloop, 18 maart, Ruinen – Ruinerwold 2.Viaductenloop. 25 maart, Zuidwolde 3.Lexis Crossloop, 6 mei, Zuidwolde 4.Mooi Ruinen Run, 18 juni, Ruinen
5.Wiekloop, 29 juni, De Wijk 6.Westerbergen Summer Trail, 12 juli, Echten 7.Alkeloop, 30
augustus, Alteveer/Kerkenveld 8.Dijkhuizenrun, 2 september, Ruinerwold 9.Bikkelloop, 1
oktober, Zuidwolde

BESTEL ONLINE
HIPPE EN GOEDKOPE
GEBOORTEKAARTJES!

nieuw
kijk op
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a

(0522) 270280

7942 JR Meppel info@drukkerij-vandijk.nl
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Fit de zomer in met Bootcamp en gezonde voeding
Iedereen wil graag goed voor de dag komen op zijn
of haar vakantieadres. De hoogste tijd dus om hier
alvast mee te beginnen. Tonnie Korsten (Training en
Advies) en Anny van Horsen (Leefstijl Natuurlijk)
hebben de handen ineengeslagen om jou hierbij te
helpen.
Sport en voeding: de ideale combinatie
Je hebt het vast al vaker gehoord dat sport en voeding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn voor
een fitte en gezonde toekomst. In een groep van 6
tot 8 personen (mannen en/of vrouwen) wordt er
gewerkt om gezonder en fitter te worden. Het sportieve deel wordt door Tonnie Korsten verzorgd en
bestaat uit 8 wekelijkse bootcamp trainingen die
door een ieder te volgen is. De trainingen worden
aangepast aan jouw conditie en fitheid. Daarnaast
legt Anny van Horsen in 4 avonden uit wat goede
voeding is, hoe je blijvend op gewicht kunt blijven
en welke voordelen gezonde voeding biedt. Je krijgt
hierbij praktische tips en recepten.
Informatieavond
Graag willen wij je uitnodigen voor een geheel vrijblijvende informatieavond op maandag 20 maart. Deze avond wordt gehouden in
Ontmoetingscentrum de Havezate in de Wijk,
aanvang 20.00 uur. Wij zien je graag op onze
informatieavond en wensen je alvast een fitte
en gezonde zomer toe!
Verzekerd van deelname?
Ben je nu al enthousiast en wil je zeker zijn
van deelname? Meld je dan direct aan door
een mail te sturen aan info@tkta.nl of
info@leefstijlnatuurlijk.nl.
De kosten bedragen € 99,00 per persoon.
Sportieve groet, Tonnie & Anny
Tonnie Korsten (06-53277670)
Anny van Horsen (06-23196945)

8

Drie inbrekers aangehouden dankzij alerte getuige
Dankzij een alerte getuige heeft de politie woensdagavond 8 maart drie mannen van 18, 19 en
20 jaar aangehouden na een woninginbraak in het dorp. Het trio ging na inbraak in een woning aan de Wiltenweg er in een auto vandoor. Op de afrit Zuidwolde van de A28 kreeg de
bestuurder een stopteken. Vervolgens werden de drie gearresteerd.
Een getuige hoorde glasgerinkel uit de richting van een woning komen. Direct ontstond het
idee dat er een inbraak gaande was. Alle reden om direct 112 te bellen. De getuige zag vervolgens drie onbekende mannen in een auto stappen en wegrijden. Het kenteken en het type
auto werd doorgegeven. Meerdere agenten keken uit naar het voertuig. Op de A28 nabij de
afrit Zuidwolde kreeg de bestuurder een stopteken. De drie inzittenden werden aangehouden.
Het trio, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd overgebracht naar het politiebureau. Daar
werden ze voor nader onderzoek ingesloten. De auto van de mannen, met daarin onder andere
inbrekersgereedschap en mogelijk de buit, werd in beslag genomen. De gedupeerde woningeigenaar moet nog aangifte doen.

