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Quiltpalace en De Wolmand verhuisd naar De Wijk

Aan de Muldersweg in Staphorst groeide
Quiltpalace en De Wolmand uit haar jasje.
Het was voor eigenaresse Gerda Stegeman
aanleiding om op zoek te gaan naar een locatie met meer mogelijkheden. Deze vond ze
aan het Burg Veenhovenplein 1B in De Wijk.
Hier is de luxe handwerkwinkel sinds 28 februari gevestigd. Sinds 2004 is Stegeman de

trotse eigenaresse van Quiltpalace. En enkele
jaren later nam ze breiwinkel De Wolmand
over. Dit is samengevoegd tot een luxe handwerkwinkel. ‘We begonnen in Staphorst met
een kleine collectie quiltstoffen en benodigdheden en we groeiden en groeiden’.
>> Lees verder op pagina 2
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Vervolg van voorpagina
Het assortiment is heel uitgebreid dit varieert
van handwerkartikelen, patchwork, breiwol en
alles om te haken. Ook naaimachines worden
er tegenwoordig verkocht. ‘Van een aantal
merken zijn we dealer geworden’. Daarnaast
wordt de kelder onder de winkel benut om
workshops en cursussen gegeven. ‘Het loopt
goed’ zo constateert ze. ‘De klanten komen
overal vandaan. Binnenkort komt er zelfs een
cursist uit Limburg’. Voor Stegeman en haar
team zijn er nog volop uitdagingen. ‘Er is nog
veel te leren. Daarom volgen we zelfs ook nog
steeds cursussen en workshops in binnen en
buitenland’.
Het zijn niet alleen ouderen die breien en haken bemerkt ze. ‘We merken ook dat de jongere generatie behoorlijk actief is. Het mag
weer. Je ziet het als ze bijvoorbeeld zelf kinderen krijgen, dat ze zelf iets gaan haken of
breien’.
Stegeman is zelf fervent quiltster en breister
en houdt zich bezig met zoveel mogelijk vormen van handwerken. Haar motto is:
‘Kwaliteit boven alles’. Dat geldt zowel voor
de stoffen en garens die worden aangeboden,
als voor de cursussen. Kritiek, zowel positief
als negatief wordt altijd op prijs gesteld.
Via de eigen facebookpagina worden tips,
ervaringen en nieuwtjes uitgewisseld. En via
de webshop zijn de handwerkartikelen te
koop. ‘Dat loopt goed, maar we bemerken
toch wel dat veel mensen liever naar de winkel komen om de collectie te bekijken, te voelen en om geholpen te worden’.
De openingstijden van Quiltpalace en De
Wolmand zijn: Woensdag t/m vrijdag van

10.00 tot 17.00 uur.
En Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie: www.quiltpalace.nl

Jaarvergadering
Belangenvereniging
De Belangenvereniging de Wijk e/o houdt op
dinsdag, 27 maart 2018, in het ontmoetingscentrum de Havezate, haar jaarlijkse ledenvergadering.
Het formele gedeelte start om 19.30 uur en is
bedoeld voor de leden van de vereniging.
De gebruikelijke jaarstukken worden dan
besproken.
Vanaf 20.30 uur is een ieder welkom. Er worden dan twee interessante presentaties gegeven, t.w. één over de ‘Glasvezel de Woldenen een presentatie m.b.t. Duurzaam de Wijk
over "Samen Energie Neutraal". Tot 27 maart.

Geslaagde Valentijns actie
De Valentijnstaartactie van Zorgcentrum
Dunninghe is zeer succesvol verlopen. Met
zo'n 35 taartverkopers werden de taarten van
bakkerij Nijstad en Dunnink aan de man gebracht in De Wijk, IJhorst en Rogat.
In totaal werden er bijna 650 verkocht. Van de
opbrengst van deze actie kunnen de bewoners
van Woon-en zorgcentrum Dunninghe, aangevuld met 80-plussers uit De Wijk, IJhorst en
Rogat, die afhankelijk zijn van mantelzorg, weer een leuke dag op pad. Deze staat
voorlopig gepland in de maand juni en het
belooft een bijzondere dag te worden omdat
dit de vijfde Zonnedag is. Een lustrum dus,
waar vast wat extra's voor in petto is.

