
  

   

Geslaagde Cabriorit met honderdtien equipes 

                                     4e jaargang nr. 17 l 02 sept 2017 

 

De elfde Cabriorit, op zondag 19 augustus 

k is een groot succes geworden. In totaal 

honderdtien equipes deden hier aan mee. 

De toertocht ging door mooie natuurgebie-

den richting Appelscha. En bedroeg onge-

veer 140 km.   

Vanaf 11.00 uur kon er gestart worden bij 

café de Wiekslag. Waar de koffie klaar stond. 

Gelijk na de start was er een foto momentje 

op de Hoge Linthorst in Koekange waarbij 

alle deelnemers met hun cabrio op de foto 

werden gezet. Op een paar spatjes na bleef 

het verder droog. De deelnemers waren na 

afloop laaiend enthousiast en spraken van een 

prachtige tocht. Na afloop was het gezellig 

druk bij Restaurant Mulino.  De organisatie 

bestaande uit Noes Kam, Arjan Berends, Jan 

Timmerman en Wichard Alberts had nadien 

voor alle deelnemers een leuke attentie. 
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Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 

10. woorden) extra woorden € 0,50 per 

woord.  (advertenties en geld gepast in enve-

lop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

Te koop, gevonden, verloren, 

aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260                                                                                                             
                                        

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  

Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info    

Wat mij deze keer opviel!! 
Soms kunnen dingen mooi bedacht zijn, doch 

bij nader inzien ook (soms) wel iets gevaar-

lijks in zich hebben. Zo hebben we hier in de 

Prins Clauslaan een levensgevaarlijke krui-

sing van genoemde straat met een fiets/

wandelpad. 

Als men namelijk uit de richting IJhorst komt, 

kan men bij het begin van de Julianaweg 

rechtsaf, de Haalweidigerweg (een zandweg) 

oprijden. Als men dan, na enkele tientallen 

meters, linksaf slaat, rijdt men op het hierbo-

ven genoemde pad richting Dorpsstraat. Al 

genietend (op de elektrische fiets met behoor-

lijke snelheid) heeft men geen idee dat men 

een weg (de Prins Clauslaan) oversteekt, dat 

staat n.l. nergens aangegeven!! Datzelfde 

geldt voor het verkeer in de Prins Clauslaan, 

ook dit verkeer heeft geen idee dat men een 

fietspad kruist. Geen enkel aanwijzingsbord!!! 

Het wachten is dus op een ongeluk! 

Conclusie: Mooi bedacht………….doch wel 

gevaarlijk! 

Wat me nog meer opviel!! 

Dat waren vooral de klachten en de ongerust-

heid van velen ten aanzien van onze ouderen-

zorg. Door de toenemende bezuinigingen van 

de rijksoverheid, constateert men dat de zorg 

voor onze ouderen niet meer is van wat het 

geweest is. Natuurlijk is de maatschappij ver-

anderd en zijn de vroegere “rusthuizen en 

bejaardencentra” ook sterk veranderd. 

 Nou is het gevaar aanwezig, dat men bij een 

dergelijke constatering alles over één kam 

gaat scheren en zelfs de mensen, die in de 

zorg werkzaam zijn, er op aan gaat kijken. 

Omdat ik, door omstandigheden, nu al jaren 

dagelijks in  aan aanraking kom met de zorg-

verlening aan ouderen en meestal dementeren-

de ouderen, wil ik met kracht de hierboven 

genoemde constatering  ontzenuwen!!!  

Natuurlijk is het een schande dat er bezuinigd 

wordt (schaam u Rijk Nederland!!) op het 

werk in die ouderenzorg, maar wat mogen we 

ons gelukkig prijzen dat er nog mensen zijn 

die voor dat vak kiezen!! Je houdt het niet 

voor mogelijk, wat deze mensen, met hun 

beperkte middelen voor de kiezen krijgen!!! 

Hulde, driemaal hulde!! En vergeet daarbij 

ook niet  het leger van vrijwilligers. Geloof 

me, wat de ouderenzorg betreft, kunnen we 

ons in de wereld nog steeds laten zien!! 

