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De Bloem speelt blijspel: ‘Wie speelt met wie?’

Na een succesvol jubileumstuk naar aanleiding van haar 150 jarige jubileum in 2017,
gaat Rederijkerskamer de Bloem op vrijdag
23 maart en zaterdag 24 maart de planken op
met het stuk ‘Wie speelt met wie?’ een blijspel in vier bedrijven, geschreven door Jan
Tol. Het stuk gaat over de intriges rondom

Truus die met haar bemoeizucht eeuwig over
de schutting hangt van haar buurman Kees.
Hij heeft hier meer dan genoeg van en het
wordt tijd dat ze vertrekt! Maar hoe krijg je
dit voor elkaar? Alleen? Of met hulp van anderen? >> Lees verder op pagina 8

_____________________________________________________________(advertentie)___
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33e Off the Road Rit
Op zondag 18 maart 2018 organiseert de motorclub De Antrappers uit De Wijk onder auspiciën van de Stichting STORCK al weer haar
33e editie van de Off the road rit voor wegmotoren. Het evenement zal voor de dertiende
keer starten bij Gebben Motoren te Rogat.
Inschrijven kan vanaf 09.00 uur en de kosten
zijn 20 Euro. Er wordt om 10.30 uur gestart
en verwacht wordt dat de laatste rijders rond
15.00 uur gefinisht zullen zijn.
Dit jaar kunnen ook weer alleen tweewielige
motoren deelnemen. Dus Trike’s en Quad’s
zijn helaas niet toegestaan. De club is er in
geslaagd om een route van ongeveer 45 kilometer lengte uit te zetten, waarvan ruim 90 %
onverhard is. De wegen die verhard zijn
meestal openbare wegen, waarop de rijders
van hun inspanningen in het terrein kunnen
bijkomen.
In cafe De Wiekslag wordt ‘s-avonds na afloop van deze rit een samenvattende film van
de rit van die dag vertoond. Dit pas nadat de
eerste vereiste opruim- en herstelwerkzaamheden verricht zijn en dat zal zo rond 20.00
uur zijn. www.antrappers.nl of
www.gebbenmotoren.nl (ook voor de route
naar de startplaats)

Potgrondactie RoReKo
Korfbalvereniging RoReKo de Wijk/IJhorst
en Welkoop de Wijk organiseren dit jaar weer
een potgrondactie. De verkoopdata zijn:
Donderdagavond 22 maart 2018 vanaf 18:00
uur IJhorst en buitengebieden.
Vrijdagavond 23 maart 2018 het buitengebied
van de Wijk (Rogat, De Schiphorst, Wijkbrug
en de Haalweide)
Zaterdagmorgen 24 maart 2018 is voor de
kern van de Wijk gereserveerd.

Gehaktballenwedstrijd
Geef je op!! of kom gezellig langs op:
Zaterdag 10 maart 2018 vanaf: 15.30 uur
Havezate De Wijk (gratis entree)
Muziek: Vinyl DJ Bens
Meer informatie: 06 – 46257576.

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
Bent u niet thuis op deze dag, dan kunt u con- nieuws voor redactie?
tact opnemen met Ronald Gol 440230 of Jan
Smits 442954 of smitsfj@ziggo.nl

Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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WAT ME DEZE KEER OPVIEL!!
Onlangs, het was begin januari van dit
jaar, kwam ik in een plaatselijke lokaliteit het bestuur tegen van de ijsbaanvereniging van ons dorp. Omdat ik daar wat
bekende gezichten van oud-leerlingen
tussen zag, kwamen we natuurlijk aan de
praat: Over de beroerde winters voor
ijsverenigingen van de laatste jaren, en
hoe mooi het toen toch was, Allemaal
nostalgie van de bovenste plank! ‘Nee,
‘riep het ene bestuurslid’ dat kriew nooit
weer’!! ‘Och’ riep nieuwbakken voorzitter Remko Hendriks, ‘dat mui niet zeggen, want Ede Staal hef het al zegd, het
is nog nooit zo duster west of het wordt
weer licht!! Low mar gaon vergadern’!
Wat de mannen op hun vergadering hebben besproken en welke hogere machten
ze hebben aangesproken, dat zal altijd
wel een raadsel blijven, doch feit is, dat
nu twee maand later (het is zaterdag 3
maart als ik dit artikeltje schrijf) ik heel
wat vaders en moeders richting ijsbaan
zie gaan, want u zult het geloven of niet,
er ligt op sommige plaatsen van onze
prachtige ijsbaan, 6 tot 7 centimeter ijs.
Ik ga even ter plekke poolshoogte nemen
en kom daar uiteraard de mannen tegen,
die ik ook in de locatie hierboven ben
tegengekomen! En allen in een uitermate
goede stemming, want ze hebben de
laatste dagen al honderden bezoekers
gehad. Wat een prachtige beloning voor
deze actieve mannen uit ons eigen dorp!
Hulde voor ze!!!!
Weer zo’n mooi bewijs waarin een klein
dorp groot kan zijn!!!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 1

