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Kledingverhuur ‘De Vermomming’ opent de deuren

Wie een (thema) feest heeft, en op zoek is
naar verkleedkleren of gala kleding hoeft
daarvoor het dorp niet meer uit. Vanaf 13
januari is De Vermomming geopend aan de
Dorpsstraat 36 in De Wijk.

Anja van der Laan en partner Erik Smit,
woonachtig in Zuidwolde hebben alles in huis
op het gebied van kledingverhuur. Compleet
met bijbehorende accessoires.
>> Lees verder op pagina 2

_____________________________________________________________(advertentie)___
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Vervolg van voorpagina
Voor Anja is de verhuur van feestkleding niet
geheel onbekend terrein. Eerder runde ze al
een dergelijk bedrijf samen met een vriendin.
Door omstandigheden moest ze dit van de
hand doen. Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan, en toen ze haar partner Erik
verteld over plannen om nog een keer zoiets
op te zetten, was ook hij gelijk enthousiast.

Deze keer niet een verhaaltje in de rubriek:
‘Wat mij opviel’, doch in verband met de
nadering van de “Meertmaond/
Dialectmaond”, een ervaring, die ik destijds
op papier heb gezet, van enkele jaren geleden. En omdat het betrekking heeft op het
voorlezen in het Drents, doe ik dat deze keer
in het mooie Drentse dialect! De titel luidt:
“Mar het blif een mooi vak…..”

In de zoektocht naar een geschikte locatie
kwamen ze per toeval terecht bij Martin en
Paulien Wolf. In een gedeelte waar voorheen
het Wolvennest In De Wijk was gevestigd is
nu De Vermomming neer gestreken. Anja:
‘Onder het motto wie niet waagt, wie niet
wint zijn we van start gegaan’.

MAR HET BLIF EEN MOOI VAK……..

In de winkel hangen ruim vijfhonderd kostuums. Je kunt het zo gek niet opnoemen of
het is aanwezig. Dit varieert van Carnaval,
Rock’n Roll, Halloween, Flower Power, TV
Figuren, Oktoberfest kleding, Dierenfiguren
tot Cowboys en Indianen outfits. Maar ook
Gala kleding zoals smokings zijn te huur. Anja: ‘We hebben ook de grote maten, want ik
merkte dat daar weinig voor te vinden was. En
desnoods naai ik deze kleding zelf, zeker als
het vaker te verhuren is. Dan heb je gelijk een
doel om iets te maken’. Zo is ze momenteel
bezig om een Steampunk kostuum in elkaar te
zetten. Een combinatie van fantasie en fictie.
‘Een leuke uitdaging’.
De vermomming richt zich op themafeesten,
personeelsfeesten, carnaval, dorpsfeesten en
andere evenementen waarbij men op zoek is
naar speciale feestkleding. ‘We hebben ook
behoorlijk wat Vintage kleding. Dus ook Toneelvereniging kunnen bij ons terecht’.
Iets huren hoeft helemaal niet duur te zijn.
Hoeden en pruiken zijn te huur vanaf € 2,50.
En de prijzen voor kostuums zijn vanaf €
17,50 voor een dag/weekend. De openingstijden zijn maandag, donderdag en vrijdag van
18.30 – 20.00 uur. ‘Maar als het druk is passen we ons daar naar aan. We hopen natuurlijk dat het gaat lopen. En hebben veel zin in
deze nieuwe uitdaging’.

