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Theatervoorstelling Dikke Reint wordt weer opgevoerd

Met de theatervoorstelling Dikke Reint komt u op de mooiste plekken van de vallei van
de Reest. Ook deze zomer kunt u weer mee op de wagen met de baron! Het vermakelijke verhaal van Reint Hendrik, baron de Vos van Steenwijk, is gebaseerd op historische
feiten en vertelt waarom deze baron niet wilde trouwen.
De scènes worden gespeeld op prachtige plekken in het Reestdal. Tussendoor rijdt de baron
of de andere spelers met u mee op de wagen naar de volgende speelplek. Deze vertrekt in
juni, juli en augustus een vijftal keren vanaf de molen in de Wijk. Speeldata 2016: Matinees
op zaterdagmiddag 25 juni en 9 juli, aanvang 14:00 uur. Vrijdagavond 1 juli, aanvang 19:00
uur. Deze voorstellingen duren: twee uur en vijfenveertig minuten.
Nieuw dit jaar is een avondtour met iets extra's: namelijk de ‘Dikke Reint by Night Tour’ op
vrijdagavond 19 augustus, aanvang 19:30 uur. Ook nieuw is het arrangement met een diner.
Deze ‘Dikke Reint diner-tour’ vindt plaats op zaterdag 2 juli. Vertrek om 16:00 uur. Opstapplaats is de molen in De Wijk. Meer informatie: www.dikkereint.nl
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Wolden T: 0528 37 86 86
E: yvonnehooijer@welzijndewolden.nl
Enthousiaste vrijwilligers
Ieder jaar is er weer een grote club met enthousiaste vrijwilligers. Ook dit jaar is er
In de zomervakantie van 2016 wordt van 15 voor de vrijwilligers de mogelijkheid om bij
t/m 19 augustus de sport- en cultuurweek
te dragen in de voorbereiding en uitvoering
georganiseerd door combinatiefunctionarisvan het sport- en cultuurkamp. De vrijwilsen van de gemeenten De Wolden, Hoogeligers kunnen een groep kinderen begeleiden,
veen en Westerveld en jongerenwerkers van maar ook zorgen voor de invulling van bijWelzijn de Wolden. Deze week wordt geor- voorbeeld de bingo, een tienkamp of een
ganiseerd in plaats van het sport- en cultuur- cultuurmiddag. Vrijwilligers die graag een
kamp en is speciaal voor basisschoolkinderen bijdrage willen leveren kunnen zich melden
uit deze gemeenten die vanwege verschillen- bij één van de gemeenten, combinatiefunctiode redenen zelf niet op vakantie kunnen. De narissen of jongerenwerkers. Dit kan ook per
inschrijving voor de week is gestart op 7
e-mail via het e-mailadres
maart 2016.
sport@hoogeveen.nl
Geen overnachting
De sport- en cultuurweek vindt plaats in en
rond de sporthal in Zuidwolde. Het programma zal weer gevuld zijn met fantastische
Met ingang van het komende seizoen zal
sporten, culturele activiteiten en spellen. Zo
René Zuil de hoofdtrainer / coach van de
is het zwembad op loopafstand, worden
selectie van Roreko zijn. Een jonge coach,
sportverenigingen benaderd voor clinics en
waarvan wij verwachten dat dit goed past
biedt de omgeving in Zuidwolde genoeg mo- met de selectie. René, woonachtig te Noordgelijkheden voor geweldige activiteiten. Om wolde, heeft als speler bij Leonidas en De
verschillende redenen is het dit jaar niet mo- Hoeve gespeeld. Zijn trainers carrière is hij
gelijk om de kinderen te laten overnachten,
begonnen bij Leonidas. Na Koru en Lintjo
waardoor het programma met name overdag ziet hij in Roreko een nieuwe uitdaging. Rozal plaatsvinden. Om te voorkomen dat kin- reko hoopt onder René competitief in de derderen vanwege de afstand niet meer kunnen de klasse te spelen. Dus promotie in de zaal
komen, wordt er nog naar oplossingen geke- (na degradatie afgelopen seizoen) is zeker het
ken.
doel. Op het veld heeft Roreko momenteel
Meer informatie en aanmelden:
nog kans op promotie naar de 2e klasse. Het
Deelname aan deze week is gratis. Wil je je
bestuur van Roreko en technische commissie
opgeven voor de sport- en cultuurweek of wil zijn blij met de komst van René en wensen
je meer informatie dan kan dat je contact
hem en de selectie veel succes in het seizoen
opnemen met Yvonne Hooijer, Welzijn De
2016 / 2017.