4

Wil je (beter) leren hardlopen? Meld je dan aan voor
hardlooptraining bij Atlas Sport!
Heb je zin om te gaan hardlopen maar heb je nog een zetje nodig? Of kun je wel hardlopen en
wil je graag werken aan je techniek? Of wil je sneller worden en op 5 juli fluitend de Wiekloop lopen? Doe dan mee met onze hardlooptrainingen!
Gevorderden
Op woensdagavond om 19.30 uur gaan we training voor gevorderden geven. Je kiest voor
deze groep als je ongeveer 15 minuten kunt hardlopen en je techniek wilt verbeteren en/of
sneller wilt worden. Anouk Lindenholz uit De Wijk, winnaar van meerdere grote hardloopwedstrijden zoals de Zevenheuvelennacht en de Ladies run in Groningen, verzorgt deze training. De eerste training is op woensdag 14 maart. Als je mee wilt doen, ben je om 19.00 uur
welkom in de sportschool voor een kennismaking waarna de training begint.
Beginners
Op zaterdagmorgen om 10.00 uur is de training voor beginners. Je kiest voor deze groep als je
geen ervaring hebt met hardlopen en graag een start wilt maken. Je bouwt snel op! Straks loop
je met gemak de Wiekloop op 5 juli; dat gaat je lukken met deze training!
Als je hier aan mee wilt doen,
ben je op zaterdag 17 maart om
9.45 uur welkom bij Atlas Sport
voor een kennismaking waarna
de training start.
Kosten
Voor leden van Atlas Sport zijn
de trainingen gratis. Niet-leden
betalen € 85 voor 12 lessen;
tijdens deze periode mag je ook
gebruik maken van de sportschool.
Aanmelden
Wil je meer informatie of je
aanmelden? Ga dan naar
www.atlassport.nl/hardlopen en
vul het formulier op die pagina
in. Na aanmelding krijg je een
bevestiging.
Wil je meer info? Loop gerust
binnen in de sportschool; de
koffie staat altijd klaar!
Bellen of mailen kan ook:
0522-441090
of info@atlassport.nl.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Van Goor Schilderwerken viert 10 jarig bestaan met actie
Het is op 1 maart precies tien jaar geleden dat Henk van Goor (54) uit De Wijk startte met
Van Goor Schilderwerken. Om dat te vieren krijgt iedere klant bij een opdracht vanaf vijfhonderd euro in het jubileumjaar een waardebon aangeboden om een schaal met dertig feestelijke
hapjes op te halen bij ‘Made by Goosje’. Net zoals de bijzondere kerstkaarten die hij jaarlijks verstuurd naar clientèle ‘leek ons dit ook wel een leuke actie’ vertelt Henk lachend.
Spijt om voor zichzelf te beginnen heeft Henk nooit gehad. ‘Dat is destijds een weloverwogen besluit geweest,
waar je langzaam naartoe groeit’. Terugkijkend op de
afgelopen tien jaar constateert hij ook ‘dat de tijd voorbij
is gevlogen’. Door de jaren heen werden er vele bijzondere klussen verricht. ‘ Zoals bijvoorbeeld de Wieker
Meule, de Roreko kantine, De Wijker Hof, het Busstation in Zuidwolde en bij de Ronduite in Wanneperveen.
‘Daar mochten we aan de slag in een oud veenhuisje. Dat
huisje is weer helemaal authentiek geworden. Mooie
ervan was dat er geen tijdsdruk op zat. Zodra het droog
weer was deden we elders andere klussen, en als het regende gingen we bij de Ronduite weer verder’.
De drukke periode komt er weer aan zo bemerkt hij. ‘Vanaf half maart, begin april begint het
buiten weer. We gaan de hele zomer door, ook in de bouwvakvakantie. In die periode is het
weer vaak beter voor de buitenklussen. Dat compenseren we op een later tijdstip wel. Daarom
is het ook lastig om een lange termijnplanning te maken, je bent afhankelijk van het weer’.
Van Goor Schilderwerken bedrijf is gespecialiseerd in alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden, voor zowel binnens- als buitenshuis zoals o.a.: glas plaatsen, binnen- en buiten
schilderwerk, houtrotreparatie, behangen, glasweefsel
en spuiten van saus en verf. Maar als er ramen en of
deuren geschaafd moeten worden die bijvoorbeeld
klemmen draait Henk daar zijn handen ook niet voor
om. ‘Soms doen we ook wel een wat stucwerk als er
bijvoorbeeld een schouw weggehaald is/wordt’.
Elke klus is een uitdaging. ‘je probeert van iets wat
niet meer zo mooi is weer wat geweldigs te maken’.
En dat wordt gewaardeerd door klanten. Of zoals het
Henk het zelf lachend omschrijft. ‘De koeken bij de
koffie worden gaandeweg de week steeds groter’.
Kwaliteit en service staat bij Van Goor Schilderwerken altijd hoog in het vaandel. Daarom wordt ook