Jan Tijink                                                                     

Prins Clauslaan 1 

Collecte Nierstichting 

Beste Wiekers, in de 3e week van september 

organiseren wij weer de collecte voor de Nier-

stichting. Als je nieren niet goed werken, ben 

je bezig met óverleven in plaats van leven. De 

Nierstichting wil daarom graag een draagbare 

kunstnier ontwikkelen. Die geeft patiënten 

hun leven terug. Graag vragen wij u hiervoor 

een bijdrage. Ook bent u meer dan welkom als 

collectant. U kunt hiervoor bellen met de heer 

R. Bernardus: 06-30927858. 

Met vriendelijke groet, 

Alle vrijwilligers van de Nierstichting  
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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 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

- Zo de (school) vekaansies zit er 

bijna weer op 

- Ut was weer mooi, moar ut 

tis now ook wel weer  prima 

- Komkommertied is bijna veurbej 

gebeurt er verder nog wat? 

- Jazeker wat dacht ie  

van Picknick bej the Pool 

- ah 3 sept, de leste dag  

veur ut zwembad dichte giet 

-Wat kuj doar doen? 

- Zwemmen, picknicken en  

muziek van de Wiek Live band 

- Klinkt gezellig en verder? 

- De zundag 3 sept hej ook de 

derby Wacker – IJhorst 

- De leste Reestderby voorlopig 

denk ik toch of niet? 

- Klopt, dit is veur de beker, in  

competitie treft ze menare  niet 

- En bej Atlas Sport hebt ze dizze 

dag een Spinningmarathon 

- Dus volop activiteiten op 3 sept. 

- Ik lees dat de actie Appelmoes 

ook weer van start giet 

- Ja mooi he! ook weer veur een 

plaatselijk goed doel 

- En dat is? 

- Ze wult een airtrampoline 

anschaffen veur ut zwembad 

- Doar zal de jeugd vast wel                                   

Bliede mit ween. 

- Reken moar 

- De nije huurwoningen an de Bea-

trixweg bint ook op e levert zag ik 

- Klopt, now nog eem de bestrating  

anleggen en kloar is kees! 

- Yow                                                 

- Goed Goan  



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

Van Dijk bellen 
0522-270280
voor Huisstijl !

Van Dijk vragen 
naar mogelijkheden 
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Bij Van Dijk 
verzorgen ze ook 
gepersonaliseerde 

mailingen !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen 
voor een offerte !
0522-270280

Full Colour folders 
ophalen bij Van Dijk !

Zomerdijk 13a
Meppel

Voor al het
drukwerk kan ik 
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk 
drukt ook boeken !

0522-270280

Printwerk bij 
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a

Meppel

Zomerdijk 13a www.drukkerij-vandijk.nl
7942 JR Meppel 
T  (0522) 270280 info@drukkerij-vandijk.nl
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Actie Appelmoes 2017  

De appels vallen dit jaar voor……….zwembad De Slenken.  In 2016 bracht Actie Appelmoes 

ruim € 500 op voor de voedselbank. Dit jaar gaan we weer aan de slag en willen we de op-

brengst schenken aan Zwembad de Slenken. Het zwembad  is dit jaar voor het eerst in beheer 

van een stichting i.p.v. in bezit van de gemeente, zij kunnen wel een extra steuntje gebruiken. 

Voor de zomer komt er een airtrampoline die mede door de bijdrage van de komende Actie 

Appelmoes aangeschaft kan worden.  

Samen met Marian Ter-

beije, Barbara vd Brink en 

Pauline Hofstra organiseert 

Marry Germs deze actie 

opnieuw.  Onze doelen 

zijn:                                                                                                                   

- voedselverspilling tegen 

te gaan door van ‘verloren’ 

appels appelmoes te ma-

ken.                              - 

mensen met elkaar in con-

tact brengen door samen te 

plukken, schillen en koken 

om zo het gemeenschapsgevoel te vergroten.                                                                                                          

- iedereen mee laten doen met grote of kleine taken, van jong tot oud.                                                              

- met vereende krachten een gemeenschappelijk, regionaal doel steunen.  

Heeft u een appelboom met appels in de tuin waar u niets mee doet laat het ons weten, even-

tueel helpen wij met plukken.  