Ook in 2016 aanbod voor
kinderen zonder vakantiemogelijkheden

Nieuwe trainer Roreko

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

Haar en/of hoofdhuidproblemen!

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

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in
Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse.
Tel: 0522 –481629. kapsalonhairtrends.nl

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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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 hek e heurd giet
de nije super now al open?
- Klopt, op 8 juni om 8 uur al
- Hebt ze mooi raps e doane
- Zeker weten.
- Hoe was ut Pinksterconcours?
- Drok bezocht hek e heurd
zoaterdag zat de tente nokkie vol
- Mit de mannen van Tendum
- Precies, klein Wieker feesie
- Ronde van De Wiek truf
ut dit joar ook mirakels
- Dat kuj wel stellen prachtig weer
en veule volk op de bien
- Die MTB Streetrace was ook
mooi um te zien
- Jazeker, moar woarumme
deden er gien Wiekers mit?
- Koldwatervrees heur ik iene zeggen
- Zul dat ut ween?
- Gien idee!
- Wanneer was die Swim2Walk?
- Det begunt op dinsdag 7 juni
- Wat is det van de Antrappers dan?
- De Motoravondvierdaagse bedoel ie
det is van 31 mei t/m 3 juni
- En veur wie is dat?
- Veur leden en niet leden
- Kosten slechts € 2 per avond
- Opbrengst giet naar stichting ALS
- In de Wiekslag hej binnenkort
ook een actie veur ut het goede doel
- Wat mag dat ween dan?
- Een piratenmarathon meen ik
Moar stiet verderop wel te lezen
- Yow
- Goed Goan
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Iris Ton wint Ronde van De Wijk
De 57e Wielerronde in De Wijk is een
succes geworden. Het was een heerlijke
zaterdag! De temperatuur zat mee en de
regen bleef uit: ingrediënten voor een gezellige middag/avond. En dat werd het
ook! De terrassen in De Wijk zaten vol en
de belangstellenden konden genieten van
een avondje absolute topsport.
Dit jaar had het bestuur er voor gekozen,
om te starten met iets anders: een heuse
MTB-streetrace. In samenwerking met de
MTB-club uit Zuidwolde werd dit een
bijzonder aangenaam “voorprogramma”.
In en uit een trailer met ongeveer 100 pallets en een doorsteek door de Wieker Meule spraken
tot de verbeelding en werd door het publiek
– die heel dichtbij konden komen – zeer
gewaardeerd. Winnaar werd Jeroen Boelen.
In de aansluitende junioren/
nieuwelingenrace voor dames wielrensters
bleek al gauw, dat het parcours in de Wijk
uitdagend is en met name voor de rappere
dames geschikt. De vele premiesprints
maakten de wedstrijd voor het publiek aantrekkelijk, maar voor de wielrensters erg
zwaar! Eva Jonkers won bij de nieuwelingmeisjes en Iris Ton, in het shirt van de Peddelaars uit Hoogeveen, boekte haar eerste
seizoens-overwinning bij de junioren door
solo over de streep te rijden! Het hoofdprogramma werd ook dit jaar gevormd door de elite-dames. Alleskunner Marije Joling uit Assen
won in het 54-koppige peloton de eindsprint en mag zich een jaar lang trotse kampioen in De
Wijk noemen. Met een dikke prijs, zo lazen we van haar op Twitter! Het bestuur van De Wiek
op Wiel’n was na afloop uitermate tevreden en was met name verheugd door de vele positieve
geluiden, de hulp van vele vrijwilligers en de steun van vele sponsoren! Zonder dit alles geen
wielerronde en daarvoor dan ook namens het bestuur heel hartelijk dank! Tot volgend jaar!
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Kanker en voetzorg verlening
Sinds kort zijn er twee gediplomeerde Oncologisch Voetzorg Verleners (OVV) aan het
werk in onze regio. Al langere tijd konden
mensen met diabetes, reuma, verwaarloosde
voeten, geriatrische voeten of andere medische voetklachten terecht bij deze vakvrouwen die beide werkzaam zijn in hun
eigen praktijk.
De pedicures Diny
Helmich en Sytske
de Ruiter hebben een
opleiding gevolgd tot
Oncologisch Voetzorg Verlener via het
opleidingsinstituut
de Medische Voet in
Amsterdam. Tijdens deze opleiding hebben
beide pedicures stage gelopen in verschillende
ziekenhuizen, hospices, inloophuizen en bij
de oncologische fysiotherapie, afdeling revalidatie-behandeling in het ziekenhuis te Meppel.
Wat is een oncologisch voetzorg verlener
Oncologisch Voetzorg Verleners zijn zich
bewust van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen die een medische behandeling met zich mee kan brengen. Daardoor kunnen zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject inzetten in afstemming
met het behandelend oncologisch team of de
oncologisch verpleegkundige.
Een specialisatie in de oncologie is op zich
niet bijzonder. Er zijn inmiddels oncologisch
diëtisten, oncologisch fysiotherapeuten enz.
Een in de oncologie gespecialiseerde voetzorgverlener ontbrak in deze discipline en is
hard nodig. Kankerpatiënten wenden zich
tijdens de perioden van hun kuren regelmatig
tot voetzorgverleners. Deze gaan aan de slag
met hun professionele kennis omtrent de voetbehandelingen van deze patiënten.
De behandeling
Tijdens de behandeling van kanker met chemo- of radiotherapie kunnen er voetproble-