alleen gewerkt met kwaliteitsproducten zoals Sigma,
Wijzonol en Sikkens. ‘Klandizie krijgen we vooral
van mond tot mond reclame’. De eerste keer maken
we vaak nog een offerte, de volgende keer bellen ze
om te vragen wanneer je weer komt’.
Voor meer informatie: 06-30091177 of
www.vangoorschilderwerken.nl
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Vervolg van voorpagina
En wat gebeurt er als iedereen daar zo zijn of haar eigen ideeën over heeft, waardoor het erg
onduidelijk en verwarrend wordt en niemand meer weet: ‘Wie er nou eigenlijk met wie
speelt? En dan heb je ook nog die dromen van oma……waar gaan die over?
Kortom, er staat weer van alles te gebeuren op het toneel van De Bloem!
Ook dit jaar mag de Bloem weer een paar nieuwe spelers uit o.a. de Wijk begroeten. Samen
met de andere spelers, veertien in totaal, zijn ze al sinds november vorig jaar druk aan het
repeteren. Ze worden hierin begeleid en bijgestaan door de nieuwe, enthousiaste en professionele regisseur, Sabine Osinga uit Meppel.
De voorstelling begint beide avonden om 20.00 uur en het stuk eindigt rond 23.00 uur. Uiteraard is er ook weer de grote verloting met mooie prijzen, gesponsord door de ondernemers uit
de Wijk en omgeving!
Na afloop kan er nog gezellig geborreld worden in de zaal en aan de bar van de Havezate in
de Wijk.
Toegangskaarten ad € 7,50 zijn vanaf heden te koop bij:
de Havezate, Dorpsstraat 78 in de Wijk
Wido Double Fashion, Bergerslag 4a in Staphorst
Kopieerservice Meppel, Hugo de Grootstraat 1 in Meppel.
Aan de kassa (indien nog voorradig) kosten de kaarten € 10,-- p.p.
Voor inlichtingen en evt. reserveringen kunt u kontakt opnemen met het secretariaat via mailadres: info@rederijkerskamerdebloem.nl. Website: www.rederijkerskamerdebloem.nl.
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Vrouwen van Nu afd. De Wijk genieten van lezing
De Vrouwen van Nu afd. De Wijk hebben op de bijeenkomst van 21 februari j.l. genoten van
de lezing van Wietze van Houten uit IJlst. Die vertelde in geuren en kleuren over het ondergoed door de jaren heen. Hij had een hele collectie ondergoed bij zich in 2 authentieke reizigerskoffers van 1840 tot 2005. Hij liet ons van alles zien, zoals . directoires, borstrokken,
camisoles, kinderbroekjes en hemden, lange herenonderbroeken, hele en halve onderjurken,
bustiers, lijfjes, bodystocking, nachthemden petticoats, gebreide
zwembroeken etc.
De stoffen varieerden van: grof geweven ongebleekte geweven
katoen, een menging van katoen en wol ( Prof. Jeager), zuiver
wol, fil d’ecose ( glanskatoen), na 1945 nieuwe uitvindingen van
rayongarens (nylon, charmeuse) waardoor mooiere onderkleding
kon worden gemaakt en de kleding soepeler werd.
Hij vertelde over en liet zien: vrijscheiters, klepzeikers, kriebelborstrokken, boezeroens, lange herenbroeken van schapenwol,
camisoles met en zonder schouderbandjes, rijgcorset met balleinen, corsolet, en beha met buikstuk, thermo ondergoed en liet
wat modern ondergoed (o.a. goedkope productie uit Azie) zien, kortom ondergoed in alle
soorten en van alle stoffen en kantjes.
Het was een boeiende lezing, waarbij veel gelachen werd, omdat er veel herkenbaar was. De
volgende bijeenkomst is op 21 maart. Dan zal er presentatie zijn van Wildlands Adventure
Zoo. Inlichtingen: vrvndewijk@gmail.com
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Valentijnscup 2018
Op zaterdag 17 en zondag 18 februari deden
4 teams van WGV mee aan de valentijnscup
in Donkerbroek. Een gezellige wedstrijd helemaal in het teken van valentijnsdag en de
liefde.
Deze wedstrijd was extra speciaal omdat het
de tiende editie van de valentijnscup was.
Daarom was er tussen de middag een mooie
acroshow door de organiserende vereniging,
kregen alle deelnemers een gratis valentijnscup-shirt, en kwam de enige echte Piet
Paulusma het weerbericht doen, omringd
door alle acrogymnasten. Het trio Sita, Roos
en Jildou liet een prachtige oefening zien
waar het enthousiasme vanaf straalde. Ze
haalden een mooi cijfer waar ze trots op kunnen zijn. Zaterdagmiddag was het de beurt
aan de C-lijn teams. Meyke, Anna en Myrthe
toonden hun dynamische oefening en werden
zesde met mooie punten. Het combinatieteam
van Irene, Valerie en Guusje behaalde de
vierde plaats. Tijdens hun oefening stopte