Aai 84 jaor bint en je hebt zo’n 40 jaor veur
de klas staon, dan griep je met beide handen
de kans an um dat olde vak nog ies weer op
te pakken. Zo vergung het mej ok toen ik,
flink wat jaoren leen alweer, vruugd wuur
um in de dialectmaond meert, veur te lezen
op oeze Drentse schoelen.
Een leuke ervaring hierbej: Ik kwam op een
morgen in alle vrogte (kwart over acht) op
een klein schoeltien argens in Zuudwest
Drenthe. Ze hadden 38 leerlingen in totaal en
3 juffen. Er was gien meester, hadden ze de
leste jaoren ok niet had! Ik zul veurlezen in
groep 2 t/m 4. (de vroegere oldste kleuters
en klas 2). De juf had een mooie kring maakt
met kleine krukkies en een wat hogere stoel
(een barkruk) veur mej (Verschil mut d,r
bliem, nietwaor?) Ze keken mej vol verwachting an, want ja, een meester was toch
wal hiel wat aans as een juf! Ik wol net begunnen, toen juf bej mej kwam en zee: ‘Ik
heb nog een leerling in groep 1 (4 jaor) zitten, mag die d’r ook bej zitten? ’Tuurlijk’
was mien antwoord: ‘Laot mar kommen’!
Ik zie hum nog ankommen, een beetien
schoorvoetend kwam hej d’r an, een mooi
blauw spiekerboksien an, een wit t-shirt met
een peerdeheufd d’r op en hoge zwarte
schoenties met veters. Hij had wit stiekelties
haor. Een pracht kereltien! Hej gaf mej een
hand (had juf natuurlijk tegen hum zegd) en
het eerste wat hej tegen mej zee was: ‘Ben jij
een meester’? Ik zee:’Ja, dat was ik vroeger
wal’. En toen kwam de vraoge die veur die
kleinen altied hiel belangriek is: >>
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‘Hoe oud ben jij’? ‘Hiel old’ was mien antwoord en daor nam hej genoegen met! Mar
de kennismaking was nog niet compleet,
want hej gung nog eem deur. ‘Mijn opa (hij
sprak keurig beschaafd Nederlands, hej
hakkelde wat, kun nog niet zo goed oet
zien woorden kommen)) mijn opa hè, die is
al drie en zestig, dat is ook al hiel oud hè?
Mar eh, eh…mijn opa is overgeleden‘! Wat
is je opa?’ vroeg ik wat verbaasd. ‘Die is
over ge leden’ zee het manneke, ‘maar mijn
moeder zegt, dat je daar niks aan kunt doen,
hè meester?’ Nee, zei ik, daar kun je echt
niks aan doen! ‘Dat zegt mijn moeder
ook’, zee hij en hij keek mej vol vertrouwen an as of wej mekaar al jaoren kenden!
‘Ga jij nu voorlezen?’vruug hej. ‘Ja, ga
maar lekker naast mij zitten’ En hej kreup
lekker dicht tegen mej an. Wej waren binnen een paar minuten dikke vrienden worden!
Conclusie op disse vrogge morgen argens
in een klein schoeltien in Z.W Drenthe:’Bijna alles op disse aarde verandert,
doch kinder bint in principe niet veraanderd!’
Jan Tijink
Prins Clauslaan
De Wiek

Te koop, gevonden, verloren,
aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Apollo blaast dit jaar 120 kaarsjes uit!
Het jaar 2018 is voor Apollo en haar 100 muzikanten een bijzonder jaar te noemen. 120 jaar
geleden, in 1898, startte het destijds vijftienkoppige orkest onder leiding van dirigent Wink bij
hem thuis met op het repertoire twee nummers; het Wilhelmus en Wien Neerlands bloed. In
juli van dat jaar speelde Apollo voor het eerst op straat met welgeteld één mars! De inwoners
van De Wijk genoten van hun nieuwe muziekvereniging en sinds de oprichting heeft Apollo
zich al vaak laten zien bij bijzondere gelegenheden zoals de opening van de trambaan in 1908
en veel recenter; in 2002 ter gelegenheid van het huwelijk van Zijne Majesteit Koning Willem
Alexander en Koningin Maxima speelde Apollo namens de provincie Drenthe in de Amsterdam Arena.