men ontstaan in de vorm van overmatig eelt,
losse en broze nagels, ontstoken nagelriemen,
neuropathie van de voeten en een droge tot
zeer droge huid. Wanneer men al eelt aan de
voeten heeft is het verstandig dit voor de behandeling van kanker weg te laten halen, zodat er geen problemen kunnen ontstaan in de
vorm van bijvoorbeeld kloven of likdoorns.
In overleg met het oncologisch team en de
patiënt wordt een behandelplan opgesteld,
zodat de voeten in een goede conditie zijn en
blijven. Er wordt gewerkt met een natte techniek, die voor verkoeling zorgt, zodat de behandeling minder gevoelig is.
Waarom is oncologische voetzorg zo belangrijk
Elk jaar komen er tenminste 10.000 kankerpatiënten bij, met de daarbij behorende voet-,
nagel- en huidproblemen. Deze vormen voor
de voetzorgverleners een extra doelgroep.
Screening
Een regelmatige screening van de voeten in
deze groep is noodzakelijk zowel vóór, tijdens
als na de chemokuur. Als iemand behandeld
wordt met chemo- of radiotherapie kent de
behandeling altijd een neutropene fase. In die
fase is een patiënt uiterst gevoelig voor infecties en heeft het lichaam meer tijd nodig om
eventuele wondjes te doen herstellen. Preventief kan er door de oncologisch voetzorg verlener veel worden gedaan om de voeten in een
goede conditie te houden.
Waar en hoe te bereiken
De Oncologisch Voetzorg Verleners kunt u
vinden op onderstaande adressen:
Diny Helmich
Pedicure + met Oncologie
Dorpsstraat 95 - 7957 AT De Wijk
0522-443195
pedicurediny@planet.nl
Sytske de Ruiter
Medisch Pedicure met Oncologie
Kerkweg 8 - 7955AA IJhorst
06-10937653 - 0522-441997
info@pedicurederuiter.nl
www.pedicurederuiter.nl
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Subsidie aanvragen eigen woning
Woldenaren met een eigen woning kunnen
vanaf 1 april 2016 weer subsidie aanvragen
voor woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen. In totaal stelt de gemeente
De Wolden voor 2016 € 81.000 subsidie beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk een lening aan te gaan voor de aanschaf van zonnepanelen: de’ zonnelening’. Hiervoor is in totaal € 246.555 beschikbaar. Woningeigenaren
met een woning gebouwd voor 1 januari 2006
kunnen subsidie aanvragen. Voor de aanschaf
en installatie van energiebesparende maatregelen kan twintig procent subsidie worden
aangevraagd. Per woning keert de gemeente
maximaal 3.200 euro subsidie uit. Het SNN
Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
behandelt de aanvragen namens de gemeente
De Wolden. Aanvragen kan via www.snn.eu/
dewolden.