Van 7 september tot 13 oktober gaan we wekelijks een middag of ochtend schillen/koken in 

kleine groepen. Iedereen die ons wil helpen is van harte welkom.  

Lege glazen potten met metalen deksels zonder etiket kunt u weer deponeren in de bak aan de 

Prof. Blinkweg 18 te De Wijk en in IJhorst in de bak bij Kroko Heerenweg 42.  

Als u mee wilt helpen met plukken, schillen, koken of andere hand en spandiensten, meld het 

ons. Door suiker te doneren of voor iets lekkers te zorgen bij de koffie kunt u ons ook helpen. 

Voor opgave of meer informatie kunt u mailen met appelmoesactie@hotmail.com Bellen kan 

ook naar Barbara vd Brink 0522-440384 of Marry Germs 0522-440547.  
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Actie 'Haak ook aan' in volle gang 
 

Vrouwen van Nu de Wijk heeft al 

zeven dekens klaar t.b.v. van het 

wereldrecord dekens haken april 

2018 te Leeuwarden. De dekens 

worden  daarna geschonken aan een 

goed doel. Hiervoor kan iedereen 

vierkantjes haken van 10 x 10 cm en 

inleveren bij Zorgcentrum Dunning-

he. Er staat een mand bij de lift. 

 

Ook kan er elke dinsdagochtend in 

Dunninghe gehaakt worden tussen 

09.30 en 11.30 uur. Het is heel ge-

zellig en tevens kunnen er nieuwe 

contacten gelegd worden. Een ieder 

is hier van harte welkom om mee te 

haken of om gewoon eens te kijken. 

Voor al die dekens is natuurlijk veel 

garen nodig. Mocht u nog breigaren 

in de kast hebben liggen dan zouden 

wij het zeer op prijs stellen als u dat 

aan ons zou schenken. Wij maken er 

wat moois van. 

Vanaf september 2017 komt Laurien Smits uit De Wijk het team 
van Hairtrends versterken in de schoonheidssalon. Zodat we 
nog meer schoonheidsbehandelingen en Lash Lift behandelingen 
kunnen aanbieden.  

Kennismakingsactie september:                                                       
Aftersummerboost voor slechts € 17.50                                               

Kijk voor meer informatie op onze: website /facebookpagina. 
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De Wolden krijgt Dag van de Ouderen 

Meer dan tien organisaties hebben de handen 

ineengeslagen om op 7 oktober voor het eerst 

een Nationale Ouderendag in de gemeente De 

Wolden te houden. Als locatie is gekozen 

voor De Molenhoeve in Echten, die overigens 

net binnen de gemeentegrenzen van Hooge-

veen valt. 

Op deze eerste zaterdag van oktober staat de 

hele Molenhoeve in het teken van de ouderen, 

met niet alleen tientallen stands van bij oude-

ren betrokken organisaties, maar ook work-

shops, demonstraties en optredens van koren 

en orkesten. Voor deze activiteit is een aparte 

stichting opgericht, wat impliceert dat het een 

jaarlijks terugkerend evenement moet wor-

den. ‘Maar dat hangt er ook van af hoe deze 

dag verloopt’, wordt er bij gezegd. Klaas 

Schaafsma uit Zuidwolde werd vorig jaar 

gebeld door Janny Schuring van Welzijn De 

Wolden met de vraag of het geen idee was om 

in 2017 eens iets te organiseren. ‘Dat leek mij 

wel wat, we hebben het voorgelegd aan de 

ouderenbonden en andere verenigingen’, al-

dus Schaafsma. 

In januari vond de eerste vergadering plaats 

met zo’n vijftien personen. De organisaties 

die er vanaf dat moment bij betrokken zijn 

geraakt, zijn stichting ZZWD, Icare, Welzijn 

De Wolden, Treant Zorggroep, Zorggroep 

Noorderboog, de ZorgZaak, de Berkenhof, de 

ouderenbonden, Vrouwen van Nu, zuster-

kring Ruinen en vrijwillige ouderenbestuur de 

Wijk. Dat er alle reden is om een Ouderendag 

te organiseren, wordt onderbouwd door de 

cijfers. ‘Er zijn zo’n zesduizend ouderen in 

De Wolden, mensen van 55-plus. Tweedui-

zend inwoners zijn zelfs tachtig jaar of ouder. 

