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Fitheidstest voor senioren druk bezocht

Ruim 110 inwoners uit de Wijk en Koekange van 65 jaar of ouder deden dinsdag 9
mei 2017 mee aan een fitheidstest in ontmoetingscentrum De Havezate in De
Wijk.
De fitheidstest maakt deel uit van het project
Fit en Gezond in De Wolden. De test laat
zien hoe fit en gezond de deelnemers zijn en
wat ze kunnen doen om hun conditie te be-

houden of te verbeteren. Doel van de fitheidstest is senioren structureel te laten bewegen.
Mirjam Pauwels is enthousiast over het project en was zelf ook aanwezig tussen 10.30
en 12.00 uur om deelnemers testen. ‘Deze
fitheidstest biedt de mogelijkheid om onze
oudere inwoners te ondersteunen bij het vinden van mogelijkheden om fit te blijven.
Lees verder op pagina 2 >>
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kelingen van oorlogen en aanslagen in landen
om ons heen?? Zou het besef, dat vrede en
We kunnen hen bijvoorbeeld doorverwijzen
vrijheid, zoals wij die gelukkig in ons land
naar sportverenigingen, een extra sport- en
spelgroep opzetten of een andere manier be- nog kennen, gekoesterd moeten worden? Als
denken om hen buiten verenigingsverband te dat zo is, is het (goede) initiatief van onze
laten bewegen, aansluitend bij de mogelijkhe- Oranjevereniging niet voor niets!!
den en wensen van henzelf. Bovendien biedt
deze dag gelegenheid om te bekijken in hoe- Jan Tijink
Prins Clauslaan 1.
verre het huidige sport- en beweegaanbod
voldoet aan de behoeften van de ouderen’.
(Ingezonden brief)
Volledig gezondheidsadvies
Sinds enige tijd hebben wij bewoners van de
De test bestond uit verschillende onderdelen. Luchtenstein en omgeving veel last van vandalisme, dit voornamelijk als de school vaZo werd er onder andere de BMI gemeten,
suikerwaardes gecontroleerd, conditie, lenig- kanties zijn begonnen. Het gaat om het gooiheid, kracht en coördinatie getest. Na afloop en van eieren tot het besmeuren van auto's
met mos of koek. Politie is hier al meerdere
van de test werden de testresultaten en de
malen voor gebeld, en een agent kon mij verbehoeftes van de deelnemers met deelnemer
tellen dat zodra de vakantie begint, de melen adviseurs besproken. De adviseurs kijkt
dingen van vandalisme is ons dorp ook weer
welk sport en beweegaanbod aansluit op de
wensen en mogelijkheden van de deelnemer. beginnen. Nou begreep ik dat het niet alleen
in onze omgeving is, maar door heel het dorp.
De fitheidstest werd georganiseerd door de
Wat kunnen wij als bewoners hier aan doen?
sportfunctionaris van gemeente De Wolden
Er is al een preventieapp gaande, maar wordt
Gerdo van Dalen, in samenwerking met Icare, hier wel voldoende gebruik van gemaakt?
Stichting Welzijn De Wolden, Fysiotherapie Bewoner Luchtenstein (naam bekend - red.)
in het Wold, Atlas Sport en huisartsenpraktijk
Koekange. Voorafgaand aan de test werd er
een vragenlijst ingevuld. Hieruit konden Icare
Te koop, gevonden, verloren,
en Stichting Welzijn, door middel van een
integrale aanpak, andere problematiek opspoaangeboden e.d.
ren.

