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Actium gaat nieuwe woningen bouwen in De Wijk

ook voor de leefbaarheid van de buurt is leegstand niet wenselijk'. Aldus de woningcorporatie. In de eerste bouwfase worden 27 gezinswoningen en 6 grondgebonden seniorenwoningen gerealiseerd. De bouw van de overige 22 woningen (10 appartementen en 12
woningen) wordt uitgesteld. De tweede
bouwfase start, zodra alle 33 nieuwe woninOp deze plek vereisen in totaal 55 nieuwe
gen uit de eerste fase zijn verhuurd. De ge(gedeeltelijk levensloopbestendige) gezinsmeente De Wolden gaat het openbaar gebied
woningen, rijwoningen en appartementen. De
verbeteren en herinrichten. Actium verwacht
bouw wordt gefaseerd uitgevoerd. 'Als we in
in april 2016 helder te hebben wanneer de
één keer 55 woningen opleveren, kan dat leibouw van start gaat en de eerste 33 woningen
den tot leegstand en dat willen we voorkoworden opgeleverd.
men. Niet alleen kost dit onnodig veel geld,
Actium gaat nieuwe woningen bouwen aan
de Beatrixweg, Emmaweg, Parkweg en
Briëtweg in De Wijk. Hier is volop ruimte
ontstaan, nadat er in een eerder stadium al
47 gezinswoningen uit de periode 1955 1967 zijn geruimd. Dit omdat ze niet meer
voldeden aan de eisen van deze tijd.

2

Klik & Tik in bibliotheek De Wijk
Heeft u weinig ervaring met werken op een computer? Wilt u uw weg vinden op het internet? Met de cursus Klik & Tik leert u e-mailen, zoekmachines gebruiken en online formulieren invullen. Ook maakt u kennis met sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter. Via
filmpjes bekijkt u de uitleg en daarna kunt u zelf aan de slag. Een ervaren medewerker begeleidt de cursus en helpt bij vragen. Aanmelden kunt u bij bibliotheek De Wijk, telefoonnummer: 0522-441434
Informatie over Klik & Tik is te vinden op www.klikentik.nl.
Plaats: Bibliotheek De Wijk
Elke donderdag vanaf 3 maart
Aanmelden bij bibliotheek De Wijk: 0522-441434
Tijd
14.00 – 15.30 uur
Toegang gratis, het werkboek bij de cursus kost 10 euro

De Reestduikers starten met nieuwe groep
Op 5 maart 2016 start zwemvereniging De Reestduikers weer met een nieuw groepje voor
zwemdiploma A volgens het zwem ABC. Wij hebben nog enkele plaatsen vrij. De zwemlessen worden gegeven in Bad Hesselingen te Meppel op zaterdagmorgen, afhankelijk van het
groepje van 8.00 tot 8.35 uur of van 8.35 tot 9.10 uur.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met onze secretaris via secretaris@reestduikers.nl of kijk eens op onze website www.reestduikers.nl.

Rieverster Quiz
Op woensdag middag 24 februari organiseert welzijn ouderen en het beheer van ontmoetingscentrum De Havezate een leuke middag. Deze middag wordt in groepjes gestreden om
wie de meeste kennis heeft van de omgeving van de Reest. Deze quiz wordt begeleid door
Kroko Multipunt en het winnende team gaat naar huis met een flesje ‘Rieverster hoarziepies’
Voor deze middag is opgave niet nodig, u bent vanaf 14.00 uur van harte welkom. De kosten
bedragen €3.50 pp inclusief een kopje koffie/thee en een plakje cake/koek.

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

Opbrengst collecte Hersenstichting

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

De collecte voor de Hersenstichting in de
Wijk heeft € 1146,83 heeft opgeleverd,
bijeengebracht door 22 trouwe collectanten.