In de tussenliggende jaren heeft de vereniging veel betekent voor het dorp en omstreken met
haar optredens. Het ‘Apollohuis’ aan de Molenstraat werd de vaste repetitieruimte waar,
naast samen muziek spelen, ook na afloop gezellig een drankje werd gedronken aan de bar.
Inmiddels is de vereniging verhuisd naar de Brede School in de Wijk. Hier repeteert het harmonieorkest, slagwerk-ensemble en het jeugd/opleidingsorkest.
Apollo laat veel van haar horen; het voorjaarsconcert in de sporthal is een jaarlijks terugkomende traditie geworden. Het harmonieorkest, inmiddels alweer twaalf jaar onder leiding
van dirigent Lute Hoekstra, heeft regelmatig de kranten en regionale televisie bereikt door
grote concerten te geven, waaronder het Rabo Regio Concert in Steenwijk, Night of the
Proms in Hoogeveen en het Luxor Music Greets Movie’s in de Wijk en Deventer.
Al vanaf de oprichting in 1953 is het slagwerk bij Apollo druk in beweging. In de eerste jaren onder leiding van instructeur Freek van Dalen en later onder bezielende leiding van Kier
Brul. Onder zijn leiding werd het tamboerkorps omgezet tot een drum- en lyra Korps en
werd zelfs in 1987 Nederlands Kampioen in hun klasse! Nadat Arie Hoogers het dirigeerstokje had overgenomen deed de malletband haar intrede en werd zelfs een CD opgenomen.
Herman Fokkema bouwde de malletband later nog meer uit en momenteel staat het inmiddels Slagwerk Ensemble “SWE” al jaren onder leiding van dirigent Erik Zweers. De optredens zijn zeer divers. In november 2016 werd Sporthal De Slenken omgetoverd tot een ware
Rocktempel, waarbij de gillende gitaren van rockgroep Big John ondersteund werden door
de warme en opzwepende klanken van het SWE. Tijdens het relatie concert van Univé in De
Meenthe in Steenwijk op 13 december 2017, stond het publiek versteld van de mooie kerst-
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nummers die het SWE deze avond speelde! Natuurlijk wordt ook tijdens de optochten mee
gewerkt en laten de slagwerkers zich van hun beste kant zien!!
Ook de jeugdslagwerkers worden niet vergeten! Erik Zweers is elke donderdag aan het repeteren met een stel enthousiaste leerlingen. Op allerlei slagwerkinstrumenten, van snaredrum
en xylofoon, tot bongo en pauken, worden mooie nummers gespeeld.
Het jeugdorkest staat onder leiding van Ilona Slomp. Vanaf het eerste begin dat de jeugd een
instrument aanraakt, weet ze de leden te enthousiasmeren om muziek te maken. In een snel
tempo leren de jeugdleden naar elkaar te luisteren, samen te spelen en al echte stukken muziek uit te voeren. Ieder jaar staat daarom het limonadeconcert volledig in het teken van de
aanstormende talenten welke met trots laten zien waar ze het afgelopen jaar zo hard op hebben geoefend.
Het feestelijke jaar werd al ingeluid met het limonadeconcert van de jeugd op zondag 11 februari. Op zaterdag 10 maart zal de hele vereniging zich presenteren tijdens het jubileumconcert. Daarnaast zullen er meerdere optredens volgen waaronder een play-in van het leerlingenorkest, de deelname van het harmonieorkest tijdens een muziekfestival op het eiland Borkum
16 juni en zal het slagwerk-ensemble deelnemen in het najaar aan een dubbelconcert met de
Melody Percussie Band van Concordia uit Krimpen a/d IJssel en Popkoor Nameless uit De
Wijk. Aan het programma wordt al druk gewerkt en het beloofd nu al een spetterend optreden, waarbij veel herkenbare muziek wordt gespeeld en gezongen.
Het harmonieorkest zal ook in deze periode een klassiek georiënteerd concert geven in
schouwburg Ogterop te Meppel. Ook zult u dit jaar tijdens onze straatoptredens een verandering van tenue gaan ontdekken. Ook Apollo gaat daarin met haar tijd mee! Kortom; het belooft een onvergetelijk jubileumjaar te gaan worden en we hopen u dan ook graag te mogen
ontmoeten bij (één van) onze concerten!
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Overhandiging opbrengst Nieuwjaarsduik 2018