Bel altijd 1-1-2 bij het zien van een misdrijf
Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel
staan, is een misverstand. U kunt het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van
een misdrijf. Dus als u ziet dat iemand inbreekt, iets vernielt, steelt, of een ander strafbaar feit
begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en
de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen om de dader(s) te pakken!
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Met Edukans naar Malawi
Graag wil ik mij voorstellen, ik ben Anouk Lindenholz,
woonachtig te De Wijk. Ik ben werkzaam als leerkracht in
het voortgezet speciaal onderwijs in Hoogeveen. Op 22
april 2017 ga ik voor twee weken met stichting Edukans
als World Teacher naar Malawi toe. Daar ga ik met een
groep studenten, leerkrachten en schoolleiders vanuit heel
Nederland naar toe om daar de kwaliteit van het onderwijs
te verbeteren.
Dit doen we door samen te werken met Malawiaanse collega’s en Malawiaanse pabo studenten. Er wordt van mij
verwacht dat ik sponsorgeld meeneem. Daarvoor heb ik
uw steun nodig! Dit kan door mij te steunen op de volgende website:
https://recht-op-excellent-onderwijs-ook-in-malawi.inactievooredukans.nl
Daarnaast heb ik ook een leuke actie. Ik verkoop 6 wenskaarten voor 5 euro, gemaakt door
mijn leerlingen. Als u hiervoor belangstelling hebt mail mij dan hoeveel u wilt hebben en ik
kom dit bij u bezorgen. U kunt mailen naar: anoukvv@hotmail.com o.v.v. Kaarten voor Malawi. Ik hoop uw steun.
Groet, Anouk Lindenholz
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Sms- en emailservice
Gemeente reisdocument
Als gemeente zetten wij ons in voor een
goede, eenvoudige en heldere dienstverlening. Daarom starten we met een sms- en
emailservice voor inwoners die een (nieuw)
identiteitsbewijs of paspoort aanvragen. U
krijgt dan van ons een bericht als uw reisdocument klaarligt.
Gewoonlijk kunt u uw reisdocument vijf
werkdagen na uw aanvraag afhalen. Het kan
echter gebeuren dat het document iets eerder
of later klaar is. Met deze nieuwe service
weet u meteen wanneer u bij ons terecht
kunt.
Aanmelden voor deze service is heel eenvoudig. Tijdens de aanvraag op het gemeentehuis geeft u uw mobiele nummer of emailadres door. Zodra uw reisdocument klaar is,
ontvangt u een sms of een email.

Open Dag V.I.C.

Iets te vieren en op zoek naar
een te gekke feestband?

Stichting Vrijheid in Christus uit De Wijk
heeft dit jaar weer een Open Dag op zaterdag 25 maart. De boerderij ´De Belofte´ is
dan te bekijken en de medewerkers staan u
graag te woord om wat over de opvang en
het leven op de boerderij te vertellen. Op
gezette tijden is er een rondleiding en bovendien een doorlopende presentatie. Er is
voldoende gelegenheid om uw vragen stellen. Ook kunt u een kijkje nemen bij de vele
dieren en genieten van de tuinen en de
boomgaard.
Stichting VIC is een 24-uurs opvang waar
mensen met psychische en/of psychosociale
problemen geholpen worden vanuit een
christelijke setting. De medewerkers kenmerken zich doordat ze een bewogen hart
hebben voor de mensen én omdat ze bereid
zijn die extra mijl te willen gaan. De koffie,
thee, etc. staan klaar van 10.30 tot 16 uur op
Commissieweg 13 in De Wijk.
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Voorjaarsconcert Apollo
De leden van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit de Wijk zijn klaar voor het
jaarlijkse Voorjaarsconcert op zaterdag 25
maart. Dit jaar heeft het Voorjaarsconcert het
thema: ‘Muziek kleurt je leven!’
Alle onderdelen van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo laten zich op deze avond
horen. In de blokfluitgroep spelen de jongste
aanwinsten van de vereniging. De jeugd die al
wat verder gevorderd is, laat van zich horen
in het opleidingsorkest en het jeugdorkest.
Het slagwerkensemble en het harmonieorkest
maken het plaatje compleet zodat u aan het
eind van de avond heeft kunnen genieten van
de gehele vereniging. Allemaal brengen ze
een afwisselend programma ten gehore.
Het voorjaarsconcert van Apollo begint om
19.30 uur en zal plaatsvinden in sporthal de
Slenken in de Wijk. De entree bedraagt voor
donateurs en ‘Vrienden van Apollo’ €5,00 en
voor niet donateurs €7,50. Kinderen tot en
met 12 jaar mogen gratis komen kijken en
luisteren.