Als tien procent van de ouderen komt, kunnen 

er wel zeshonderd bezoekers komen’, weet 

Schaafsma. Wat de organisatie betreft mogen 

het er ook wel meer worden, want er is de 

hele dag door van alles te doen. ‘Er hebben 

zich al vele bedrijven gemeld en er is nog 

meer ruimte beschikbaar. We hebben de be-

gane grond en de verdieping tot onze beschik-

king’, aldus Joke Vliegenthart. Geïnteresseer-

den voor een stand kunnen zich bij haar mel-

den via j.vliegenthart@icare.nl 

Er worden verschillende workshops gehou-

den, steeds in de ochtend en de middag. Het 

gaat dan om onder meer bloemschikken, sie-

raden maken en creatief met papier werken, 

verder is Notariaat Varekamp aanwezig en is 

er een lezing van Voet-In. Een optreden van 

het Drents Seniorenorkest staat al vast, er 

worden nog andere muzikale groepen bena-

derd. Tevens wordt een historische film ver-

toond. ‘Er komt ook een wensboom te staan, 

waar mensen wensen op kunnen geven, die ze 

zelf niet kunnen vervullen. Daar worden dan 

bedrijven of instellingen bij gezocht die een 

wens kunnen vervullen.’ Als voorbeeld wordt 

gegeven het rijden in een zijspan, of nog een-

maal naar het Noordzeestrand. Wensen die 

niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn, hoeven 

niet ingediend te worden. Tevens komen in de 

dorpshuizen van Ruinen, Ruinerwold, Zuid-

wolde en de Wijk wensbomen te staan, waar 

eveneens wensen in gehangen kunnen wor-

den. In de kleinere dorpen worden wensdozen 

geplaatst, want zoveel bomen hebben ze nu 

ook weer niet. 

Ouderen die graag naar De Molenhoeve wil-

len komen, maar zelf geen vervoer hebben, 

kunnen gehaald en gebracht worden. Opgave 

vervoer: telnr.: 0528-371927. 

Na de zomervakantie kunnen ze zich dan aan-

melden voor een taxiritje tegen kleine vergoe-

ding. Wat Klaas Schaafsma betreft is de orga-

nisatie van zo’n Ouderendag een belangrijk 

gebeuren. ‘Het is voor veel mensen weer een 

dagje uit, waar ze ook anderen kunnen spre-

ken’, aldus Schaafsma. ‘Het is belangrijk dat 

er van alles voor ouderen georganiseerd 

wordt’, vult Henny Buld aan. Met een glim-

lach om de mond vertelt Schaafsma dat zich 

zelfs al mensen uit Hoogeveen hebben ge-

meld om naar de Ouderendag De Wolden te 

komen. De dag wordt mede mogelijk gemaakt 

door het fonds Initiatiefrijk De Wolden, maar 

er wordt nog gezocht naar andere fondsen of 

bedrijven die het financiële plaatje rond kun-

nen maken.  
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Picknick @ the Pool  

 Het eind van het zwemseizoen nadert voor 

zwembad de Slenken in De Wijk. Om ieder-

een nog een keer de gelegenheid geven een 

gezellige middag te hebben bij het bad wordt 

er daarom een Picknick @ the pool georgani-

seerd. Dit is op zondag 3 september. Van 

12.00 tot 15.00 uur is iedereen welkom om 

samen te komen picknicken. 

 Er zijn een paar foodtrucks aanwezig dus je 

picknickmand hoef je niet helemaal vol te 

laden. Omdat het einde van het zwemseizoen 

nadert zijn de ijsjes van de kiosk in de aanbie-

ding. Er is tevens live muziek gespeeld door 

de vrienden van De Wiek Live. Deze gelegen-

heidsband speelde ook  op de vrijdagavond 

tijdens het Wieker feest. Dit was een groot 

succes. Het repertoire dat voorbij komt is heel 

divers, en varieert van Pop, Rock en Neder-

landstalig uit de jaren ‘60’ tot hedendaagse 

Top 40.  

Healing Tao/Tao Yoga 

Voor meer vitaliteit en 

emotioneel evenwicht. 