Informatieavond wijksteunpunt
Informatieavond wijksteunpunt De Wijk
maandag 30 mei 19.30 uur in woonzorgcen-

trum Dunninghe in De Wijk. U krijgt informatie over het wijksteunpunt. En uitleg over
de veranderingen in de zorg. Tevens wordt u
uitgenodigd om mee te denken over het opstarten van een zorgcoöperatie in De wijk.
Aanmelden is gewenst. Opgave via e-mail
klantadviescentrum@destouwe.nl of
telefonisch (0522) 49 81 98.

Start bouw woningen Dunningerhof
BEMOG Projektontwikkeling BV en Nikkels
bouwbedrijf b.v. starten met de bouw van
negen woningen in de Dunningerhof in de
Wijk. De negen woningen in de Dunningerhof bestaan uit twee blokken rijwoningen en
een blok met twee twee-onder-een kapwoningen. Vanwege de tot nu toe succesvolle verkoop van tien woningen in Dunningen deel 1
hebben ontwikkelaar en gemeente een vervolg gegeven aan een 2e deel. Ook voor deze
woningen is veel animo waardoor BEMOG
Projektontwikkeling BV en Nikkels bouwbedrijf b.v. nu ook kan beginnen met de bouw
van de volgende negen woningen.

8

9

Platina huwelijksfeest echtpaar Van de Belt- Bisschop
Het was tijdens het hooien op het land toen de vonk oversprong tussen Albert van de
Belt (96) uit Veeningen en Trijntje Bisschop (91) uit Zuidwolde. Zij was als dienstmeid
werkzaam bij de familie Robaard in Zuidwolde, en hij had net zijn militaire dienstplicht
vervuld en hielp ook mee om het hooi van het land te halen. ‘Van het een kwam het ander’. Ze kregen verkering en trouwden op 10 mei 1946.
Met de paardenkoets werden ze
naar het gemeentehuis gebracht.
Daarna volgde de kerkelijke inzegening. Het feest was op ´de deel´
van de boerderij. Na het huwelijk
trok het stel in bij zijn ouders.
Hier werden ook twee van de drie
kinderen geboren. Een paar jaar
later verhuisden ze naar IJhorst.
Hier woonden ze zesenvijftig jaar
met veel plezier. Sinds acht jaar
wonen ze iets kleiner, in een seniorenwoning aan de Tillemaweg in
De Wijk. ‘Alles gelijkvloers, op
onze leeftijd wel handig’.
Een eigen boerderij kwam er
nooit, want het echte zware boerenwerk was niet aan Trijntje besteed. ´Hooien en melken
daar had ik een hekel aan´. Wel had ze nadien een aantal ‘werkhuisjes’ om te schoonmaken.
Hoewel ze graag door had willen leren op school, was dat er niet bij. ‘Vader vond het beter
dat ik aan het werk ging. Maar heb nu wel drie kleindochters die voor de klas staan. Het is
dus toch nog goed gekomen’ vertelt ze lachend. Albert werkte tot hij met Vut ging maar liefst
negentwintig jaar bij de Landbouwbank in Meppel, de voorloper van het huidige Agrifirm.
Waar hij vertegenwoordiger werd, en later een kantoorbaan kreeg. ‘Op de fiets werden de
klanten in de regio bezocht’. Reizen mochten ze altijd graag doen. Vele busreizen werden
gemaakt. ‘ Hebben best veel van de wereld gezien’. Hoogtepunt was een vliegreis naar Australië waar een neef woont. ‘Vierentwintig uur waren we onderweg. We spraken niet zo
goed Engels, maar met handen en voeten hebben we ons daar prima gered’.
Beiden verkeren nog in relatieve gezondheid. En zijn nog heel actief. Ze mogen nog graag
een stukje fietsen. En bezoeken ook de kerk nog regelmatig. Trijntje houdt van breien, puzzelen en zingen bij het ouderenkoor. Tot voor drie jaar terug deed ze ook nog veelvuldig aan
gymnastiek. Hij mag nog graag wat tuinieren. Geven en nemen, is net als orde en regelmaat
het geheim van hun huwelijk. Albert: ‘Tuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben. Tot
mijn 94e had ik nog nooit in het ziekenhuis gelegen’. Trijntje: ‘Stress en ellende hebben we
gelukkig buiten de deur kunnen houden. Ook in de familie zijn ze allemaal nog bij elkaar
gebleven. Allemaal zijn ze heel sportief bezig’.
Het echtpaar heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen, en elf achterkleinkinderen. De twaalfde is op komst. Samen met de familie werd het 70 jarig huwelijksfeest gevierd bij het Vosje
in IJhorst. Burgemeester de Groot kwam ook nog even langs om de felicitaties over te brengen. Niet alleen namens de Gemeente de Wolden, maar ook met een brief van de Koning.
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Zin om met je hond te gaan
(praktijk) speuren in het
bos en of in het dorp.
Ik heb nog enkele uren vrij.
Privéles 10 euro per uur
regio de wijk