Hulp bij belastingaangifte
Mensen die hulp nodig hebben bij de belastingaangifte of toeslagen aanvragen, kunnen
in maart en april terecht in de Bibliotheken
van Ruinen en Zuidwolde. Samen met Welzijn De Wolden biedt de bibliotheek gratis
belastingspreekuren om mensen te ondersteunen. Voor mensen die zelf aangifte willen
doen, biedt de Bibliotheek gratis computeren internetgebruik. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor niet Bibliotheekleden.
Belastingspreekuur Ruinen en Zuidwolde
De belastingspreekuren in de Bibliotheken
van Ruinen en Zuidwolde zijn gepland op alle
donderdagen in de maanden maart en april,
behalve op Koningsdag 27 april. In Bibliotheek Ruinen van 14:15 – 15:15 uur en in
Bibliotheek Zuidwolde van 14:00 – 15:00

uur. Iedereen met vragen over de aangifte kan
die stellen tijdens het spreekuur. Mensen die
hulp nodig hebben bij het invullen van de
aangifte kunnen ter plekke een afspraak maken met de vrijwilliger van de Formulierenbrigade van Welzijn De Wolden. De maximale inkomensgrens hierbij is € 34.000.
Zelf aangifte doen in de Bibliotheek
Wie zelf aangifte wil doen, kan hiervoor gebruikmaken van de gratis faciliteiten van de
Bibliotheken in De Wolden. Er is een computer beschikbaar om zelfstandig met de aangifte aan de slag te gaan.
De Bibliotheek De Wolden
De Bibliotheek De Wolden ondersteunt mensen in de gemeente De Wolden actief in hun
persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat om activiteiten op het gebied van digitale vaardigheden, taal en lezen, en nu ook met de service
op het gebied van belastingzaken.
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Extra vrijwilligers
zwembad zijn welkom!
‘Samen het zwembad succesvol maken’ dat
is het streven van Stichting de Slenken. Als
een ieder daar zijn steentje aan bijdraagt
hoeft dat volgens het bestuur niet veel tijd te
kosten. Alle hulp is welkom want vanaf 1
januari is zwembad De Slenken verzelfstandigd. 'We zijn erg blij met de ongeveer 70
aanmeldingen die we inmiddels hebben' zo
laat het bestuur weten. Er mogen altijd nog
meer bij. Aanmelden kan per mail.

brengen alle klussen in kaart en maken er een
planning bij. Die gaan we dan in de verschillende groepen bespreken en het werk verdelen.
Het zwembad gaat open op zaterdag 22 april.
Dit is bij het begin van de meivakantie. Heb
je tips voor ons of vragen? Neem dan gerust
contact op! info@zwembaddeslenken.nl.

Zwerfvuilactie 25 maart

Belangen Vereniging De Wijk organiseert op
25 maart de jaarlijkse Zwerfvuilactie. Voor
deze dag zijn ze nog op zoek naar hulp bij
deze actie om al het zwerfvuil van de straat,
Als bestuur zijn we bezig de organisatie for- uit de bermen en aanplant te verwijderen.
meel op te zetten, de administratie in te rich- Alles wat daar niet thuis hoort gaat in de
ten, contracten en verzekeringen sluiten en
meegebrachte afvalzakken. Wie deel wil
ook abonnementenverkoop te organiseren
nemen om te samen de Wijk van zwerfvuil te
zodat de verkoop half maart kan beginnen.
ontdoen, kan zich opgeven bij de Belangen
Verder willen we een aantal zaken aanpassen Vereniging via mailadres: wijkerbelang@
aan het kassa-/kioskgebouwtje en het aangmail.com of een telefoontje naar de secretatrekkelijk maken van het zwembad. De perris van de Belangen Vereniging.
sonele invulling hebben we bijna rond. We
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Paasvuur De Wijk

dens het ontsteken van het paasvuur is de
toegang gratis.

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.

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.

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!)

Potgrondactie RoReKo

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. Tij-

Verkoopdata - Donderdagavond 23 maart
vanaf 18:00 uur IJhorst en buitengebieden.
- Vrijdagavond 24 maart plan zuid en Dunninge en het buitengebied van de Wijk
(Rogat, De Schiphorst, Wijkbrug en de Haalweide)
- Zaterdagmorgen 25 maart kern v/d De Wijk
Bent u niet thuis op deze dag, dan kunt u contact opnemen met Ronald Gol 440230 of Jan
Smits 442954 of smitsfj@ziggo.nl voor uw
bestelling.
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Zin in spelletje Koersbal?

Ledenjaarvergadering

Komt u dan eens langs op de maandagmorgen
in De Havezate te De Wijk. Het is een spel
voor iedereen. Jong en oud. Het gaat in
hoofdzaak om de gezelligheid, om met elkaar
die ballen op een mooie manier te laten rollen, waarbij hilarische momenten kunnen
ontstaan. Heeft u nog nooit van koersbal gehoord, dan is het hoog tijd dat u even poolshoogte komt nemen hoe het er toegaat en wat
het inhoudt!! Nieuwsgierig?
Komt u vrijblijvend eens kijken en geniet in
de pauze mee van een heerlijk kopje koffie,
dat u wordt aangeboden. Zit u omhoog, omdat
u oppast op een kleinkind, neem het kind gezellig mee. Het is elke maandagmorgen in De
Havezate. Tijd: Van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Doen hoor. U bent van harte welkom!