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.
(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)

3
Wij nodigen hierdoor onze leden uit voor de
JAARLIJKSE LEDENVERGADERING
welke gehouden zal worden op woensdag 2
maart 2016 in Ontmoetingscentrum
De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk.
’s Avonds om 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 6 mei 2015
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeesteresse
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling
. Contributie / begroting boekjaar 2016
. Instappremie / waarde ledenpakket
7.Rondvraag
8. Sluiting
Met vriendelijke groeten,
Begrafenisvereniging R.I.P.
E. Kalter, secretaris

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

- Wat een plietsie over al lest in dorp
- Veurige weeke bedoel ie?
- Waren ze an snelheid controleren?
- Dat dunkt me niet!
- Wat was er dan?
- Ik heurde dat ze een ontsnapte
tbs’er zochten hier in de buurte
- Wacker hef de overeenkomst
mit de gemeente ondertekend.
- En wat hold dat precies in?
- Ze goat now ut onderhold
aan de velden zelf uutvoeren
- En woarumme dat?
- Doar kriegt ze geld veur van
de gemiente um ut zelf te doen
- Slim bekeken
- Precies, dit wordt now deur
clubmeinsen uut e voerd.
- Mooi dat er zulke meinsen
bint doar muj zuunig op ween
- Nog noar de joarvergadering OV
- Was ut hoaste wel van plan
- Wanneer was det ook alweer?
- Vrijdag 11 maart om 20.00 uur
in sporthal de Slenken
- Benejd wat ze te vertellen hebt
- En nadien de Kippenpotenparty
- De watte?
- De darde helft zeg moar um in
voetbaltermen te spreken
- Volgende kraantie komp 12 moart?
- Waorumme is dat en niet vief moart?
- Dat komp qua planning slecht uut!
- De veurjoarsvakantie zit er tussen en
sommige bezorgers bint dan weg
- Yow
- Goed Goan
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Vrouwen van Nu De Wijk
Agenda 2016:
17 februari:
Cabaret de Buurvrouwen uit Raalte
16 maart:
Roelie Woudwijk met graveren en beeldhouwen,
20 april:
Mevrouw Verhoeven van wieg tot graf
21 september:
Burgemeester R. de Groot uit De Wolden
19 oktober: eendagsbestuur ???
16 november:
mevrouw Zorgdrager vertelt over de
rendiertrek in Lapland
20 december: Kerstavond
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VV Wacker gaat sportvelden zelf onderhouden
Met de ondertekening van de overeenkomst door wethouder sport, Jan van ’t
Zand en de voorzitter van vv Wacker,
Willem Stadman is formeel het totaal
onderhoud van de sportvelden overgegaan van de gemeente naar vv Wacker.
Met ingang van 2016 gaan de voetbal- en
korfbalverenigingen in De Wolden het
dagelijkse onderhoud van de sportvelden
zelf uitvoeren. VV Wacker gaat nog een
stap verder. Wacker heeft de gemeente
gevraagd om naast het dagelijks onderhoud ook het groot onderhoud zelf te
mogen uitvoeren.
Het college wil in een pilot, met een looptijd van drie jaar, gezamenlijk met Wacker de resultaten van overdracht van alle onderhoudswerkzaamheden monitoren. Het cultuurtechnisch
onderhoud van de velden dient op een goede wijze te worden ingevuld. Dit om de kwaliteit
van de velden te kunnen waarborgen. Als de resultaten van de pilot positief zijn kan dit voor
de andere verenigingen ook een opmaat zijn om in de toekomst het totale onderhoud van de
sportvelden uit te voeren.
Vergoeding voor Wacker
VV Wacker ontvangt een vergoeding om uitvoering te kunnen geven aan het dagelijks en groot onderhoud van de sportvelden. De
vergoeding is overeenkomstig met
het gemeentelijk budget om het
totaal onderhoud van de velden
van Wacker te kunnen uitvoeren.
Clubleden Andre Prent, Roelof
Hulzebosch en Jannes de Lange
gaan het klein onderhoud uitvoeren.