De Nieuwjaarsduik van de Antrappers op
1 januari dit jaar bracht € 2000 in het
laatje. Dit bedrag werd bijeen gebracht
door de deelnemers aan de duik, middels
een collecte onder bezoekers.
Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de duik
naar een tweetal goede doelen in De Wijk en
IJhorst. Die dit bedrag mogen verdelen. Dit
waren voor De Wijk Stichting Sint, die elk
jaar het Sinterklaasfeest in De Wijk willen
blijven organiseren. Voor IJhorst is dit voor
de bouw van een uitkijktoren in het Reestdal
door de Dorpsraad.

wordt hierdoor voor 150 euro aan voedsel
geleverd aan de Voedselbank ZW-Drenthe.
En om in de Sint gedachte te blijven krijgen
alle aangemelde doelen dit jaar een donatie.
Al met al weer een ludieke duik waar menigeen plezier van heeft.

Boekenverkoop
Bibliotheek De Wijk

Van 27 februari t/m 9 maart houdt Bibliotheek de Wijk een grote verkoop van afgeschreven boeken. In deze periode kunt u een
Atlas Sport uit De Wijk is een van de sponso- tas vol boeken aanschaffen voor 5 euro. Van
ren die de laatste jaren de duik financieel on- streekromans tot spannende detectives, van
dersteunt. In totaal werd het bedrag afgerond prentenboeken tot strips.
op 2000 euro, dus 1000 euro per doel. Voorts
De Bibliotheek is geopend op: Dinsdag
ondersteunen wij met de duik de actie van
Unox, waardoor er per deelnemer 1 euro naar 11.00-17.00 uur, Donderdag 14.00-20.00 uur
en Vrijdag 14.00-17.00 uur.
de voedselbank gaat. Via Coop Dunnink

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
Al jaren weten steeds meer
klanten ons te vinden. Voor
vast terugkerend drukwerk,
familiedrukwerk, maar ook
voor spoedklussen en projecten
die anders zijn dan anders.
Want bij Van Dijk komt het goed.
Je kunt rekenen op een team dat
met je meedenkt. En natuurlijk
zorgen we dat we mooi werk
leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl
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Begrafenisvereniging R.I.P.
de Wijk - IJhorst
secr. Dhr. E. Kalter
Adm.
Julianaweg 17
7957 BK de Wijk
tel. 06-25256106
email : engbertkalter@ziggo.nl

Mevr. A. de Jonge-Bouwknegt
Dorpsstraat 75
7957 AT de Wijk
tel. 0522-820377
ripdewijk@kpnmail.nl

Wij nodigen hierdoor onze leden uit voor de JAARLIJKSE LEDENVERGADERING
welke gehouden zal worden op woensdag 7 maart 2018 in Ontmoetingscentrum
De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. ’s Avonds om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 1 maart 2017
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeesteresse
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling
Contributie / begroting boekjaar 2018
Instappremie / waarde ledenpakket
7.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Dhr. H. Wittink
Tussentijds aftredend Dhr. E.L. Scheper. Het bestuur stelt voor om Dhr. H.
Linthorst te benoemen als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot twee
uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de secretaris met
goedvinden van de kandidaat zelf.
8.

Informatiemiddag R.I.P. op zaterdag 24 maart 2018

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Begrafenisvereniging R.I.P.
E. Kalter, secretaris

10

11

Crea Cafés in de bibliotheken
Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés die gepland zijn in de bibliotheken in De Wolden. U bent welkom in De Wijk op 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Heeft u zin om creatief
bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte uitgenodigd! Het is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje meeneemt, maar u kunt ook gewoon voor de
gezelligheid langskomen. De Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en oud, leden
en niet- leden van de bibliotheek. Koffie en thee staan voor u klaar en de toegang is gratis.
De Crea Cafés zijn een initiatief van de bibliotheken in De Wolden en Welzijn De Wolden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende bibliotheek of kijk op
www.welzijndewolden.nl.