Info bel gerust
Anneke
06-46316696
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Coop Dunnink in De Wijk opent deuren op nieuwe locatie
Op maandag 8 juni opent Coop Dunnink zijn deuren op een nieuwe en duurzamere
locatie. Eigenaar Niek Slomp: “Onze supermarkt is met dit nieuwe pand helemaal upto-date. Bovendien bieden we onze klanten met een nieuwe bakkerij en gebruiksvriendelijke zelfscanners een nog betere service. We kunnen niet wachten om de vernieuwde
winkel aan iedereen te laten zien!”
Slomp vervolgt: “Onze nieuwe winkel is een stuk duurzamer. Zo krijgen we nieuwe koelsystemen, een warmte-terugwininstallatie en wordt de winkel voorzien van ledverlichting: allemaal energiezuinige maatregelen. Ambacht en service staan centraal bij Coop Dunnink.
Naast de ambachtelijke slagerij komt er een nieuwe, open bakkerij, waar je de bakkers aan
het werk ziet. Klanten kunnen altijd bij ons terecht met bijzondere verzoeken, zoals kleinere
porties of speciaal samengestelde schotels.”
Slimmer boodschappen doen door zelfscannen
Coop Dunnink is een van de eerste Coop-supermarkten die klanten die mogelijkheid biedt
om middels zelfscanners zelf hun boodschappen te scannen. Slomp: “Ook hiermee bieden
we een extra service. Vanuit consumenten is er steeds meer vraag naar zelfscanning. De moderne manier van boodschappen doen biedt extra gebruiksgemak en de optie om snel af te
rekenen bij speciale zelfscankassa’s. Coop koos als eerste supermarkt van Nederland voor
extra gevoelige zelfscanners, waardoor het nóg gemakkelijker wordt om boodschappen te
scannen.”
Opening
Coop Dunnink opent op woensdag 8 juni om 8 uur zijn deuren op de nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen al op dinsdagavond 7 juni vanaf 19 uur een kijkje komen nemen tijdens
de feestelijke receptie.
Foto bijschrift:
Op donderdag 14
januari markeerde
Niek Slomp, de
eigenaar van de
nieuwe Coop
samen met wethouder Jan ten
Kate, als symbolisch startsein de
nieuwe hoofdingang van de supermarkt.
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Motoravondvierdaagse

kankerpatiënten, is genezing zelfs een kwestie
van leven of dood.

Van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni organiseert de MC De Antrappers uit De Wijk voor
het eerst een Motoravondvierdaagse. Elke
avond wordt er een rit uitgezet van ongeveer
125 kilometer, die elke avond in een andere
windrichting zal gaan. Vertrek 31 mei café de
Wiekslag, 1 juni Restaurant Mulino, 2 juni
café de Wiekslag 3 juni Restaurant Mulino.
Eindpunt bij dezelfde gelegenheden als waar
gestart is. Elke avond wordt er voorgereden.
Je kan er ook voor kiezen om minder dan vier
avonden te rijden. Na afloop van de rit kan er
worden nagebabbeld in de plaatselijke horeca,
waar voor de rit natuurlijk ook nog een bak
koffie kan worden gedronken. De routes zijn
beschikbaar voor navigatie, maar er kan ook
worden aangesloten bij een van de voorrijders. Deelname is zowel voor leden als nietleden. Kosten zijn € 2,- per deelnemer per
avond. Deze opbrengst wordt geschonken aan
de Stichting ALS.