Verlengde huiskamerfeestjes in de Havezate
Is uw huiskamer te klein om uw verjaardag te vieren? Of wordt het u te druk om alles zelf te
regelen? Dan bieden wij u de mogelijkheid aan om uw verjaardag in een vertrouwde omgeving bij ons in de Havezate te vieren. In tegenstelling tot eerder is er nu ook de mogelijkheid
om uit te wijken naar het weekend. U kunt kiezen uit diverse verjaardags-arrangementen.
Heeft dit uw interesse gewekt, loop dan gerust bij ons binnen om te informeren om het
passend te maken naar uw wensen. Of we zijn bereikbaar op T: 0522-444200.
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Verfwinkel Wolting sluit de deuren
Albert en Mineke Wolting sluiten per 1 april de deuren van hun verfwinkel aan de
Dorpstraat. Na een werkzaam leven vinden ze het mooi geweest. Bijna de complete inventaris; verf, gereedschappen, behang en drie verfmengmachines worden overgedragen aan Erwin en Marije Keuning van Keuning Schilderwerken in Rogat.
Omdat ze geen opvolger hebben in
de zaak, liepen ze al langer met
idee om er mee te stoppen. Mineke
is onlangs 65 jaar geworden en
Albert hoopt dat over een jaar ook
te worden. Wolting: ‘Met Erwin
Keuning had ik er al eens over
gesproken. Hij was wel geïnteresseerd. Toen was ik er nog niet aan
toe. Maar toen het onlangs weer
ter sprake kwam, was dat een goed
moment. En hebben we de knoop
door gehakt. Het is mooi geweest.
Het was altijd zes dagen per week
werken van ’s morgens tot avonds.
We gaan er nu van genieten en
leven in ons eigen tempo’.
Schildersbedrijf Wolting heeft een lange historie. Die helemaal terug gaat naar 1910. Toen
startte opa Albert Wolting met zijn bedrijf in De Wijk. Het schilderswerk werd later door
vader Koop Wolting voortgezet. In de wijde omgeving van De Wijk werd schilderwerk uitgevoerd zoals Staphorst, Rouveen, Meppel en Koekange. In het begin gingen ze lopend op pad,
later op de fiets met de ladder er tussenin. In De Wijk werden o.a. boerderijen, de molen, Huize Dickninge en De Havixhorst van kleur voorzien.
Albert geboren in De Stapel verhuisde in 1957 naar De Wijk. Hier werd de woning aan de
Dorpsstraat naast de huidige winkel betrokken. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van
vader Koop Wolting werd het schildersbedrijf verkocht en werd alleen de levering van verf,
behang en glas voortgezet en verder uitgebreid door de kleinzoon en naamgenoot van de oprichter Albert Wolting. Sinds 1989 wonen en werken Albert en Mineke op de huidige locatie.
Alleen met de winkel verder gaan was een goed besluit. ‘Dat vond ik toch mooier. De omgang
met de mensen, ze adviseren dat hebben we altijd met plezier gedaan’. Personeel hebben ze
nooit gehad. Ook dat was een bewuste keuze. ‘Het was wel een hectisch en druk, en zeker in
het voorjaar en de zomer maar het lukte toch altijd wel. Overdag had je veel particulieren in
de winkel. Aan het eind van de middag kwamen de schildersr langs om hun verf op te halen.
Ook brachten we het ’s avonds rond bij schilders buiten De Wijk’.
Dat er veel meer verschillende kleuren zijn dan vroeger heeft Albert gemerkt. ‘Toen je had je
maar een aantal basiskleuren die de fabriek leverde. Nu hebben we vier verfmengmachines
staan en kun je in wezen alle kleuren mengen en maken’. De tijden zijn veranderd zo blijkt.
‘Je zag toen ook dat er veel meer zelf werd geschilderd. Mensen laten het nu veel meer door
schilders uitvoeren. Zeker de moeilijke dingen en het buitenwerk. Je ziet nu ook veel meer
zzp’ers aan het werk’.
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Bang om straks in het
bekende zwarte gat te
vallen zijn ze allerminst.
‘We hebben een groot
huis, met een grote tuin en
allerlei hobby’s. Mineke
doet nog vrijwilligerswerk
in het bejaardentehuis.
Ook zoon Gerko die gehandicapt is woont nog
thuis. Dus we hoeven ons
zeker niet te vervelen’.
Voor de winkel die straks
leeg komt hebben ze ook
al wat ideeën over wat
daar mee moet gebeuren.
Een daarvan is het stallen
van de oude verfblikken die worden verzameld. ‘Misschien maak ik er wel een verfblikmuseum van, dat bekijken we nog even lacht Albert’.

