
  

   

Sinterklaas komt aan in De Wijk 

                                      3e jaargang nr. 22 l 26 nov 2016 

 

Sinterklaas en zijn gevolg zijn zaterdag-

middag gastvrij ontvangen in De Wijk. Het 

gezelschap uit Spanje kwam om 14.30 uur 

aan in De Wijk. Waar veel kinderen en hun 

ouders al met smart stonden te wachten op 

zijn komst.                                                                      

Bij zorgcentrum Dunninghe werd de goedhei-

ligman onder grote belangstelling welkom 

geheten door wethouder Jan van 't Zand. Ui-

teraard werden er een aantal bekende sinter-

klaasliedjes gezongen voor de Sint. Onder 

begeleiding van Apollo was er een korte tocht 

door het dorp. Aansluitend was er voor de 

kinderen tot en met groep 4 een leuke, gezelli-

ge activiteit in de Havezate. De Sinterklaasin-

tocht werd dit jaar wederom georganiseerd 

door de Sintcommissie De Wijk. De uittocht 

is op 5 december bij de molen. Het Sinter-

klaasfeest wordt mogelijk gemaakt door on-

dernemersvereniging De Wijk.  
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Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

Roreko Kipactie 
 

Nu ook online verkoop 

De Wijk en IJhorst kent een trouwe schare 

inwoners die altijd mee doen aan acties van 

allerlei verenigingen. Dat doen ze niet zo 

maar, belangrijk vinden ze de betrokkenheid 

bij de plaatselijke activiteiten, de kwaliteit 

van de producten en de prijs.  Al jaren orga-

niseert de korfbalvereniging haar kipactie en 

al jaren kopen trouwe inwoners van De Wijk, 

IJhorst en omgeving deze producten. Hier-

mee sponsort de bevolking de korfbalvereni-

ging. De opbrengst komt namelijk geheel ten 

goede aan de jeugd – en overige korfbalacti-

viteiten.   De resultaten mogen er zijn. Met 

een derde klasse niveau van het 1e team en 

op alle leeftijdscategorieën jeugdteams die 

deelnemen aan de competitie. Met een groei-

end ledental kan hier gesproken worden van 

een succesvolle regionale sportvereniging, 

dank zij steun van zoveel kleine sponsors! 

 

Van 28 november tot 3 december komt er een 

lid bij u langs en kunt u de bestelling weer 

plaatsen. Tevens is er gelegenheid om direct 

te betalen. Dit jaar hebben we weer de 

kiprollade, de kippenbouten, TV-sticks en 

kipnuggets, allemaal in kilo verpakking en 

voor concurrerende prijzen. Als u niet thuis 

bent kunt u ook gebruik maken van de moge-

lijkheid om online te bestellen. Dat kan via 

kipactie@kvroreko.nl . Op zaterdag 24 de-

cember komen we de bestelling weer bij u 

thuis afleveren. U wordt wederom bedankt 

voor de wijze waarop u Roreko sponsort! 

 

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Damesfiets                                                               

Heeft u een damesfiets die u wilt geven aan 

iemand die hem hard nodig heeft maar niet 

beschikt over daarvoor benodigde geldelijke 

middelen? Bel dan: 06-44494207. 

 Agenda:                                                               

26 nov - Cabaret Boerenblond  Havezate    

27 nov - Meander jubileumconcert Havezate  

28 nov - Kipactie Roreko 28 nov t/m 3 dec  

03 dec - Wacker - Havelte Sportpark 18.00 u 

17 dec - Kerstconcert Popkoor Nameless 

Adverteren, tips of nieuws voor redactie                             

Telnr. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                                                                                 
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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 

  

- Bej nog bij Apollo e west? 

- Jazeker ut was bejzunder en uniek 

-  En de sportquiz hoe was det? 

- Barre gezellig dat week nog wel 

- Kriege wej gien wintermarkt dit joar? 

- Klopt, correct en tevens juust 

- Woarume niet dan? 

- Ze hebt er een peinze wark van 

en ut levert bar weinig op 

- Oh, wat jammer joh 

- Dat is ut moar  trekken an   

een dood peerd hef ook weinig zin 

- Zekers, en ze hadden de leste 

joaren weinig geluk mit ut weer 

- Dat was inderdoad ook niet arg 

bevordelijk veur de opkomst 

- Wanneer hef Nameless det Karstcon-

cert eigenluk?  