Afscheid Duo Tandem een groot feest
Het afscheidsoptreden van Duo Tandem uit De
Wijk is zaterdagavond 10 februari een groot feest
geworden. Zaal en feesttent waren afgeladen vol
met feestvierders. Naar schatting bijna vierhonderd
bezoekers, overal uit de regio afkomstig kwamen
naar het Vergulde Ros in Staphorst om daar het
laatste optreden van drummer Hans Peter Sloots en
toetsenist Jos van Kampen mee te maken. De stemming zat er gelijk in toen beide heren het podium
betraden. Vele bekende hits en meezingers passeerden de revue. Omstreeks 01.00 werden de laatste
nummers gespeeld. Het publiek kon er echter geen
genoeg van krijgen en schreeuwde om meer. Met 'You'll never walk alone en Hey Jude' gingen de handen nog een keer in de lucht, en kwam er echt een eind aan 25 jaar Tandem.

Snoeihout inbrengen voor Paasvuur De Wijk
Ook dit jaar is er weer het traditionele paasvuur op eerste paasdag, zondag 1 april 2018 om
20.00 uur. Het paasvuur vindt plaats op het grasland van de familie J.M Smid aan de Commissieweg in De Wijk. (naast kinderdagverblijf de Boerderij) Dit wordt mogelijk gemaakt
door de Stichting de Wiek Actief.
Het snoeimateriaal kan worden aangeboden op zaterdag 24 maart en 31 maart van 10.00 12.00 uur. Dit kan via het erf van de Familie Smid, commissieweg 17 in De Wijk. Buiten
deze tijden om is de toegang tot de bult gesloten. Wel is het mogelijk om evt. snoeihout te
brengen op afspraak. (Tevoren bellen!)
Boomstammen en -stronken zijn niet toegestaan. Het hout moet in hanteerbare stukken worden aangeleverd, hoofdzakelijk snoeihout. Geschilderd hout, rubber, kunststof of chemisch
afval wordt niet geaccepteerd. Tijdens het ontsteken van het paasvuur is de toegang gratis.
Stichting De Wiek Actief hoopt dit jaar weer een mooie en grote paasvuurbult te kunnen ontsteken.
Wie zin heeft om hier aan mee te helpen is welkom en kan contact opnemen met ons. Meer
informatie: Telnr: 06-50 953 385.
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Volop werk belangenvereniging De Wijk
De Belangenvereniging de Wijk heeft een druk jaar achter de rug. Daarin werd vooral geprobeerd om een bestuur voor de verzelfstandiging van ontmoetingscentrum De Havezate bij
elkaar te krijgen. Het is echter lang niet het enige werk dat op de schouders van de vereniging
rust, zo blijkt heel duidelijk uit het verhaal van voorzitter Gina Homan.
‘Er zijn nog steeds mensen die niet weten van ons bestaan.’ De 59-jarige Homan zegt het met
oprechte verbazing. ‘Wij wonen nu 31 jaar in de Wijk, maar hadden direct belangstelling voor
het wel en wee in het dorp. Ik ben als vrijwilliger actief geworden bij het Punthoofd, het sociaal maatschappelijk jeugdwerk, waar clubjes voor kinderen werden gehouden. Ik heb in de
Ouderraad van de basisschool gezeten, mijn man Jan Willem zat in de medezeggenschapsraad. We hebben zo snel mogelijk kennisgemaakt met het dorp.’