WIJ STOPPEN ER MEE!
DAAROM RUIMEN WIJ DE HELE BEHANGVOORRAAD OP.

BEHANG AL VANAF 5 EURO PER ROL.
WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
DE WIJK
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Antrappers overhandigen opbrengst Nieuwjaarsduik
De Nieuwjaarsduik van de
Antrappers op 1 januari was
ook dit jaar weer een groot
succes. In totaal bracht het €
2500 in het laatje. Dit bedrag
werd bijeen gebracht door de
deelnemers aan de duik, een
collecte onder bezoekers en
een statiegeldactie. Zoals elk
jaar gaat de opbrengst van de
duik naar een tweetal goede
doelen in De Wijk en IJhorst.
Die het gezamenlijk mogen
verdelen. Voor De Wijk ging
dat dit jaar naar Stichting
Zwembad de Slenken. Eind 2016 wordt het zwembad overgedragen door de gemeente aan
deze stichting. Die het geld wil aanwenden om een grote glijbaan voor de jeugd te realiseren.
De Dorpsraad van IJhorst gaat het bedrag gebruiken voor de aanleg van een Beleefpad voor
de jeugd. Maandagavond werden in cafe de Wiekslag in De Wijk de cheques overhandigt.

Dickninger Crossloop op zaterdag 5 maart
De organisatie van de Wiekloop en de Reestrunners organiseren op zaterdag 5 maart een crossloop op het landgoed Dickninge in de Wijk. Er is er een fantastische route van ongeveer 5
km uitgezet. De route gaat nagenoeg over alle paden van het landgoed Dickninge. Er kunnen
1 of 2 rondes worden gelopen. Wederom wordt tijdens deze Dickninger Crossloop ook een
Canicross wedstrijd georganiseerd. Canicross is hardlopen samen met de hond, waarbij baas
en hond samen een team vormen en hardlopend het parcours afleggen. Vanaf 9.00 uur kan
men zich inschrijven in de kantine van vv Wacker. De start is om 11.00 uur op het Dickningerpad. Na afloop is er tegen inlevering van het startnummer een lekkere kop snert in de kantine. Op zondag 21 februari wordt er een testloop van de Dickningecrossloop gehouden. Start
om 9.00 uur bij de molen. Na afloop is er voor ieder, onder de molen koffie met appelgebak.
Meer informatie kunt u vinden op: www.wiekloop.nl. en www.canicrosstrainingen.nl
HONDENSCHOOL MEPPEL
Puppycursus en leuke combi gehoorzaamheid / behendigheid.Nieuw !!. FunPraktijkspeuren in het bos regio De Wijk/
IJhorst.
Prive les, kosten slechts € 10,00 p.u. door
Anneke gedipl. instructeur.
Tel.: 06 – 46 31 66 96.
Speurhondenschool Havixhorst [Martin] is vol. Zie tevens: www.campingdehavixhorst.nl
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Lokaal de Beek verbreedt de horizon
Lokaal de Beek in De Wijk is weer geopend. Vanwege een verbouwing was de horecazaak vanaf begin dit jaar tot 5 februari enkele weken gesloten. Behalve dat de keuken
is uitgebreid met nieuwe apparatuur, is er binnen het nodige veranderd aan het interieur. Enkele kasten zijn er uit gehaald, zodat er ruimte is gecreëerd om meer tafels en
stoelen te kunnen plaatsen. Ook werd alles voorzien van een nieuw laagje verf.
De make-over was volgens eigenaresse