- Now dat kuj hieronder lezen 

-  Yow                                                 

- Goed Goan  
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WIJC F1 Kampioen 
WIJC F1 is zaterdag 12 november kampioen 

geworden. De voorlaatste wedstrijd is in een 

0-9 overwinning geëindigd en WIJC F09-1 is 

door de concurrentie niet meer in te halen. 

Olde Veste uit Steenwijk was de tegenstan-

der. De eerste helft was rommelig 

(kampioensstress?). Het was ook wel erg 

koud, het veld was glad en wit in plaats van 

groen. Ruststand 0-3. Na de rust werd snel 

duidelijk dat de schaal vandaag al in handen 

komt van de boys uit De Wijk/IJhorst.  

Damian, Ewan, Luca, Marijn, Luuk scoorden 

eenmaal, Renzo de overige productie. Thijs 

en Luuk keepten nog op een paar cruciale 

momenten prima. Gelukkig kon Jesse er toch 

bij zijn vandaag. Als vanouds kan je op hem 

rekenen als gedegen middenvelder en voor 

het teambelang vandaag ook nog even achter-

in. Met Luca en Bart is er vrijwel geen door-

komen aan voor de tegenstander. Al met al 

een zeer goede teamprestatie vandaag. Ik 

hoor ene Theo Reitsma nog zeggen ‘Dit is 

een goed stel hoor!’ 

Direct na afloop werd de schaal uitgereikt 

door 'official' Prent sr. Van de familie Bruins 

kregen de jongens nog een prachtig aanden-

ken in de vorm van een T-shirt met op de 

voorkant ‘kampioen 2016’geprint en op de 

achterkant hun eigen voornaam. Hoe cool is 

dat. Bij thuiskomst in de Wijk kregen de jon-

gens ook nog een medaille uitgereikt door 

Sylvester. In de kantine is nog rijkelijk patat, 

frikadellen en kroketten geserveerd met kin-

derchampagne. Een toertocht door de dorpjes 

De Wijk en IJhorst al toeterend met de auto 

mocht ook niet ontbreken. Een noodverorde-

ning voor dit kinderfeestje was gelukkig niet 

nodig! 

Apollo en Big John                     

rocken er stevig op los   
Ongeveer tweehonderdvijftig bezoekers wa-

ren zaterdag 12 november getuige van een 

bijzonder en uniek concert van rockband Big 

John en het Slagwerkensemble van de Konin-

klijke Muziekvereniging Apollo. Het publiek 

kreeg een gevarieerd programma voorgescho-

teld.  Met de opening van ‘Let me entertain 

You’ van Robbie Williams werd het publiek 

gelijk al verrast, waarbij de combinatie van 

gitaren, melodisch slagwerk en een koper 

blazers sectie, zich gelijk van hun goede kant 

lieten horen. Na de spetterende opening 

bracht Gerben Vos op trompet, ondersteunt 

door het SWE het publiek helemaal in ver-

voering met het nummer ‘Sorry’ van Kyte-

man. En of dat nog niet genoeg was werd ook 

nog een mooie medley gespeeld van oude 

rocknummers uit de jaren ‘60’ waarbij soliste 

Inge Hooch Antink op sax, zorgde dat de 

dansvloer optimaal werd benut. Onder aan-

voering van zanger Mario Mos speelde Big 

John natuurlijk ook nummers uit eigen reper-

toire, als ‘Hold you Back, Tie your Mother 

Down en Plush’. En ze sloten het gedeelte 

voor de pauze op eigen wijze af met Walk 

this Way van Aerosmith.    