De Historische Vereniging de Wijk-Koekange
houdt de ledenvergadering op vrijdag 24
maart 2017 in het ontmoetingscentrum de
Havezate van de Wijk. Aanvang 20.00 uur.
Na de korte ledenvergadering (20.30 uur)
gaan we kijken naar een film over het Reestdal, met afwisseling van een quiz over de
Wijk en Koekange. Iedereen is welkom.

Veranderingen op stapel
bij kapsalon Jolanda
Bij Kapsalon Jolanda in De Wijk staan een
aantal veranderingen op stapel. Zo zijn de
kapsters Anita en Martine vanaf 27 maart niet
meer werkzaam in de salon. Hiervoor in de
plaats komt Anita Drogt. Financiële redenen
liggen ten grondslag aan het vertrek van de
twee kapsters zo vertelt Jolanda. ‘Ik kan de
kapsalon niet in mijn eentje draaien dus heb
ik een zzp'er ingehuurd om mij straks te gaan
helpen. Ik heb mijn personeel ook aangeboden om als zelfstandige bij mij in de salon te
blijven werken, maar dat zagen ze niet zitten’.
Anita en Martine gaan weg en Anita Drogt
vult als zelfstandige deze plaats op. Anita
Drogt is niet geheel onbekend. Ze komt van
oorsprong uit De Wijk, en heeft een periode
bij Martin Wolf in de salon gewerkt. Ze heeft
inmiddels vele jaren ervaring als zelfstandig
ondernemer in de kapperswereld. Kapsalon
Jolanda is een gezellige salon waar iedereen
zich al snel op zijn gemak voelt. Het is ook
mogelijk om thuis te worden geknipt. Kapsalon Jolanda is gevestigd aan de Dorpsstraat 36

Derk-Jan Teunis elke
dinsdag bij Atlas Sport
Elke dinsdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur
is fysiotherapeut Derk-Jan Teunis aanwezig
bij Atlas Sport. Ben je bijvoorbeeld herstellende van een knie operatie en wil je het liefst
met een fysiotherapeut in de buurt het sporten
weer oppakken? Kom dan gerust langs voor
advies of begeleiding!
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Bingo in De Havezate
Elke eerste woensdag van de maand is er Bingo in De Havezate. Een gezellig samenkomen
en spannende momenten of je wel of geen
Bingo wint. Leuke prijsjes! Heeft u interesse,
kom dan eens binnenlopen en doe een spelletje mee. U zult zien dat u gegrepen wordt
door het spel en de gezelligheid. De eerstkomende Bingo is op woensdagmiddag 5 april.
Tijd: van 14.00 uur tot 16.30 uur. U bent van
harte welkom. Roelof Mennink, Hendrik
Smits, Bea Westerbeek, Geertje Gol, Ellly
Strabbing.

Wijker Kust viert voorjaar

Wacker bedankt tweetal
nieuwe bordsponsors
Wacker heeft voor aanvang van de gewonnen
wedstrijd tegen Steenwijkerwold een tweetal
nieuwe bordsponsors bedankt.
Luc Compagner van Compagner bestratingen
kreeg een bos bloemen aangeboden van Andre Prent. Het stratenmakers bedrijf dat sinds
1993 bestaat, heeft een betrouwbare naam
opgebouwd als uitvoerder van alle soorten
bestratingswerkzaamheden. Ook de steenhandel is onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.
Het bedrijf is gevestigd aan de Lankhorsterweg in Staphorst.

Zangvereniging Wijker Kunst is helemaal in
voorjaarssfeer. Dat vieren ze met een groots
concert op zaterdag 18 maart in de kerk in
IJhorst. Vlotte, aansprekende en verfrissende
muziek staan hierbij voorop. Blije en gezellige liederen uit eigen land, zoals van Boudewijn de Groot en Rob de Nijs. Een feest van
herkenning voor het publiek, waarbij men ook
mee kan zingen. De teksten hiervoor worden
in het programma afgedrukt.
Daarnaast ook volksliedjes uit diverse landen,
met als leidend thema “With a song in my
heart”. Door de unieke samenstelling van de
vereniging is er naast een optreden van het
vrouwenkoor en het mannenkoor ook zang
van het gemengd koor.