Wendela van Dijk nodig om de horizon
te verbreden. Was het tot voor kort
alleen een lunchlokaal, vanaf heden is
de keuken ‘s avonds langer open, en
kan er ook genoten worden van een
diner. Bereid van producten uit de
streek. Een lekker biefstukje, een varkenshaasje, kabeljauwfilet, stoofpotje
of vegetarische pasta, het zijn zomaar
enkele lekkernijen die op de nieuwe
menukaart pronken. ‘We kregen steeds
meer de vraag van onze gasten of ze
hier ook konden dineren. Daar hebben
we op in gespeeld’. De menukaart
wisselt per seizoen getijde.
Lokaal de Beek is geopend van woensdag tot zondag. De keuken sluit om 20.00 uur. Maar ook daarin is ze heel flexibel. ‘Iemand
die hier bijvoorbeeld op een zomeravond wat later binnenstapt en nog iets wil eten sturen we
natuurlijk niet weg’. Wendela zelf is behalve gastvrouw ook in de keuken te vinden. In de
weekenden weet ze zich gesteund door haar partner Johan Beekelaar, en hulp in de bediening. Vergaderingen, feesten , partijen of het laten verzorgen van de catering blijft ook mogelijk. ‘Tijdens de afgelopen feestdagen was het hectisch hebben gemerkt, maar ook fantastisch om te doen’.
Plannen en ideeën zijn er volop. Op de derde zaterdag van de maand is het mogelijk om voor
een bepaald bedrag te eten. ‘Onder de noemer eten bij de Beek serveren we dan seizoen gerechten. Daar zijn we in het najaar mee gestart, en dat is erg goed bevallen’.
Behalve lunchen en dineren willen ze zich ook meer richten op wijn en bierproeverijen. Toeristen die aanwippen, en even willen bijkomen onder het genot van een kop koffie met bijvoorbeeld huisgemaakte appeltaart blijven eveneens van harte welkom. Op de grote stamtafel
liggen verschillende kranten om gelezen te worden. En voor wie liever een boek leest is er
ook genoeg keuze. ‘Een boek ruilen of een boekrecensie schrijven of toevoegen vinden we
ook altijd leuk’. Omdat de ruimte zich uitstekend leent voor kunstenaars zijn er doorlopend
nieuwe exposities te zien. Tevens zijn er leuke en lekkere cadeautjes te koop in de shop. Variërend van biologische chocolade, tot lekkere wijnen en speciaal bieren.
Met het aanstaande voorjaar in aantocht zal het terras weer worden aangekleed en opgefleurd.
Dat betekend ook dat ijsverkoopweer van start zal gaan. ‘We hebben er ontzettend veel zin
in, kunnen bijna niet wachten tot het zo ver is’.
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Brander Wines, de vrolijkste Wijnshop van Nederland
De naam Brander Wines zal misschien nog niet gelijk bij iedereen bekend in de oren
klinken. Ook niet zo heel vreemd misschien, omdat Martine Brander-Dorgelo en haar
echtgenoot Martijn nog maar krap anderhalf jaar bezig zijn met deze webshop voor
wijnen. Vanuit het statige pand aan de Dorpsstraat 57a in De Wijk wordt de strategie
uitgestippeld. En dat werkt goed, want de naamsbekendheid groeit gestaag. ‘Onze
droom is dat heel Nederland onze blije wijn gaat drinken’.