Vandalisme

Wat mij deze keer opviel!!
Onlangs was het de week van ge- en herdenken (4 mei) en vieren (5 mei). Gelukkig is er
in ons dorp een vereniging (de Oranjevereniging) die, ruim 75 jaar na dato, nog altijd het
initiatief neemt tot het houden van de zgn.
Stille Tocht op de avond van 4 mei, om de
mensen op het kerkhof te herdenken, die hun
leven op de een of andere manier gegeven
hebben voor onze vrijheid.
En het is opvallend dat de stoet van deelnemers aan deze Stille Tocht, elk jaar wat groter
wordt. En met name de deelname van vooral
jeugdiger mensen is tekenend. Zou dat te maken kunnen hebben met de vele nare ontwik-

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
Kosten particuliere advertenties € 5 (Max
10. woorden) extra woorden € 0,50 per
woord. (advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)
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- Bedrievigheid an de Dorpstroate!
- Woar dan?
- Bej Wolf, de veurmalige Primera
- Aggoh, wat komp doar dan?
- Doar zit now een schoonheidsalon
- En in die ruumte er noast dan?
- Doar zit Bikentertrainer in
- Det zat toch eerst doar boam?
- Klopt, en die ruumte is now
um e toverd tot een appartement
- Is det te huur?
- Jazeker, moar dan muj
Martin zelf eem bellen!
- Kriegt wej een Midzomernachtconcert op landgoed Dickinge?
- Ja klopt det is op 24 juni
- An de rand van Meppel lees ik!
- Dat stiet er wel, moar tis gewoon
in oens prachtige De Wiek heur!
- Tegen die tied hej toch
ook al bijna ut Wieker feest?
- Dat is een weke doar noa
- Nog wat e heurd over die Wieker
muzikanten die goat optreden?
- Ja ik kan oe verzekeren
det giet een mooie oamd worden!
- D’r doet erwat an mit of nie!
- Zekers, een hele schare Wiekers
- Ze bint elke weke drok an’t
repeteren heur ik, komp vaste goed
- De Unicefloop van IKC de Horst
hef een mooi bedrag op e bracht
- Dat was zeker niet mis!
meer dan 5400 euries
- Donderjuu nog an toe zeg!
- Nog e keken bej de Wielerronde?
- Zekers, een mooi evenement is det
- Yow
- Goed Goan

Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

openingstijden tankstation :
ma. t/m vr. : 07.00 tot 21.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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Christel Kok opent schoonheidssalon in De Wijk

Christel Kok heeft op zaterdag 13 mei de deuren van haar schoonheidssalon Huydcare aan de
Dorpsstraat 36 in De Wijk geopend. Daarmee komt een droom uit van de jonge onderneemster uit IJhorst. Tot dusverre werkte ze vanuit huis, maar onlangs besloot ze de zaken rigoureuzer aan te pakken op een betere zichtlocatie. Op de plek waar ze haar deuren opent was
voorheen de Primera gevestigd.
De focus van Huydcare ligt op drie behandelingen: Huidverzorging, huidproblemen, huidverjonging. Kok: ‘Samen met de klant kijken we waar we aan gaan werken en stel ik een behandelplan op waarmee wij aan de slag kunnen. Dit merk heeft ook een aantal thuisproducten die
de klant kan gebruiken om zo de huid ten blijven behandelen naar het gewenste resultaat’.
Christel werkt in haar salon met het merk: Nimue. ‘Een blijvende trend is een jonge, duurzame en stralende huid. Nimue Skin Technology blinkt uit als het gaat om anti-ageing, huidverbetering en huidverjonging’. Meer informatie: www.huydcare.nl