ineens hun eigen muziek en begon er een
ander muziekje te spelen. Dat was even
schrikken, maar ze hebben de oefening op
professionele wijze afgemaakt waardoor het
merendeel van het publiek de fout in de muziek niet eens heeft gemerkt. Op zondagochtend was het de beurt aan het D-lijn team
Marlou, Mariska en Roos. Tussen sterke concurrentie lieten zij een mooie oefening zien
met lastige elementen. Alle teams kunnen
terugkijken op een mooie en gezellige wedstrijd.
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Snoeihout Paasvuur
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!)

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.

Zwembadavond
Op donderdag 15 maart organiseren we een
zwembadvergadering voor iedereen die zich
betrokken voelt bij het zwembad. Om 20.00
uur staat koffie en thee met wat lekkers klaar
in de kantine van de sporthal.
We kijken graag samen met jullie terug op
2017 en vooral vooruit naar het nieuwe seizoen. We sluiten de avond af met een borrel
en lekkere hapjes.
Graag tot ziens op 15 maart!

Boomstammen en -stronken zijn niet toegestaan. Het hout moet in hanteerbare stukken
worden aangeleverd, hoofdzakelijk snoeihout.
Met vriendelijke groet,
Geschilderd hout, rubber, kunststof of chemisch afval wordt niet geaccepteerd. Tijdens Bestuur stichting De Slenken
het ontsteken van het paasvuur is de toegang info@zwembaddeslenken.nl
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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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Jubileumconcert Apollo!
Koninklijke muziekvereniging Apollo blijft
feest vieren, na een aftrap door de jeugd tijdens het limonadeconcert op 11 februari, is
het nu tijd voor het jubileumconcert! Dit jaar
zal het concert een iets andere indeling hebben dan u normaal van ons gewend bent. U
luistert niet in blokjes naar de jeugd, het slagwerk en het harmonieorkest, nee dit jaar zullen de verschillende orkesten elkaar de hele
avond afwisselen tijdens het top 2000 concert
op zaterdag 10 maart in Sporthal de Slenken
in de Wijk. Vanaf 20:00 uur hoort u hits van
Michael Jackson, the Eagels en zelfs van Survivor. Natuurlijk mag the Bohemian Rapsody
niet ontbreken, deze hoort u deze avond zoals
u hem nog nooit eerder heeft gehoord, vanuit
een klein groepje muzikanten. Natuurlijk is er
ook weer de vertrouwde verloting met prachtige prijzen die beschikbaar worden gesteld
door de plaatselijke middenstand. Komt allen
en geniet van een gevarieerd programma door
alle leden van uw eigen Koninklijke Muziekvereniging Apollo.

zaterdag zal vervolgens aandacht zijn voor de
praktijk van het imkeren door in bijenkasten
te kijken naar wat er zich voordoet. De cursist
wordt vertrouwd gemaakt met het bijenvolk.
(Voor bijenpakken wordt gezorgd!) Voor
cursisten die echt belangstelling hebben kan
na deze cursus eventueel gezorgd worden
voor een coach die je de fijne kneepjes van
het imkeren kan leren. Maar je kunt ook de
bijencursus van de NBV gaan volgen.
Op donderdag 19 april aanvang 19.30 uur
(theorie rond bijenteelt) en zaterdag 21 april
(praktijk in de bijenstal) aanvang: 09.45 uur
tot 13.00 uur.
Kosten snuffelcursus € 5,Aanmelden bij: reinschreur@kpnmail.nl.

Kandidaat raadsleden

Wie zijn de toekomstige volksvertegenwoordigers binnen gemeente de Wolden? Wat vinden zij belangrijk? En wat juist niet? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, organiseren de Bibliotheken van de Wolden
‘Groet & Ontmoet’-bijeenkomsten in de gemeente. “Hiermee bereiden we inwoners voor
op het maken van een stemkeuze”, zegt Thijs
Voor wie altijd al eens heeft willen Imkeren is Torreman, voorzitter van de Raad van Bestuur
van Biblionet Drenthe. De Bibliotheken in de
er op donderdag 19 en zaterdag 21 april een
Wolden nodigen iedereen uit om langs te kosnuffelcursus Imkeren. Deze snuffelcursus
wordt gegeven bij informatiecentrum 't Ende men op 13 maart tussen 15.00-17.00.
aan de Stapelerweg 20 in de Stapel. Deze cur- Bibliotheek de Wijk nodigt iedereen uit om
sus is voor iedereen vanaf 16 jaar die belang- langs te komen, kennis te maken met raadslestelling heeft voor de bijenteelt, maar de stap den en in gesprek te gaan over actuele, lokale
nog niet heeft gemaakt om te gaan imkeren.
onderwerpen op Dinsdag 13 maart van 15.00Met een informatieve reader krijgt de cursist 17.00 uur. Voor een actueel overzicht van alle
bijeenkomsten en meer informatie: biblioop donderdagavond theoretische informatie
van een ervaren imker over de bijenteelt. Op thekendrenthe.nl/verkiezingen.

Snuffelcursus Imkeren

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……………………..

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

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 24 maart 2018. Kopij inleveren voor 19 maart 10.00 uur