Breiatelier
Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat mensen dezelfde weg volgen als Gina, maar het zou
het wel moeten zijn. Als voorzitter van de Belangenvereniging komt er een hoop werk op Gina en haar medebestuursleden af. ‘Ik kan dat wat makkelijker combineren met mijn werk. Ik
heb een breiatelier aan huis, ik ontwerp en maak kleding. Na een ongeluk van onze dochter
Korie, maakten we kennis met de gehandicaptenwereld waar mensen vaak afwijkende maten
hebben. Korie deed aan rolstoeltennis en tijdens de training in Renkum, moest ik uren wachten en breide ik veel werkstukken. Ondertussen had ik een cursus gedaan, breien met de breimachine, en wilde dat graag in de praktijk brengen. Zo ben ik m’n atelier begonnen door
werkstukken te maken voor mensen met afwijkende maten. Zo is het balletje gaan rollen in
m’n breiatelier Gewiko’, vertelt de enthousiaste Gina. ‘Reclame maak ik niet, omdat een
werkstuk maken toch al vaak enige weken in beslag neemt en het uniek is, dus niet nodig.
Overwerkt heb ik me al eens vlak voor kerst omdat iedereen nog graag z’n werkstuk klaar
wilde. En opdrachten zelfs uit Noord Holland en Rotterdam die via via van m’n bestaan op de
hoogte waren.’

Met pensioen
Als eigen baas kan ze haar eigen werktijden bepalen. ‘Daarom kan ik bij de Belangenvereniging, je kunt er overdag eens tussenuit. Een aantal bestuursleden gaat richting de 65 en het is
fijn als mensen overdag tijd vrij kunnen maken’, meent Gina. ‘Met pensioen gaan is ook een
beroep’, lacht ze. Zelf is ze al ruim zes jaar voorzitter, zelf zegt ze dat je er helemaal achter
moet staan wat je doet en dat je gevoel moet hebben voor het dorp.
2017 was een druk jaar, vooral met de Havezate, want er meldden zich maar geen vrijwilligers
aan voor het bestuur en het ontmoetingscentrum had toch echt per 1 januari 2018 zelfstandig
moeten opereren. ‘Ik heb er echt slapeloze nachten van gehad. Er was een Initiatiefgroep ingesteld om ons te helpen. Dan weet je dat je zelf weer aan het werk moet als het werk van die
groep af is. Je hebt te maken met mensen in het dorp, die allemaal een eigen mening hebben.
Ze willen graag meedenken, maar hoe stuur je dat? En als je een eigen mening hebt, doe dan
ook mee! Iedereen is welkom om aan te schuiven.’ Inmiddels ligt het dossier Havezate bij de
gemeente en wordt het centrum later dit jaar alsnog zelfstandig.

De Slenken
Nee, dan ging de verzelfstandiging van zwembad De Slenken een stuk soepeler. ‘Dat is een
andere materie, je kunt het totaal niet vergelijken’, vindt Gina. ‘Ik denk dat het wel met de

13
sport te maken heeft, er zijn vooral veel mensen mee bezig die ook gebruik van het zwembad
maken. Maar ook de gebruikers van De Havezate zijn er nu van doordrongen dat het centrum
moet blijven. We hebben een brief uitgedaan dat De Havezate zou sluiten als zich geen vrijwilligers meldden, daar zijn mensen enorm van geschrokken.’
Zelf heeft Gina best wel zin in een bestuursfunctie voor De Havezate, maar dan moet er weer
een nieuwe preses voor de Belangenvereniging de Wijk gevonden worden. ‘Ik wil me graag
inzetten voor het dorp. We hebben nu een prettige groep mensen bij elkaar, het is altijd gezellig en na afloop van een vergadering is er altijd tijd voor een borreltje, waar we het ook over
andere zaken hebben.’