Na de pauze werden hits gespeeld van Status 

Quo, Kensington, Volbeat, waarbij  opviel 

dat dirigent Erik Zweers een unieke combina-

tie had gevonden tussen band, SWE en het 

koperensemble. Nadat de haan drie keer had 

gekraaid werd een medley van Normaal inge-

zet, waarbij natuurlijk ‘Vrouw Haverkamp en 

Oerend Hard’ niet mochten ontbreken. Na 

een dankwoord van voorzitter Lambert Vos 

werd een boeiende avond afgesloten met de 

Deep Purple klassieker ‘Smoke on the Wa-

ter’. Mede door Octopus, die als vanouds het 

licht en geluid verzorgde kan terug worden 

gekeken op een geslaagde avond rockmuziek. 
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Wieker Sportquiz een 

groot succes 

Neem een lekker volle kantine, laat mensen 

hun intelligentie tonen en zet een knotsgekke, 

maar uiterst kundige presentator voor de 

groep: zie daar de ingrediënten voor een su-

pergezellige avond! Even na acht uur op za-

terdagavond 19 november werd de derde 

Wieker SportQuiz weggeschoten. En direct 

was het de titelverdediger Roreko wel duide-

lijk dat het dit jaar geen appeltje/eitje zou 

worden om de beker opnieuw mee te nemen. 

De eerste drie spelronden vóór de pauze ble-

ken van een hoog niveau en vergden veel van 

de gevarieerde groep deelnemers. Van Wijker 

Kunst tot aan het eerste team van Wacker en 

van de Rederijkerskamer De Bloem tot aan 

de organisatorische talenten van De Wiek 

Actief. Alle respect ook voor MC De Antrap-

pers die, ondanks dat het team niet geheel 

compleet was, er toch stonden en het hele-

maal niet gek deden. De Businessclub had 

wel een heel bijzondere tactiek: in de pauze 

werd het complete team gewisseld! 

De gezelligheid nam hoorbaar toe en na de 

pauze werd het een spannende strijd tussen 

teams als Viribus Unitis, de Tietrekkers, De 

Après Skiërs, Bikentertrainer en KV Roreko. 

Onder de werkelijk magistrale leiding van 

QuizMaster Martin Wolf werd het uiteinde-

lijk een nek-aan-nek race die in het voordeel 

van het team van Bikentertrainer werd beslist. 

Na in 2015 nog tweede geworden te zijn, 

namen zij dit jaar het stokje van Roreko over 

en mogen zij zich een heel jaar lang  ‘Slimste 

Vereniging in De Wijk’ noemen. 

Herfst / winter actie                                                              
Bescherm je autolak goed voor het slechte weer!  

Wat houdt de herfst / winter behandeling in:  

1. auto goed grondige wassen                                                                                                                          

2. auto kleien                                                                                                                                                       

3. auto lak  2 stappen polijsten                                                                                             

-  (grof en fijn )                                                                                                                               

4. auto in goed wax Beringen                                                                                                          

-  (6 maanden sealant                                                                                                                       

5. ruiten en rubbers behandeling                                                                                                                     

6. banden en velgen reinigen  

Prijs vanaf  99 euro  

                                                                                                                                                       

Op uw gewenste locatie, of op onze locatie aan de Commissieweg 11 in De Wijk. 

Alexander’s Mobiele Carcleaning  Telnr.: 06-30871181            
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Doomijn Peuters met lampion naar verzorgingstehuis 

Op vrijdag 11 November zijn de 

peuters van het kinderdagver-

blijf en peuterspeelzaal van 

Doomijn met hun lampionnen 

naar het verzorgingstehuis ge-

weest. Ze hadden er hard aan 

gewerkt, om er mooie lampion 

van te maken. Spinnetjes waren 

het dit jaar geworden, met een 

gezichtje en kriebelpootjes. ‘We 

hebben met zijn allen gezongen 

voor de opa’s en oma’s. Alle 

Sint Maarten liedjes die we heb-

ben geoefend hebben we laten 

horen’. Als dank kregen de kin-

deren van de opa’s en oma’s wat 

lekkers. Flink verwend en tevre-

den gingen de peuters weer te-

rug naar de Postweg. Onze hartelijke dank voor alle opa’s en oma’s en de begeleiding van 

verzorgingstehuis Dunninghe! Ina Onvlee Peuterleidster PSZ Postweg 

 

Grote opkomst bij Sint Maarten optocht 

Net als in veel andere dorpen werd Sint Maarten ook in De Wijk gevierd. Het verzamelpunt 

was de Wieker Meule. Met Apollo voorop werd een route door het dorp gelopen. Gewapend 

met een zelfgemaakte lampion met lampje er in, en natuurlijk een lege tas, trok de jeugd daar-

na het dorp in. Bij menig huis werd aangebeld. Waar er een Sint Maarten liedje werd gezon-

gen. Met als doel zoveel moge-

lijk snoepgoed te vergaren. Vele 

kinderen en hun ouders liepen 

mee. Het lampion knutselen 

werd georganiseerd door IKC 

de Horst.  