De Maag Lever Darm Stichting staat achter
twee miljoen buikpatiënten. Door onderzoek
te faciliteren en voorlichting te geven redden
we levens. Een ziekte die veel Nederlanders
raakt is darmkanker. Jaarlijks krijgen 15.000
mensen de diagnose darmkanker en overlijden per dag 13 mensen aan deze ziekte. De
impact van darmkanker op het leven van een
patiënt en naasten is uiteraard groot. Maar
ook buikziekten zoals colitis ulcerosa, de
ziekte van Crohn, het Prikkelbare Darm Syndroom en coeliakie hebben veel impact op het
dagelijks leven van patiënten door alle beperkingen die deze aandoeningen met zich mee
brengen. Van maandag 13 juni tot en met 18
juni kan er een collectant bij u aan de deur
komen voor een vrijwillige bijdrage. De
Maag Lever Darm Stichting hoopt op uw
steun voor 2 miljoen buikpatiënten in Nederland.

Collecteweek
De collecteweek van de Maag Lever Darm
Stichting gaat van start op maandag 13 juni.
Tijdens de collecteweek slaat de stichting
letterlijk alarm voor de 2 miljoen buikpatiënten die dagelijks beperkingen ondervinden als
gevolg van hun ziekte. Vanaf maandag 13
juni gaan door het hele land 16.000 collectanten langs de deuren om geld op te halen. De
opbrengst van de collecte gebruikt de Maag
Lever Darm Stichting voor noodzakelijk onderzoek. In Nederland ondervinden twee miljoen buikpatiënten dagelijks beperkingen van
hun ziekte. Bij een deel van hen, zoals darm-

Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons:
06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
www.dewijk.info
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beginnen op dinsdag 7 juni 2016 met een
avondje baantjes zwemmen, woensdag 8 juni
gaan we 5 km wandelen. Op donderdag 9
Piraten Draaien Door organiseren een draai
juni weer zwemmen en als knallende afsluimarathon vanaf 9 juni t/m 12 juni 2016 bij
ting de laatste dag al wandelend achter de
café De Wiekslag. Het team wil proberen
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stich- muziek aan op vrijdag 10 juni.
ting Kika. De dj’s Patrick, Niels, Johan, Rik
Alle dagen starten we bij het zwembad De
en Ronald draaien non-stop op de radio. Op
Slenken in De Wijk. Noteer in je agenda,
donderdag om 12:00 uur zal de start zijn van Swim2Walk: 7 - 10 juni 2016. Meer info
de Piraten Draaien Door marathon. Vrijdag
volgt.
wordt er ook de hele dag gedraaid. En worden er lootjes verkocht. 's Avonds komt de
band All-Inn spelen. Zaterdagmiddag is er
een kindermiddag. De kinderen kunnen een
strippenkaart kopen van 5 spellen voor € 2,50
Drie dagen paardensport in De Wijk zijn open 10 spellen voor € 5. Deze middag zal bestaan uit oud Hollandse spellen zoals: Koek- nieuw succesvol verlopen! Mooie sport, gezelligheid, vele prijswinnaars en veel publiek
happen, Blikgooien, Snoephappen etc. Er
zorgden voor een geslaagd CH de Wijk, beter
zullen twee rally auto's aanwezig zijn. Kinderen kunnen zich laten schminken, en lekker bekend als het Pinksterconcours. ‘Prix de
vanquer’ werd dit jaar gewonnen door maar
springen op het springkussen. Draaiorgel de
Parel komt ook langs. Voor de kinderen zal er liefst twee springruiters: zowel Bert-jan Zuidema als Jack Broek kregen een fiets aangeranja aanwezig zijn. De opbrengst van de
boden door de Firma Huisjes! Daarnaast liekindermiddag eveneens naar het goede doel
KiKa. Zaterdagavond treden er diverse arties- ten ook de tuigpaarden en dressuurpaarden
hun talenten zien. Anna-Sophie Huisman beten op. zondagmiddag hebben we een vinylbattle. Zondagavond vanaf 20.30 uur is er live leefde een buitengewoon succesvol CH De
Wijk. In totaal pakte zij drie hoofdprijzen. De
muziek. Later op de avond zullen alles Dj’s
voor de laatste keer hun mooiste platen laten 13 jarige amazone legde met haar pony
Spoekedammetje’s Nikos in de hoogste dreshoren en dan wordt de week afgesloten.
suurklasse tweemaal beslag op een eerste
plek: met 70.77% en 67,80% bleef ze haar
concurrenten ruim voor in de Z2-Klasse. VerDe zwem4daagse en de wandel4daagse slaan der nam de Ruinerwoldse met haar pony Vinde handen ineen, en komen met een nieuw
kenhove U2 deel aan de BB-Klasse. En deze
concept! Samenwerken leek ons een goed
won ze met 70 stijlpunten. Het zaterdagavond
alternatief om de actieve deelnemers een leuk spektakel was een succes, waarbij de
en afwisselend programma aan te bieden. De Reestruiters er vandoor gingen met de eerste
opzet van deze sportieve week is als volgt: we prijs en Viribus Unitis met de tweede prijs.