Fietspad
Gina geeft eerlijk toe ze dat de eerste periode als voorzitter moeilijk vond. ‘Veel agendapunten en vaak contact met de gemeente zoeken. Ik vroeg me af hoe ik me de materie eigen kon
maken. Nu na ruim zes jaar heb ik van veel zaken kennis en hebben we als belangenvereniging een fietspad aangelegd. We hebben ervoor moeten vechten, daar heeft Jan van Spijker
enorm veel aan gedaan.’ Ze zijn er in de Wijk nog steeds apetrots op. Nu staat de belangenclub alweer in de startblokken voor het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie, want de oude is
bijna gerealiseerd; alleen de Dorpsstraat moet nog. ‘Daar zoeken we uiteraard weer mensen
voor. Verder zitten we middenin Duurzaam de Wijk. We willen de kant van Ansen uit en
energieneutraal worden. Met drie zeer gemotiveerde mensen is dit gestart en er hebben zich al
meer personen gemeld. Wij krijgen ons bordje wel weer vol als belangenvereniging. We zijn
het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en de schakel met het dorp. We merken echter dat
we niet het hele dorp vertegenwoordigen, want we hebben maar 250 leden. Hoe meer leden,
hoe meer we kunnen bereiken.’ Tekst/foto:: Artizzl Media/Peter Nefkens
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Wie maakt de beste gehaktbal van De Wijk?
Wie maakt de beste gehaktbal, en mag zich een jaar lang de ‘beste ballenbakker’ van
De Wijk noemen? Op zaterdag 10 maart zal dat duidelijk worden tijdens de gehaktballenwedstrijd in de Havezate. Elke Wieker mag dan zijn ‘culinaire kwaliteiten’ vertonen. En strijden om de ‘gouden braadpan’.
Ben je een expert in het maken van een lekkere
gehaktbal, roemen je familie en vrienden jou om
je overheerlijke gehaktballen of vindt je zelf dat
jouw gehaktbal misschien wel de lekkerste gehaktbal is. Dan daagt de organisatie jou uit om
aan de Wieker gehaktballenwedstrijd mee te
doen. Het mag een Oer Hollandse gehaktbal zijn
of een multiculturele exotische gehaktbal. Een
deskundige jury zal alle ‘ballen’ keuren. Ook
het publiek mag proeven. Via een scherm zijn
de verrichtingen in de keuken volgen.
Alle deelnemers krijgen 500 gram gehakt uit de
slagerij van Coop Dunnink. En hebben vervolgens een uur de tijd om daar vier gehaktballen
van te braden. Uiteraard zijn het vaak de ingrediënten die de smaak bepalen. Voor de een is
dat eieren, paneermeel en wat kruiden. Een ander houdt er een geheim (familie) recept op na.
De koks mogen dit zelf meenemen. Pannen zijn aanwezig, maar wie het liefst zijn eigen
braadpan gebruikt mag deze ook meenemen.
De gehaktballenwedstrijd is een gezamenlijk initiatief van De Wiek op Wiel’n, Welzijn de
Wolden en Bemo Entertainment. Vorig jaar werd dit voor de eerste keer georganiseerd. Dit
was gelijk een groot succes. Vele Wiekers kwamen even kijken en proeven. Luuk Jan Boverhof werd door de jury gekozen als ‘beste ballenbakker’. Dezelfde jury bestaande uit slager
Roelof ten Heuvel, RTV Drenthe Kok
Roel Kuper en vrachtwagenchauffeur
annex hobbykok Ronnie Kolk gaat de
gehaktballen dit jaar wederom jureren.
De gehaktballenwedstrijd begint zaterdag 10 maart om 15.30 uur. Publiek is
van harte welkom om te komen kijken
en uiteraard te proeven (gratis entree)
DJ Bens draait tussendoor in de foyer
van de Havezate gouwe ouwe muziek
om het nostalgische gevoel opnieuw aan
te wakkeren. ‘Plaatjes aanvragen mag
natuurlijk’. Wie zelf nog vinylplaten thuis heeft mag dit mee nemen, en wie weet wordt jou
favoriete plaatje dan ook gedraaid!
Er kunnen maximaal 24 personen mee doen. Dus opgave is een vereiste.
Dit kan via info@dewiekopwieln.nl inschrijven is gratis.
Meer informatie: Henk Kreeft telnr. 06 – 46257576.
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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……………………..
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0522 - 441942
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0522 - 443275
06 - 125 666 69
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