Sint Maarten is een echt 

‘lichtfeest’ voor kinderen. De 

traditie is dat kinderen zelf een 

lantaarntje (lampion) maken van 

papier, karton, een uitgeholde 

suikerbiet of pompoen met een 

kaarsje erin. Hiermee gaan ze ‘s 

avonds als het donker is in op-

tocht langs de huizen. Aan de 

deur zingen ze een aantal lied-

jes. In ruil hiervoor krijgen ze 
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Mantelzorgers in het                 

zonnetje gezet  
 

Ruim zestig mantelzorgers zijn donderdag 10 

november  in het zonnetje gezet tijdens Man-

telzorg in De Wolden.  ‘Deze mensen die 

zorgen voor hun partner, een ouder, kind, 

familielid, vriend of kennis verdienen deze 

blijk van waardering’ aldus wethouder Mir-

jam Pouwels die een welkomstwoord sprak 

tot de aanwezigen.  ‘Mantelzorgers beschou-

wen het vaak als vanzelfsprekend om iemand 

uit zijn of haar omgeving te helpen. Maar wat 

deze mensen doen is geen vrijwilligerswerk. 

Deze zorg is meer dan de gebruikelijke hulp 

die mensen elkaar geven.  Als gemeente wil-

len we extra waardering tonen voor deze 

groep. Hun belangeloze inzet is van onschat-

bare waarde’.  Voor de mantelzorgers stond er 

vanaf 12.00 uur een warm en koud buffet 

klaar in de Havezate in De Wijk.  Daarna kon 

er gekozen worden uit de workshops; Ont-

spanning en Beauty, Keramieken, Bloem-

schikken, sieraden maken, schilderen en  een 

verkeersveiligheidstest.  De middag werd met 

koffie/thee afgesloten. 

Hondenschool met                             

binnen locatie  
Hondenschool Anneke gaat m.i.v. 1 januari 

van start met een eigen binnen locatie. Deze 

ligt op de rand van de Wijk en Koekange aan 

de Noordwijkerweg te Koekange 

 

Ik ga o.a. les geven in gehoorzaamheid. Ech-

ter niet het gewone werk, maar met een lach 

en spel. Korte trainingen van 10 minuten 

afgewisseld met spel en zoekwerk. Maxi-

maal 4 personen per les. Verder ga ik, zodra 

er genoeg animo voor is, les geven voor de 

diploma's  Verkeers Zekere Hond [VZH] en 

UV (uithoudingsproef). Verder kun je na-

tuurlijk terecht voor speuren.  

 

Verder ga ik puppyles 

geven met veel prak-

tijk zowel in de hal als 

op locatie.   

 

Wil je meer info bel 

gerust Anneke                    

06-46316696 
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Inschrijving twee                   

bouwkavels Luchtenstein  

Op 9 november 2016 is de gemeente De Wol-

den gestart met de inschrijving voor twee 

bouwkavels op de locatie Luchtenstein 13a in 

de Wijk. De gronden zullen worden uitgege-

ven voor de bouw van twee vrijstaande wo-

ningen. 

Belangstelling?                                                         

Belangstellenden voor één van de bouwkavels 

voor een vrijstaande woningen aan Luchten-

stein kunnen een informatiebrochure opvra-

gen of afhalen bij het gemeentehuis in Zuid-

wolde.  

Loting                                                                                

Om iedereen een gelijke kans te geven op een 

kavel zal er bij meerdere gegadigden worden 

geloot. Deze loting vindt plaats op dinsdag-

avond 13 december om 19.30 uur in het ge-

meentehuis in Zuidwolde. Voor gehuwden, 

samenwonenden, geregistreerde partners en 

personen die gezamenlijk een huishouding 

voeren geldt dat zij slechts eenmaal (als één) 

kunnen deelnemen aan de loting. 