kijk voor drukwerk op
www.drukkerij-vandijk.nl

indruk maken
doe je met drukwerk
van
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Sanne Bouwmeester wint de 58e ronde van De Wijk
Sanne Bouwmeester uit Westerbork,
lid van Wielervereniging De Kannibaal heeft zaterdag
de 58e ronde van
De Wijk gewonnen.
Voor het derde jaar
op rij betrof het
hoofdprogramma
een dameskoers.
Een aantal supertalenten, zoals oudwinnares Meike
Uiterwijk Winkel
maar ook bijvoorbeeld plaatselijk
favoriet Anouk Dekker uit Echten verschenen aan de start. Om 18.30 uur werden de dameselite, junioren en meisjes nieuwelingen in één wedstrijd weggeschoten. Het voorprogramma –
in samenwerking met de MTB-club Zuidwolde - betrof een spectaculaire MTB-streetrace met
een parcours dat wederom dwars door de Wieker Molen ging. (foto: WV de Kannibaal)
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Midzomeravondconcert op Landgoed Dickninge
De warme zon die maar niet onder gaat, de wuivende bomen op het zachte gras en klinkende glazen. Ingrid Slot-Poortman ziet het helemaal voor zich. Ze kijkt reikhalzend
uit naar het unieke Midzomeravondconcert dat wordt gehouden op zaterdagavond 24
juni. Op het prachtige landgoed Dickninge, aan de rand van Meppel, organiseert de
Soroptimistclub Meppel e.o. dan een prachtig evenement met mooie muziek, fijne mensen en lekker eten in een prachtige ambiance.
‘We hebben er ontzettend veel zin in om er een geweldige happening van te maken’, zegt
Slot-Poortman. ‘We hopen op zo’n duizend bezoekers die een heerlijke avond beleven en we
gaan er natuurlijk voor om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. En dat op
een historische plek, want hier hielden we in het verleden ook een aantal keren onze Reestdalfair.’ >>
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Verloskamer
Het goede doel is dit jaar de renovatie van een verloskamer van een klein ziekenhuis in Afrika. ‘In Uganda welteverstaan’, vertelt Slot-Poortman. ‘Als je ziet in welke erbarmelijke
omstandigheden de vrouwen daar nu moeten bevallen, dat is echt vreselijk. Wij gaan ons als
vrouwenclub daarom inzetten om geld in te zamelen voor een verfbeurt en nieuwe apparatuur en meubelen. Dat doen we met de complete Soroptimistclub, maar het concert op 24
juni wordt door de negen leden van de fundraise commissie opgepakt.’
Sponsortafels
Geld inzamelen is natuurlijk het hoofddoel, al laat Slot-Poortman weten dat een andere belangrijke doelstelling natuurlijk een succesvolle avond is. ‘We hebben een onwijs leuk programma opgesteld met voor ieder wat wils. Zo wordt de muzikale omlijsting verzorgd door
het Harmonieorkest van Koninklijke Muziekvereniging Apollo, dingen verschillende bekende Meppelers mee naar de titel van Maestro Meppel 2017 en zijn er optredens van onder
meer Daphne van Ditshuizen.’
Contant geld
Bezoekers zijn vanaf 19 uur welkom op het landgoed. De entreeprijs is in de voorverkoop €
12,50 en aan de kassa € 15. Op het landgoed zijn meerdere foodtrucks aanwezig en kunnen
teilen met wijn, bier en fris worden besteld. Slot-Poortman: ‘Maar natuurlijk kun je ook