Piratenmarathon

Concours Hippique
De Wijk groot succes

Swim2Walk

1000 koffiebekers 180 ml volledig bedrukt in fullcolour
met uw eigen ontwerp voor maar € 160,-. Of laat het
ontwerp door ons maken voor slechts € 50,- extra.
Bij een opdracht vanaf 5000 exemplaren maken wij
gratis een mooi ontwerp.
Ekocups.nl
Zomerdijk 13A
7942 JR Meppel
0522-270 280
info@ekocups.nl
www.ekocups.nl
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Nagels & Zo biedt vele mogelijkheden
Je handen zijn van essentieel belang om je goed te presenteren. Zo weet nagelstyliste
Ingrid Alberts van Nagels & Zo in De Wijk als geen ander. ‘Om het gesproken woord
expressie te geven, gebruiken we onze handen vaak om uit te beelden wat we zeggen.
Handen en nagels die verwaarloosd, of niet verzorgd zijn maken geen goede indruk. En
verdienen daarom extra verzorging. Daar dragen we graag aan bij’.
Een gekregen cadeaubon om de nagels te
laten verzorgen, was
voor Ingrid ooit de directe aanleiding om een
opleiding tot nagelstyliste te volgen. ‘Dat was
een leuke ervaring, dit
wilde ik zelf ook doen’.
In 2004 startte ze daarmee. Om dit een jaar
later af te ronden. Vanaf
dat moment begon het
te lopen. Nadat ze haar
baan in de gezondheidszorg had opgezegd kon ze zich volledig concentreren op Nagels & Zo. Inmiddels is de nagelstudio alweer tien jaar gevestigd aan de Albert van Kuyckweg 29. ‘De klanten komen uit de
wijde omgeving rondom De Wijk. Allemaal verschillend en anders, dat is ook het leuke er
van. De jongste is vijftien, de oudste zal rond de tachtig jaar zijn’.
Alberts: ‘Het versieren van nagels is erg populair. Een groot misverstand is toch wel dat er
bij Nail-art direct gedacht wordt aan ‘kunstnagels’ terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn.
Ook op een mooie korte nagel kan Nail-art zeer verzorgd staan’. Er zijn vele mogelijkheden
om een goede verzorgende behandeling te bieden. In tal van kleuren en combinaties. ‘Leuk
voor speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld een bruiloft, of voor een langere periode’.
Voor wie zelf al mooie nagels heeft, maar moeite heeft om deze mooi te houden is versteviging met gel of acryl wellicht een idee. Met de zomer in aantocht worden de teennagels vaak
ook nog even voorzien van een mooie dunne glanzende laag gel. Hier zijn eveneens tal van
mogelijkheden voor zoals bijvoorbeeld: French pedicure, effen kleur of toch een mooie versiering.
Voor nagelbijters is er zgn. nagelbijtarrangement en de mogelijkheid om er in acht weken
van af te komen. Wie overigens denkt dat er alleen vrouwen naar de nagelstudio komen heeft
het mis. ‘Die zijn in de meerderheid, maar ik krijg met enige regelmaat ook mannen in de
salon. Bijvoorbeeld met een traumanagel. Dit is een vergroeide nagel. De oorzaken kunnen
verschillend zijn Ook daar bieden we de helpende hand’.
Omdat er binnen het beroep steeds nieuwe ontwikkelingen plaats vinden blijft ze voortdurend
trainingen, workshops en cursussen volgen. Ingrid: Daarnaast bezoek ik vakbeurzen en lees
de vakliteratuur om zo goed op de hoogte te blijven’.
Voor advies hierover kan men contact opnemen met Nagels & Zo. Telefoon 06-17526309.
Meer informatie: www.nagelsenzo-ingrid.nl
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