Als u niet aanwezig bent tijdens de loting en 

dus niet in de gelegenheid bent om een bouw-

kavel aan te wijzen, wordt ervan uitgegaan 

dat u de bouwkavel heeft geweigerd. Eventu-

eel kunt u zich door iemand laten vertegen-

woordigen. Om dit mogelijk te maken moet u 

op de verloting een schriftelijk, gedateerd en 

ondertekend bewijs van de vertegenwoordi-

ging aan de notaris geven. 

Inschrijven 

Alle inschrijvers mogen deelnemen aan de 

loting. Een ingevuld en ondertekend inschrijf-

formulier moet tijdens kantooruren in een 

gesloten envelop voor vrijdag 9 december 

2016 om 12.00 uur ingeleverd worden aan de 

receptie bij Lexis Notarissen Meppelerweg 6 

in Zuidwolde. U ontvangt van de notaris een 

bevestiging van de inschrijving. Inschrijffor-

mulieren die later binnen komen worden niet 

in behandeling genomen. 

Kinderboekenweek Bieb 

Van 5 -16 oktober vond de jaarlijkse kinder-

boeken week weer plaats.  Het thema dit jaar 

was: opa’s en oma’s  Voor altijd jong . Er is 

in deze week heel wat voorgelezen door opa’s 

en oma’s 

op de 

scholen 

van hun 

kleinkin-

deren. In 

de biblio-

theken in 

de ge-

meente de Wolden konden de kinderen mee 

doen aan de Kinderboeken week quiz. Een 

leuke quiz waarbij vragen beantwoord moes-

ten worden maar ook opdrachten werden uit-

gevoerd. Met na het invullen een klein ca-

deautje als beloning. Onder de deelnemers 

aan de quiz werd ook nog een boek verloot. 

De winnares was de 7-jarige Elvira Huisjes 

uit de Wijk. Zij schreef een prachtig gedichtje 

over de kinderboeken week:  Bibliotheek 

heeft kinderboeken week wat leuk leek waar 

ik dan afspreek kinderboeken week! 

 

 



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

kijk voor drukwerk op 
www.drukkerij-vandijk.nl
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PP’s Mangerie als Traiteur deze Kerst! 

BESTELLIJST KERST 2016 

Ambachtelijke gerookte wilde Sockeye zalm per 100 g    € 5,50 

Mierikswortelcreme en aardappelkaantjes voor bij de zalm    € 2,50 

Yellowfin tonijn “sashimi kwaliteit” per 50 g      € 4,- 

Wakamé salade en sesamolie voor bij de Yellowfin tonijn    € 4,50 

(voldoende voor 4 personen) 

Coquilles St. Jacques per stuk 20 g       € 2,-  

Kreeftsalade en zeste van sinaasappel voor de coquilles per 100 g   € 7,50 

Langzaam gegaarde Ossobucco in “eigen saus” per stuk 200 g   € 7,50 

Roomsaus met spekjes en eekhoorntjesbrood voor bij de Ossobucco per 100 g € 4,-  

Eendenborstfilet per 100 g (zelf te bereiden)      € 4,50 

Cranberriesaus met rozemarijn voor bij de eend per 100 g    € 3,- 

Langzaam gegaarde rundersukade in “eigen saus” per 200 g   € 7,50 

Knolselderijceme voor bij de rundersukade of de eendenborstfilet per 100 g  € 3,- 

Gepocheerde witlof per 4 verpakt alleen nog even in de oven karameliseren   € 5,- 

Ganzenlever per 50 g         € 8,-  

Pannacotta met roodfruitgelei en witte chocolade flakes per glaasje  € 6,- 

Op onze site staat een “Kerstmenu suggestie”. Bij uw bestelling ontvangt u daarom gelijk 

een bereidingswijze en een suggestie het bord mooi op te maken. Ook hebben we voor u 

gelijk bijpassende wijnen geselecteerd. De wijnen worden geleverd door Brander Wines.   

Uw bestelling kunt u mailen naar info@ppmangerie.nl en kan worden afgehaald op 24 de-

cember vanaf 16.00 uur aan de Haalweidigerweg 12 in De Wijk.  

Plaats uw bestelling in ieder geval vóór 10 december zodat u verzekerd bent dat alle ingredi-

ënten voor u klaar staan. Zodra uw bestelling door ons is ontvangen, dan sturen we u een 

bevestigingsmail en maken we uw bestelling in orde.  