 

De Vos van Steenwijkstraat 13 

7957 BE De Wijk 

 

Lichaamsbewegingen, meditaties 

en visualisaties herstellen de                   

innerlijke balans. Verschillende 

soorten lessen en trainingen. 

 

www.creatievetaotraining.nl 

Tel. 06-51094209 

 

Cornelia Meienhofer;                         

Healing Tao Instructeur. 

Groepswerk en persoonlijke                       

begeleiding. 
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Nieuw festival Oeverloos 
 

Aan de rand van de Reest, op de grens van De 

Wijk en IJhorst, staan in het weekend van 23 

en 24 september drie knusse tenten van het 

verhalenfestival Oeverloos, men kan genieten 

van verhalen, poëzie en zang. Gelijktij-

dig vindt ook het Smaakmakersfestival plaats

( grenzend aan het terrein van Oeverloos) met 

speciale gerechten en drankjes. 

 

‘Oeverloos’ is een nieuw festival, het woord 

staat hierin centraal.  Het woord van de verha-

lenverteller, het woord van de dichter en het 

woord van de Singer-Songwriter. Het wordt 

een verhalenfestival met talen die goed ver-

staanbaar zijn voor het publiek ( Nederlands 

vanzelf, maar ook verschillende streektalen). 

Enkele namen van vertellers : Gerda Haver-

tong, Jans Polling, Ronald Giphart en het 

"trekkermeisje" Manon Ossevoort. Als onder-

deel van Oeverloos vindt er een Poetryslam 

plaats t.w.: DROP (Drentse Open Poetryslam) 

Diverse dichters strijden hier om de titel van 

beste slammer van Drenthe.  Met Oeverloos 

wordt een oude traditie van het verhalen ver-

tellen aan de keukentafel verbonden met de 

hedendaagse PoetrySlam en de Singer-

Songwriter. 

 

Voor de drie tenten van het Verhalenfestival 

zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die de ar-

tiesten zullen begeleiden, de begin en eindtij-

den van de optredens in de gaten gaan houden 

en ingezet kunnen worden voor overige hand- 

en spandiensten.  Aanmelden kan bij :                         

info@cultureeldewolden.nl 

 

Reestderby                                                                                                            

 

Het nieuwe voetbalseizoen in De Wijk begint 

gelijk al goed. Op zondag  3 september staat 

de Reestderby Wacker - IJhorst op het pro-

gramma. Op voorhand al een (beker) duel om 

naar uit te kijken. Locatie: Sportpark v.v. 

Wacker Wiltenweg 1 De Wijk.  Aanvang 

14.00 uur. 
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Hondenschool compleet vernieuwd en gerenoveerd  
 

De kantine van onze hondenschool is compleet vernieuwd en gerenoveerd. Het cursusveld ligt 

er netjes bij en de verlichting van het veld is nagekeken. Alles is gereed voor de nieuwe ge-

hoorzaamheidscursussen voor zowel de puppy's als voor de oudere honden!  

De cursussen starten in de 1e of 2e week van september 2017. Een cursus bestaat uit 10 lessen 

van een uur met daarin een koffie/ thee pauze. Oefeningen die behandeld worden in de cursus 

zijn o.a. ‘zit’, ‘af’, ‘hier’, ‘blijf’, ‘verlaten hond’ en nog veel meer.  

Verder wordt er veel aan-

dacht besteed aan 

“hondentaal” zoals stand 

van oren, staart en natuurlijk 

de houding van de hond in 

het algemeen. Dus wilt u op 

een ontspannen wijze een 

duurzame relatie opbouwen 

met uw hond meldt u dan 

aan!  

 

Voor vragen en inschrijving 

kunt u bellen met:   

0522-443038 of  

06-43794932. 
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Grensloos Kunst Verkennen voor de tiende keer 

Voor de Tiende keer wordt de kunstroute Grensloos Kunst Verkennen gehouden. Een jubile-

um waarbij speciale aandacht is voor Kunst in het Landschap. U bent welkom  op donderdag 

t/m zondag van 11 uur tot 17 uur en van 7 t/m 24 september 2017 in het ongerepte Reestdal 

tussen De Wijk en IJhorst.  