gewoon één glaasje kopen. Gasten wordt dus ook aangeraden om contant geld mee te brengen. Voor bedrijven bieden we sponsortafels aan, waarbij men met zes man aan een tafel
wordt voorzien van eten en drinken voor € 400. De gehele opbrengst gaat naar het goede
doel, dus we hopen dat veel ondernemers een tafel zullen afnemen.’
Kleedje
Het zomeravondconcert zal een beetje de
sfeer van een aangeklede picknick uitademen. Bezoekers kunnen een kleedje
meebrengen om op te zitten of een stoel
‘kopen’. Het is niet toegestaan om zelf
eten en drinken mee te nemen, omdat
natuurlijk zoveel mogelijk geld ingezameld moet worden voor het goede doel.
Er wordt van mooi, zomers weer uitgegaan, want de locatie leent zich er niet
voor om tenten te plaatsen. SlotPoortman: ‘De entourage op Dickninge
wordt namelijk prachtig, met sfeervolle
verlichting en goede voorzieningen zoals
een parkeerplaats en toiletten. We maken
er een feestje van, dat niet per se afgelopen is na de optredens. Wie wil blijven
overnachten kan terecht bij Hotel De
Havixhorst of camping De Havixhorst. Niets staat dus in de weg om er een fantastische
avond van te maken die de gasten nog lang zal bijblijven.’
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij De Beurs, Switch Mode, Bloemenboetiek
Jarina, Slot-Poortman makelaars en Haarmode Maureen of check de website
www.midzomeravondconcert.nl.
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Bloedstollende workshops in Bibliotheken De Wolden
In het kader van de Spannende Boeken Weken organiseren de bibliotheken in De Wolden
‘bloedstollende’ schrijfworkshops. Mensen die altijd al een spannend (kort) verhaal wilden
schrijven, kunnen meedoen aan de schrijfworkshop van Marja West. Marja leert de deelnemers de do’s en don’ts. Opbouw, personages, dialoog, spanningsboog, alles komt aan bod in
deze drie uur durende workshop.
Marja West
Marja West (IJhorst) debuteerde in 2015 bij Ambo|Anthos Uitgevers met haar thriller Uitgeteld. In 2016 verscheen haar tweede thriller bij dezelfde uitgeverij onder de titel Echte barkeepers heten Henk. Momenteel werkt ze aan haar derde roman De laatste zomer van Wouter
Bolhuis. Naast papieren boeken schrijft Marja West luisterseries voor Storytel (Storytel originals). In april 2017 verscheen haar eerste luisterserie Gelukkig zijn we familie. Later in 2017
verschijnt er een tweede van haar hand. Verder schrijft zij korte verhalen.
Spannende Schrijfwedstrijd
Bibliotheken, het Algemeen Dagblad en Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) slaan de handen ineen voor de Spannende Schrijfwedstrijd. Op zaterdag 3
juni staat er in het Algemeen Dagblad een oproep om een spannende vakantieverhaal van
maximaal 1000 in te sturen.
De schrijvers in spé die met hun korte verhaal kans willen maken in de landelijke Spannende
Schrijfwedstrijd van het Algemeen Dagblad, CPNB en bibliotheken krijgen na afloop van de
workshop van Marja West redactie en feedback op hun verhaal!
Bloedstollende workshops
De workshops starten allemaal om 19.00 uur en duren tot 22.00 uur:


Maandag 29 mei Bibliotheek Ruinen
Donderdag 1 juni Bibliotheek De Wijk

Deelname is € 10,- voor bibliotheekleden en € 15.- voor niet-leden. Opgave via de plaatselijke
bibliotheek.
Spannende Boeken Weken
Tijdens de Spannende Boeken Weken van 9 t/m 25 juni wordt kwalitatief hoogstaande misdaadliteratuur onder de aandacht van een breed lezerspubliek gebracht. De campagne van
2017 staat geheel in het teken van de thriller als vakantieboek.
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De jongerenwerkers in de buurt stellen zich voor
Bij onze eerste kennismaking met jongeren of buurtbewoners komen altijd drie vragen naar
voren: ‘Wie bent u?’, ‘Wat doet u?’, ‘Voor wie werkt u eigenlijk?’
De eerste vraag is voor ons makkelijk te beantwoorden. Wie wij zijn? Wij zijn Marloes Markslag en Dieuwertje Jansen en werken als jongerenwerkers in De Wijk. We zijn regelmatig in
de buurt te vinden. Bijvoorbeeld bij hangplekken van de jeugd, bij de pannakooi of de keten
in De Wijk. Maar ook zijn we op locaties als OBS De Horst waar we gastlessen geven over
onder andere sociale media, of in De Havezate waar onze werkplekken zijn. We komen weleens ergens samen, maar gaan ook alleen of met een andere collega op pad.
De tweede vraag is minder eenvoudig uit te leggen. Wat wij
doen? We vragen weleens: ‘Wil je een kort of lang antwoord?’ Meestal vraagt de jeugd om een kort antwoord, dus
antwoorden wij: ‘Jullie lastigvallen!’. Maar wat wij echt
doen, is contact leggen met de jongeren die we tegenkomen.
Vanuit dit contact proberen we een band op te bouwen met de
jongeren zodat we elkaar leren kennen en elkaar weten te
vinden. We werken veel samen met de gemeente, politie en
andere instanties om de vragen die jongeren hebben te kunnen beantwoorden of om samen met de jongeren te komen tot
oplossingen. Daarbij proberen we vaak de buurt, ouders of
andere instanties zoals de basisschool te betrekken. Het gaat
om zaken van overlast tot vrijetijdsbesteding of van gezellige
jongerenactiviteiten opzetten (samen met de jongeren) tot
problemen thuis. We werken niet alleen overdag maar soms
zijn we ook ’s avonds te vinden in De wijk.
Marloes Markslag
Op de laatste vraag is het ook makkelijk antwoord geven.
Wij werken voor Welzijn De Wolden. Dit is de welzijnsorganisatie in gemeente De Wolden. Samen met onze collega’s
proberen wij inwoners van De Wolden te helpen bij vragen
over wonen, zorg, en welzijn, en nog veel meer. Maar daar
vertellen we een andere keer meer over.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn over het jongerenwerk of zijn er onbekende ‘hangplekken’ door te geven, dan
zijn wij via onderstaande contactgegevens bereikbaar. Natuurlijk zijn wij ook aanspreekbaar als we door de buurt lopen. Of loop gewoon eens binnen bij De Havezate!

marloesmarkslag@welzijndewolden.nl 06-23 695 357
dieuwertjejansen@welzijndewolden.nl 06-10 794 676

Dieuwertje Jansen

Adverteren in dewijk.info? Bel of mail ons:
Telefoon: 06-50 953 385

e-mail: info@dewijk.info

www.dewijk.info
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zij/hij leven en bij de regelmatige bezoekers
van de concerten van Wijker Kunst wel bekend. Tot slot van het korte intermezzo tussen
de repetities door, sprak de totaal verraste
Maandag 8 mei werden tijdens de wekelijkse dirigent enige woorden tot de koorleden, niet
repetitie van de koren van Wijker Kunst in de echter nadat hij van de voorzitter van het
Havezate te De Wijk de leden van zowel het mannenkoor, Jan Steenbergen, een paar flesvrouwen- als het mannenkoor alsook de diri- jes wijn overhandigd had gekregen. Vrijaf
gent Bert Lammers verzocht even samen te
kreeg de dirigent echter niet, want zoals in het
komen in de repetitieruimte. De algemeen
begin al werd gememoreerd, er moest nog
secretaris Gerrit van de Belt had enige algehard gewerkt worden met het oog op het
mene mededelingen, zo heette het. Op zich
drukke weekend wat voor de deur staat.
niet zo vreemd natuurlijk, vooral niet als men
bedenkt dat er nogal wat activiteiten zijn
waaraan de koren medewerking mogen verlenen.
Donderdag 11 mei zijn de kinderen van Kdv

Wijker Kunst verrast
dirigent

Peuters gaan met buurtbus

Zo heeft het mannenkoor zondag 14 mei samen met het plaatselijke mannenkoor van
Bösensell in Duistland opgetreden tijdens een
Heilige Messe en vervolgens tijdens een concert. De maandag er na traden de koren van
Wijker Kunst apart, maar ook samen op in De
Berghorst te Staphorst, daarbij gehoor gevend
aan de uitnodiging van een bruidspaar , waarvan beide partners al jaren deel uitmaken van
Wijker Kunst.