Het gaat inmiddels al zo voortvarend dat er een loods wordt gehuurd om de wijnen op te kunnen slaan. Brander Wines probeert zich nadrukkelijk te onderscheiden van andere wijnshops. Martine: ‘Wij verkopen louter wijn die we zelf prachtig vinden, aan particulieren
maar ook aan winkels en aan de top-horeca, zoals de Havixhorst en de Loohoeve.
Verder verzorgen we wijnproeverijen. Dit alles op een heel persoonlijke manier, waarbij topservice vanzelfsprekend is’. Daarbij zijn ze voortdurend bezig om de wijnmarkt te voorzien
van nieuwe en frisse impulsen. Nieuw is bijvoorbeeld het concept: ‘Pauline kookt, Martine
Schenkt’. Waarbij vriendin Pauline Brok 8 kleine gangen kookt en Martine de 8 bijpassende
wijnen schenkt en voorziet van uitleg. Martine is tevens als horecacoach in te huren als een
horecazaak op alle fronten méér wil halen uit het bedienend personeel. Hoewel ze aan de
kunstacademie heeft gestudeerd, is de liefde voor wijn en gastronomie ontstaan door verschillende banen in de (top)horeca. Diverse (wijn)opleidingen verder, was het na een aantal
jaren bewust bij hun twee kleine meisjes thuis zijn, een logische stap om van de passie een
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bedrijf te maken. Zomaar wijn verkopen is niet genoeg. De wijn wordt verpakt in speciale
dozen. Meestal worden er glitters, mooie illustraties en handgeschreven briefjes van Martine
aan toegevoegd, om het persoonlijker te maken. ‘Het zijn dan echt cadeautjes om te krijgen’.
Vooral met de feestdagen was dit een doorslaand succes. ‘Daar blijkt dat de kunstacademie
goed van pas komt’ lacht echtgenoot Martijn. Ze profileren zich daarom ook wel als de
‘Vrolijkste Wijnshop van Nederland’. Martijn heeft jarenlange ervaring als directeur van
meerdere grote wijnbedrijven. Hij is zelf dan ook bezig met meerdere wijn-gerelateerde projecten. Zodoende vult het stel elkaar perfect aan.
Brander Wines verkoopt via de webshop wijnen uit het hogere segment. ‘De kwaliteit moet
altijd goed zijn. Het liefst met een mooi en oprecht verhaal, graag biologisch. Maar.. hier geen
wijnsnobisme! We geloven niet in moeilijk doen over wijn. Het mag gerust iets luchtiger van
aard. Wijn drinken moet een feest zijn. Net als genieten van leven. Veel mensen vertellen ons
“maar we hebben geen verstand van wijn!’. Dan zeggen wij dat dat ook helemaal niet hoeft.
Zolang je maar weet wat je lekker vindt, of op zoek wilt gaan naar je eigen smaak. Onze missie is, iedereen te laten kennis maken met wijn waar je blij van wordt. We vinden het daarnaast een sport om goede wijnen aan te bieden voor een mooie prijs’. Al deze wijnen worden
grotendeels betrokken uit Europese wijnleveranciers uit landen als Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië, of zelf geïmporteerd.
Martine: ‘Wij geloven in een mooi, fonkelend glas, met daarin precies dié wijn, die op dát
moment voor jou en de jouwen, je dag of avond net dat beetje glitter en glans geeft’.
Meer info: www.branderwines.nl www.facebook.com/branderwines