Erwin Dekker, werkzaam als kandidaat makelaar bij Spans Makelaardij en tevens eerste
elftalspeler ontving uit handen van Jan Lier
een bos bloemen. Edwin is kandidaat makelaar. Hij woont in De Wijk en kent deze regio
De koren staan, als vanouds, onder de bezie- als zijn broekzak. Bemiddelen, onderhandelende leiding van dirigent Bert Lammers, aan len, je ergens in vastbijten, oplossingsgericht
de vleugel begeleidt door Joke Venhuizen. De zijn woorden die goed bij hem passen. Het
makelaarskantoor bestaat al meer dan 16 jaar
kerk in IJhorst ligt op een unieke locatie en
staat bekend om de geweldige akoestiek. Het en is gevestigd in Nieuwleusen.
belooft een gezellige gebeurtenis te worden.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is
open vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt €
5,00 per persoon. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen bij de leden. Dit concert
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Univé Verzekeringen NoordNederland.
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WGV aanwezig bij de
provinciale kampioenschappen
Zaterdag 4 maart deden negen teams van
WGV mee aan de provinciale kampioenschappen acrogym. In de tweede wedstrijdronde waren de E-lijn teams aan de beurt.
Drie duootjes en twee trio's lieten mooie oefeningen zien. Helaas net niet genoeg voor een
medaille (dit keer), maar een aantal teams
heeft de doorstroomlimiet al gehaald! In de
derde wedstrijdronde was het de beurt aan de
D-lijn teams. Eén duo en drie trio's lieten
spectaculaire oefeningen zien met hoge salto's. Een gouden medaille ging naar Wesley
Jordens en Eva Pruntel, die zich met ruim 28
punten hebben geplaatst voor de districtsfinale.

Ladie’s Day door kleine
vrouwelijke) ondernemers

shop glasetsen. Kortom, alles wat vrouwen
zoal leuk vinden.
De Ladie’s Day wordt gehouden in de kapsalon en op de parkeerplaats voor Haarmode
José aan de Vijverweg 6 in de Wijk van 14.00
uur tot 17.00 uur. De entree is gratis. De dames van de organisatie hebben er alles aan
gedaan om er een leuke middag van te maken.
Komt u ook? De eerste 35 bezoekers krijgen
een goed gevulde goodiebag.

Jaarvergadering VTRB
Hierbij nodigt het bestuur van VTRB Tourist
Info Het Reestdal u uit voor de algemene ledenvergadering op 29 maart 2017.
Voor de jaarvergadering van de VTRB De
Wijk-Koekange-IJhorst Het Reestdal hebben
we dit jaar een bijzonder onderwerp en een
bijzondere spreker. Onderwerp van de presentatie zal zijn de Regionomie, het systeem
waarin je waarde en profijt kunt vinden in
regionale verbindingen. Regionomie is groeien met de kracht van regionale verbindingen.
Het is beginnen waar je de weg weet. Waar je
de impact aardig kunt voorspellen. Waar je
mensen tegenkomt die met jou mee willen
doen, omdat ze ook jou kennen en omdat je
het snel eens bent over wat betekenis en
waarde heeft. Waar je in vijf minuten kunt
bijsturen. Zo werkt de Regionomie.

Raymond van Oers van Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland komt vertellen wat
de Regionomie voor uw bedrijf gaat doen.
Op initiatief van Tanja Smit en José Drogt
werd er eind vorig jaar een Ladie’s Day geor- Als expeditieleider recreatie van de Regionomie in onze regio kun je van hem leren welke
ganiseerd. Samen met een aantal andere
vrouwelijke ondernemers wordt dit idee nog verbindingen jou bedrijf verder gaan brengen.
Nieuwsgierig en meer weten? Kom naar de
een keer opgepakt en wordt het iets groter
opgezet. De nieuwe Ladie’s Day zal worden jaarvergadering of surf voor een preview naar
www.regionomie.nl
gehouden op 1 april. Dit is geen grap. Deze
datum kwam nou eenmaal mooi uit. Het belooft dit keer een leuk aanbod te worden met Woensdag : 29 maart 2017
: 20.00 uur
o.a. een kapster, schoonheidsspecialiste, na- Aanvang
Locatie
: Landgoed Welgelegen van
gelstyliste, pedicure, gewichtsadvies, kleding,
familie Bout
catering met heerlijke hapjes, sieraden, reiniAdres:
Prinsesseweg
8 7958 RT Koekange
gingsproducten, huisdecoratie en een work-
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