Postweg een rondje geweest in de buurtbus.
Dit omdat we werken aan het thema verkeer.
Om 11:45 uur zijn ze in de bus gestapt en
gingen door de Wijk en naar IJhorst. Daar
moesten ze even wachten en daarna konden
ze door naar Meppel. Ze reden langs het ziekenhuis en het station waar we de treinen ook
nog hebben gezien. De kinderen vonden het
prachtig en hebben veel dingen gezien onderweg.

Toen de secretaris echter zijn huishoudelijke
mededelingen had gedaan, kwam de verrassing zowel voor de dirigent als de leden. Er
werd namelijk een brief voorgelezen uit
1987, waarin de toenmalige secretaris Roelof
Meier (oud kapper) aan de heer Bert Lammers meedeelde dat hij benoemd was tot dirigent van Wijker Kunst. Dit betekende dus dat
hij inmiddels 30 jaar de koren van Wijker
Kunst heeft mogen en willen begeleiden.
Hieraan werd tijdens een korte toespraak van
Betty Feenstra voorzitster van het vrouwenkoor ook gerefereerd, met de woorden : Net
als bij elke relatie ging het soms met ups en
downs , maar we zijn er steeds weer uitgekomen.

Vrienden van De Wiek live

Vrijdagavond 30 juni belooft een bijzondere
avond te worden. In de feesttent in De Wijk is
deze avond ‘Vrienden van de Wiek live’. Deze gelegenheidsband voor Wiekers, met Wiekers en door Wiekers heeft al een aantal keren
gerepeteerd. De volgende muzikanten doen
er aan mee: André Hendriks, Bas van Bremen, Benny Spin, Berry Ritbergen, Bert van
Bremen, Bianca v an Ooijen, Ferry Johannes,
Hans Peter Sloots, Herman Reuvers, Jan Gerard Maring, Jos van Kampen, Justin Hendriks, Marcel Kroes, Mario Mos, Monique
Schoonhoven, Renate Benschop, Stefan Bork,
Thomas Bruins en Timo Matser. Plus zes
blazers van Apollo. Popkoor Nameless verDe begeleidende bloemen voor zijn vrouw
zorgt ook een optreden. Daarnaast is er nog
werden door de heer Lammers zeer gewaareen zgn. verrassings-act. De avond is in zes
deerd. Vervolgens zong het gemengd koor het
verschillende blokken opgedeeld. Het eerste
door Jan van Poppel geschreven nummer
blok begint al om 20.30 uur.
Hoera, hoera , een alternatief voor Lang zal
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Wacker zoekt Trainer/Coach/JO 17.1 / Technisch jeugdcoördinator
Voetbalvereniging Wacker is opgericht in 1930. In 1994 is vanuit de jeugd samen met vv
IJhorst de Wacker IJhorst Combinatie (WIJC) opgezet, waarbij de jeugd is samengevoegd.
Wacker is een club met veel betrokken mensen. Voetbal en respect staan natuurlijk voorop
maar we zijn daarnaast ook een vereniging die een actieve rol heeft in De Wijk en omstreken.
Taakomschrijving:
Vanuit deze rol ben je onderdeel van de Technische Commissie van de voetbalvereniging
Wacker, de spil rondom technische zaken binnen WIJC voor de teams van JO-17/JO-15-JO13 en ben je de trainer van JO-17.1
De taken die uitgevoerd worden bestaan onder meer uit:
2 x per week verzorgen van de training
Coaching en begeleiding op zaterdag
Overlegd als coördinator met de trainers van de overige teams van JO-17/JO-15/JO-13.
Je bent:
communicatief goed ontwikkeld
in bezit van TC 3 of bereidt die te volgen.
Informatie:
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan ontvangen we graag jouw sollicitatie per e-mail.
wi.dekker@ziggo.nl. meer info? neem contact op met Willem Dekker tel: 06-55377755.

15

16

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……………………..
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0522 - 820377
088 - 0128210
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
0900 - 1120112
0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69

dewijk.info
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl en www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 10 juni 2017. Kopij inleveren voor 5 juni. 10.00 uur