De kunstroute biedt aan 

28 kunstenaars op ruim 

vijfentwintig locaties in 

en om de dorpen De Wijk 

(Zuidwest Drenthe) en 

IJhorst (Overijssel) en het 

tussenliggende Reestdal 

een plek om te exposeren. 

U kunt er werk zien van 

landelijk en regionaal 

bekende, professionele 

beeldende kunstenaars. 

Dit jaar doen ook kunste-

naars mee uit Zweden, 

België en Frankrijk. 

De exposanten vertegenwoordigen een grote diversiteit aan disciplines en materiaalgebruik. 

Er zijn binnen- en buitenbeelden te zien, touwconstructies, schilderijen, sieraden, papiersculp-

turen, glasobjecten en u kunt een animatiefilm bekijken. De locaties bevinden zich in het 

landschap, maar ook in tuinen, schuren, garages, een kerk, bibliotheek en andere openbare 

ruimten.  

Dit jubileumjaar zijn zeven kunstenaars uitgenodigd in het fraaie Reestdal een beeld in het 

landschap te maken. Zo zal Mari Shields gebruik maken van een gekapte eik uit IJhorst, wel-

ke zij gaat bewerken. De bijgevoegde foto toont een werk uit 2005 Texas, USA.  

Karin van der Molen maakt een beeld bij de Reestbrug en Chiel Kuijl maakt een bewegend 

netwerk van touwen in het bos in IJhorst. Tevens zal Chiel met kinderen van de basisscholen 

en de Natuurvereniging een buitenbeeld realiseren. 

Verder kunt u werk zien van: Pim van Arkel, Josee Bastiaenen, Etienne van Berlo, Maartje 

Blans, Peter Boersma, Ilse van Garderen, Nico Gerbenzon, Sarah Grothus, Merel Holleboom,  

Martine Horstman, Joyce Houtzagers, Floris Hovers, Ton Kalle, Michiel Knaven, Jeffry 

Koopman, Linda Nieuwstad, Chrystl Rijkeboer, Johan Rijpma, Jannie Rozema, Greger 

Ståhlgren, Hannah Streefkerk, Rita van der Vegt, Jan Verschueren, Gerard te Wierik en Me-

lissa Wolff. 

De kunstroute Grensloos Kunst Verkennen wordt georganiseerd met ongeveer honderd vrij-

willigers uit de omgeving en met hulp van sponsoren. Bezoekers komen uit hele land.  

U kunt  heel goed met de fiets op pad, de route is 8 km lang. Wandelen kan ook, de route is 

bewegwijzerd. In De Wijk en IJhorst zijn uitspanningen waar onder het genot van een versna-

pering een rustpauze kan worden ingelast. U kunt starten in IJhorst op twee plaatsen: Kerk-

weg 12 of Heerenweg 42 of in De Wijk op twee plaatsen  Tillemaweg 65 of Dorpsstraat 65a. 
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Schoonheidssalon Huydcare start met TCA behandeling 

Christel Kok van Schoonheids-

salon Huydcare start vanaf 1 

oktober met de TCA behande-

ling. Hierin wordt 7,5% TCA 

gebruikt. Christel: ‘Je kan het 

zien als een vuilnismannetje 

die in je huid gaat en daar alle 

beschadigde cellen opruimt en 

aanmaak van mooie gezonde 

cellen activeert. Daarbij is het 

een behandeling die voor elk 

huidtype geschikt is en snel 

resultaat geeft’ 

Voor wie last heeft van acne, 

acne littekens, grove poriën, 

doffe huid, rimpels, zomersproeten en actinische keratose (verhoornde plekjes op de huid die 

van kleur variëren van huidkleurig tot rood en geelbruin) is het zeker aan te raden. Christel 

werkt met het topmerk Nimue Skin Technologie. ‘Nimue weet op een prachtige wijze de 

natuurlijke kracht van planten via aromatherapie en homeopathie te versterken dankzij het 

gebruik van biotechnologie. Dit betekent dat de producten en behandelingen niet alleen in 

staat zijn om te verzachten, maar ook de oorzaken van huidklachten aan te pakken. Nimue is 

zoals gezegd dus niet alleen goed voor symptoombestrijding maar ook voor een effectieve 

werking dieper in de huid’. De behandelingen zijn zeer geschikt voor mannen. Tevens heeft 