Betaling kan contant of per pin en dient te worden afgerekend op het moment dat u uw be-

stelling ophaalt. 

Bij uw bestelling ontvangt u via de mail een suggestie hoe het bord op te maken en de totale 

receptuur en bereidingswijze.  

Een hele fijne culinaire Kerst gewenst!! 

PP's Mangerie 

Patrick Paalman 

06-46329183 

 

 

 

 

 

ppmangerie.nl 

info@ppmangerie.nl 

De Wijk 
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NIEUW bij Hondenschool  

Anneke 

M.i.v. 1 januari 2017 gezellig lessen in een 

overdekte hal met kantine en sanitaire voor-

ziening, op de grens van De Wijk en Koek-

ange. 

* Gehoorzaamheid  (trainen met plezier tel-

kens afgewisseld met spel) maximaal 4 per-

sonen                                                                                                                                                                  

* Puppy s kunnen gelijk instromen, veel 

praktijk en balans.                                                                               

* Speuren altijd in privéles. 

Ik ben gedipl. instructeur en heb mijn diplo-

ma's gehaald bij de Martin Gaus Academie.                    

Voor info bel Anneke 06-46316696            

 www.hondenschoolanneke.nl                             

info@hondenschoolanneke.nl                                 

Zie ook Facebook  

Buffet en Swingo 
Dertig jonge mantelzorgers schoven  donder-

dagmiddag om 17.00 uur aan tijdens het buf-

fet. De jonge mantelzorgers konden heerlijk 

genieten van het buffet bereid door het beheer 

van de Havezate. Daarna gingen  de welzijns-

werkers  en DJ Ryan van start met de Swin-

go. Een soort van bingo, maar dan net even 

anders! Met muziekquiz en waren er prijzen 

te verdienen. Als afsluiter kregen de jonge 

mantelzorgers twee bioscoopbonnen, deze 

zijn inclusief een drankje en popcorn.  Waar-

na na deze dag nog een keer kunnen genieten 

van een leuk en welverdiende activiteit. 

Buurtwerker buurtteam West Modai van Dijk 

was tevreden over de opkomst. ‘Dit jaar zijn 

er 66 jonge mantelzorgers bekend, dit is een 

flinke stijging in vergelijking met vorig jaar. 

Het is mooi dat steeds meer jonge mantelzor-

gers of familie of vrienden van jonge mantel-

zorgers ons weten te vinden. Vooral omdat 

kinderen en jongeren hierdoor weten wat ons 

aanbod is en hier gebruik van kunnen maken. 

Wij zijn er voor alle jonge mantelzorgers uit 

de Wolden die het leuk vinden om activiteiten 

te ondernemen met lotgenoten of ondersteu-

ning nodig zijn in welke vorm dan ook. Wij 

sluiten aan bij de wensen en behoeften van de 

jonge mantelzorgers. Doordat de groep steeds 

groter wordt kunnen we in de toekomst ook 

starten met een groep van 18 t/m 23 jaar of 

een groep van kinderen van 5 tot 7 jaar. 

Waardoor we steeds beter aansluiten bij wat 

de jonge mantelzorgers willen’. 

 

 

Massagepraktijk Monique                     

Platel geeft in de maanden 

november en december een 

fijn cadeau.  
 

Even op adem komen? 

Een massage van een uur in mijn                        

praktijk  voor € 40. 

Boek snel vol is vol! 

 

 

 

 

 

Tel:  06-10524246  

E-mail: info@massage-moniqueplatel.nl 

www.massage-moniqueplatel.nl  

tel:0610524246
mailto:info@massage-moniqueplatel.nl
http://Www.massage-moniqueplatel.nl
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Najaarsexpositie                      
 

Tijdens de najaarsexpositie 2016 toont Beel-

denatelier Wildschutserve dit jaar werk van 

twee bekende Noord-Nederlandse kunste-

naars: Robin d’Arcy Shillcock (olieverven en 

aquarellen)en Han van Hagen (etsen). Het 

werk van deze kunstenaars wordt afgewisseld 

met bronzen beelden van Bert Denneman. De 

expositie in De Stapel is te zien van 11 no-

vember tot en met 4 december aanstaande. U 

bent welkom op Stapelerweg 29 in De Stapel, 

op vrijdag t/m zondag tussen 11 tot 17 uur.   