Voor iedereen in De Wijk die ons nog niet in zijn
wijnglas heeft zitten: hoe werkt het?
1. ga naar www.branderwines.nl
2. maak een account aan
3. selecteer je wijnen. Je kan per fles bestellen en bijvoorbeeld een mixdoos samenstellen
4. gebruik de code “DEWIJK’’ en krijg een kennismakingskorting van 15% korting op je
eerste bestelling! :)

kijk voor drukwerk op
www.drukkerij-vandijk.nl

indruk maken
doe je met drukwerk
van
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Geke Andeweg heeft een grote passie voor fotograferen
Mensen op een mooie en natuurlijke wijze portretteren dat blijft voor fotografe Geke
Andeweg elke keer een grote uitdaging. Van jongs af aan mocht ze al graag fotograferen. Een hobby die ze deelt met vader Jan Kalter uit De Wijk. Nadat haar contract afliep
voor haar baan als maatschappelijk werker, besloot ze de knoop door te hakken om voor zich
zelf te beginnen als fotografe. Vanaf 1 juli 2015 is ze gestart onder de naam ‘Gewoon Geke’.
Een naam die door vrienden werd bedacht en staat voor wie Geke is en wat ze wil uitstralen:
nuchter, spontaan en enthousiast.
Geke: ‘Tijdens een studiereis in 2007 naar Suriname kwam de passie voor fotografie pas echt
naar boven. En sindsdien is dat alleen maar gegroeid’. Inmiddels heeft ze veel geleerd. Zo
werden er verschillende opleidingen gedaan. Maar het belangrijkst was natuurlijk vooral veel
fotograferen. ‘Je gaat foto’s vergelijken en beter bekijken daar leer je het meeste van’.
Bij Gewoon Geke kunnen mensen terecht voor portretfotografie, familieportretten, bedrijfsfotografie en pasfoto’s. ‘Vooral veel gezinnen vinden het leuk om een mooi en kwalitatief
goed portret te laten maken’. Maar ook bruidsreportages en baby’s en kinderen op de gevoelige plaat vastleggen doet Geke regelmatig. ‘Dit zijn natuurlijk prachtige opdrachten. Je komt
bij veel verschillende mensen thuis dat maakt het vak ook zo interessant. Ik houd van mensen, en het contact, dat maakt mij enthousiast. Saai is het daarom ook nooit’.
In het digitale tijdperk waarin iedereen lijkt te beschikken over een camera of mobieltje waarmee foto’s gemaakt kunnen worden is je onderscheiden met kwalitatief goede foto’s van groot belang. Andeweg: ‘Ik ben
voortdurend aan het kijken hoe het anders of beter kan.
Het is een uitdaging om foto’s te maken waarin mensen
zich zelf herkennen’. Tevoren wordt er eerst tijd genomen om kennis te maken en te horen wat de wensen zijn.
Is het droog weer dan wordt er buiten naar een mooie
locatie gezocht. Maar net zo gemakkelijk worden de foto’s gemaakt in de eigen fotostudio thuis. Het resultaat
kan gelijk worden bekeken op de pc. Waarna de foto’s
worden uitgezocht die het meeste aanspreken.
Geke geeft graag advies om tot een mooi eindproduct
te komen. ‘Een mooie foto mag gezien worden. Daarom
adviseer ik graag over hoe jouw foto het best tot zijn recht komt’. Er zijn talloze mogelijkheden bij Gewoon Geke om foto’s af te drukken. Denk hierbij aan materialen zoals canvas,
hout, aluminium of acryl. Tevens biedt ze thuis de mogelijk tot het maken van pasfoto’s. Dit
is op afspraak mogelijk. ‘De foto’s worden gelijk gemaakt en afgedrukt’. Ook geeft ze fotocursussen thuis voor beginners . ‘Dat is een groot succes. Samen aan de slag met de camera,
foto’s beoordelen en informatie uit wisselen dat is leuk om te doen’. Hoewel ze nog maar
ruim een half jaar geleden begon als zelfstandig fotografe ontdekt ze wel dat vooral de mond
tot mond reclame goed werkt. ‘Er komen steeds meer leuke aanvragen voor fotoshoots binnen. En dat moet ook. Want ik vind dit werk geweldig en wil dit graag blijven doen!’.
Meer informatie: www.gewoongeke.nl
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
OBS de Horst………………………………….
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie de Wolden……………………………...
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..

112
0522 - 820377
0522 - 441434
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
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