Nimue een mooie herenlijn qua producten?  En het is geschikt voor ieder huidtype, of je nu 

jong of ouder bent.  Op de hoogte blijven van adviezen, acties en weetjes? Op de facebookpa-

gina van HuydCare worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst. Meer informatie: 

www.huydcare.nl                                                                                                                                                

Kloeke dichters gezocht 

Wie durft de uitdaging aan? Vind je het leuk om op een podium te staan als dichter, slammer 

of spoken word artiest, dan is dit je kans. Geef je op voor deelname aan de Eerste Drentse 

Open Poetry slam (DROP slam) in De Wijk op zaterdagavond 23 september. 

Een slam is niets meer en niets minder dan een strijd met woorden. Deelnemers nemen het in 

drie rondes verbaal tegen elkaar op. Na elke ronde wordt er gestemd door een jury en het 

publiek over degenen die door mogen naar de volgende ronde. In de finale ronde blijven er 

twee deelnemers over. Zij nemen het tegen elkaar op in een battle. Om en om dragen zij een 

tekst voor, waarbij ze proberen op elkaar in te spelen. Het publiek heeft het laatste woord en 

stemt over de beste slammer van de avond. De winnaar gaat uiteraard niet met lege handen 

naar huis. In de prijzenpot zitten 100 euro, een DROP beker en een ticket naar de halve finale 

NK poetryslam.  

Als je mee wil doen, stuur dan een mail en twee gedichten van eigen hand naar groenknollen-

land@gmail.com. Publiek is uiteraard ook zeer van harte welkom op 23 september om 19.00. 

Toegang is gratis. Meer info op www.smaakmakersfestival.nl 
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Ontwerpkadernotitie                 

Vitale Recreatieparken      

De Wolden 
In het eerste kwartaal van dit jaar is een vita-

liteitsonderzoek uitgevoerd onder dertien 

verblijfsrecreatielocaties (van twintig plek-

ken of meer) in De Wolden. De uitslagen van 

dit onderzoek zijn vertaald in de ontwerpka-

dernotitie Vitale Recreatieparken De Wol-

den. Van 24 augustus tot en met 4 oktober 

2017 ligt de kadernotitie voor iedereen ter 

inzage. 

Onderzoek 

Doel van het vitaliteitsonderzoek is om in 

kaart te brengen hoe het staat met de vitaliteit 

van de sector en waar kansen tot verdere 

verbetering, voor de verblijfsrecreatie op de 

lange termijn, liggen. Uit dit onderzoek komt 

naar voren dat 74% van het aantal onder-

zochte eenheden (recreatieverblijven) vitaal 

is. Bijna 8% is minder vitaal, doordat er wel 

kwaliteit geboden wordt, maar er weinig 

toekomstperspectief is. Bij 18% van de on-

derzochte eenheden is geen sprake meer van 

een vitaal toeristisch-recreatief aanbod. Hier-

bij is veelal sprake van permanent wonen op 

de verblijfsrecreatielocaties.  

Het vitaliteitsonderzoek is uitgevoerd door 

onafhankelijk onderzoeksbureau ZKA Leisu-

re Consultants.  

Inzage ontwerpkadernotitie 

Alle uitkomsten uit het onderzoek zijn ver-

werkt tot de ‘Ontwerpkadernotitie Vitale 

Recreatieparken De Wolden’. Deze kaderno-

titie maakt de toekomstige aanpak verder 

concreet en geeft richting aan de ontwikke-

ling-richting van de verschillende verblijfsre-

creatielocaties. Dit kan een plan zijn voor 

uitbreiding, vernieuwing of revitalisatie van 

de recreatiefunctie of een plan voor transfor-

matie naar een andere functie. 

De gemeenteraad neemt in het najaar een 

besluit over de Kadernotitie. 

Mooi Wark en andere bekende 

bands, boek je ook bij Bemo! 
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112 

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 

  

 Informatie:  

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 16 september  2017.  Kopij inleveren voor 11 sept. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