 

De najaarsexpositie van 2016 in Beeldenate-

lier Wildschutserve heeft als thema 'Naar de 

natuur'. Landschappen, flora  en  fauna maar 

ook sfeerimpressies; alles  geschilderd, ge-

etst of verbeeld ‘naar de natuur’. Mooi, figu-

ratief werk dus. 

 

Robin d’Arcy Shillcock woont al decennia 

Groningen en wordt gerekend tot de Noorde-

lijke Realisten: een stroming van Noord-

Nederlandse kunstenaars die zich kenmerkt 

door realistisch werk direct naar de natuur. 

Robin reist veel  en gebruikt tijdens die reizen 

potlood en aquarelkwast  om in snelle schet-

sen een opvallende waarneming, een bijzon-

dere ontmoeting met een dier of een ander 

voor hem belangwekkend moment vast te 

leggen. Die impressies worden op een later 

moment uitgewerkt in zijn atelier. Zijn keuze 

voor de ‘geschilderde realiteit’ heeft alles te 

maken met het willen delen van verwonde-

ring en/of betekenisvolle momenten met an-

deren. Etser Han van Hagen uit Zuidwolde  is 

een regelmatig terugkerende gast op Wild-

schutserve. Dit keer tonen wij een selectie 

van deels nieuwe en deels niet eerder door 

ons getoonde etsen van landschappen, ruïnes, 

vogels en andere dieren. Prachtig werk dat 

blijft boeien door een mix van onderwerpkeu-

ze, detaillering en virtuoze techniek. De ka-

chel brandt, toegang is gratis, de koffie ook. 

Er valt de komende weken dus veel te genie-

ten op Wildschutserve!   

www.wildschutserve.nl.  

Boeken naar binnen  
 

Doordat de lucht erg vochtig is geworden, 

zijn de Kinderzwerfboeken ( in de Willem 

Koopsweg 49) naar binnen verplaatst. De 

boeken zijn veel te mooi om aangetast te la-

ten worden. Er kan altijd aangebeld worden 

om weer boeken uit te zoeken, en als Caecile 

thuis is, zal ze zeker opendoen. De boeken 

zijn in de gang bij de voordeur, dus lekker 

warm om rustig te bekijken en uit te zoeken. 

In het voorjaar gaat de kast met zitplaatsen 

weer naar buiten.  

Collectie schilders                              
 

Een collectie van ongeveer twintig schilderij-

en van Meppeler schilders, aangevuld met 

werken van andere Drentse schilders, is tij-

dens de Najaars Expositie van Galerie De 

Wiek te zien in de deel van de boerderij. Zo 

zijn er diverse werken aanwezig van Albert 

Torie (o.a. Keizersgracht te Meppel), Piet 

Zwiers, André Idserda, Antony Keizer en 

Hugo van Schaik. Verder hangt er een bijzon-

der werk met een expressionistisch geschil-

derde voorstelling uit 1953 van Staphorster 

Kinderen, vervaardigd door de Amsterdamse 

kunstenaar Henk Willemse (1915-1980), 

wiens werk nog in 2012 werd geëxposeerd in 

de Oosterkerk te Amsterdam.  Naast deze 

schilderijen is er nog werk te zien van zo’n 

honderd andere kunstenaars uit de periode 

1830 tot 1980. Ook is weer een plekje inge-

ruimd voor een kleine foto-expositie met 

werk van Eric Veth met als thema 

'vergankelijkheid, slijtage en verval'. 

De Najaars Tentoonstelling vindt plaats van 

25 november tot 4 december. Op de vrijda-

gen, zaterdagen en zondagen van 11.00 – 

17.00 uur. Andere dagen en tijden na af-

spraak.  

 

Eric en Frauke Veth 

Schilderijen Boerderij De Wiek, 

Stapelerweg 57, 

7957 NB De Wijk. 

www.schilderijendewiek.nl  

info@schilderijendewiek.nl  



  

 15 

  

 



  

 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Alarmnummer………………………………… 
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Tourist Info De Wijk………………………….. 
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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 10 december 2016. Kopij inleveren voor 05 dec. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