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

Adverteren, tips en/of

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: nieuws voor redactie?
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Telnr.. : 06-50953385
Koekange. Telefoon: 06-23145260
Mail: info@dewijk.info
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konden gaan. Er is kennelijk totaal niet nagedacht over de consequenties van dit veel te
Deze keer niet iets wat opvallend was in ons kleine gebied. Ons land is daar (überhaupt) te
over het algemeen rustige dorp! Nee, deze
klein voor. Men heeft totaal niet nagedacht
keer vielen mij drie berichten op uit de lande- wat de inteelt van deze dieren tot gevolg zou
lijke media (kranten, T.V. enz).Dat waren:
hebben. U hebt het op de T.V. beelden kunnen zien. Een dorre, afgevreten vlakte met
A: Een bericht over ene meneer Trump, hij
veel te veel (en broodmagere) dieren. Natuurschijnt president van de V.S. te zijn en over
lijk hartverheffend om een vrouw met een
meneer Kim Jung Un ,die dezelfde functie
baal stro in de koffer van de auto te zien!
bekleedt in Noord Korea. Deze beide heren
Maar daar red je deze ramp niet mee. De
hadden kortgeleden nog een woordenwisselingen over het feit, wie de best vernietigende overheid is verplicht om, op korte termijn,
en de meeste atoomwapens in het bezit heeft. hiervoor structurele maatregels te nemen! En
En ze waren allebei bereid om, desnoods, de ik voorspel, dat die helaas niet diervriendelijk
zullen zijn!
rode knop, die op hun bureau staat, in te
drukken!! Ouderen onder ons zullen bij het
Jan Tijink
lezen van dit soort berichten de haren rechtop Prins Clauslaan 1
gaan staan!!!!!
En u zult het geloven of niet, maar beide heren gaan binnenkort bij elkaar op de thee! De
Nederlandse dichter Brederode heeft heel
vroeger al eens gezegd: “Het kan verkeren”!!
Laten we het hopen.

Wat me deze keer opviel!!

B: Wij mensen denken, dat we straffeloos
eeuwen achter elkaar maar van alles uit de
grond onder ons kunnen halen. Zout, aardolie,
steenkool, gas enz. enz. Nou lijkt het vrij logisch dat, als je iets uit de bodem haalt en je
stopt er niets weer in, dat er dan een gat, een
leegte ontstaat! Dat begrijpt zelfs een kind!!
Grote en geleerde mensen dus kennelijk niet,
want je ziet (en hoort!) wat er dan gebeurt.
Noord Groningen is het trieste bewijs! En
wat denkt u van onze eigen omgeving? Al
jaren staan in onze omgeving (De Wijk,
Koekange, Echten enz.) de nodige boorputten! Ik hoop, dat bij u de kopjes en schoteltjes
nog netjes op de kast staan!! Toch bekruipt
ons een zekere angst.
C: En het derde dramatische bericht is toch
wel het drama (want zo mag je het toch wel
noemen!!) in de Oostvaarder Plassen.
Hoe is het mogelijk dat knappe mensen (daar
ga ik toch van uit!) tientallen jaren geleden,
besloten om van dit gebied een soort landschap te maken, waar allerlei dieren hun gang

Paasvuur De Wijk
Zondag 1 april. Aanvang 20.00 uur
Commissieweg (nabij nr. 17)
Gratis toegang!
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Jeugd enthousiast tijdens
eerste Jeugdbijeenkomst

Apollo
Apollo is een actieve muziekvereniging met
een harmonieorkest, slagwerkensemble,
jeugdorkest en blokfluitgroep. De vereniging
bestaat dit jaar 120 jaar en viert dit met een
groot aantal evenementen. Kijk voor meer
informatie op www.apollodewijk.nl

Grietje Westerbeek maakt
de lekkerste gehaktbal

Jeugdleden actief mee laten praten over het
wel een wee van een vereniging. Het gebeurt
niet zo vaak. Te weinig, vonden ze bij de 120
-jarige Koninklijke Muziekvereniging Apollo
uit de Wijk. Daarom hielden zij op maandag
5 maart een speciale jeugdbijeenkomst.
Dat Apollo enthousiaste jeugdleden heeft
bleek uit de opkomst. Maar liefst 78% van de
jeugdleden was aanwezig. De jeugdige muzikanten kregen meerdere stellingen voorgelegd. In kleine groepjes konden ze hier over
praten. Ieder kind kwam aan het woord. Ook
vulden ze allemaal een enquête in.
Het doel van deze bijeenkomst is dat Apollo
de jeugd serieus wil laten mee praten over
onder andere de muziekkeuze en de muzieklessen. Hoe denken zij daar over. Vinden zij
dat het anders moet. Hoe kun je andere kinderen stimuleren om ook muziek te gaan maken. Want als je door de ogen van de jeugd
kijkt, kom je vaak tot andere inzichten.
De uitkomsten van deze stellingen en de enquête zijn direct in de ledenvergadering die
volgde besproken. De jeugdcommissie van
Apollo gaat alle uitkomsten nu verder uitwerken en actieplannen opstellen. Zo worden de
ideeën uitgewerkt om andere kinderen enthousiast te maken om muziek te gaan maken
en zullen er meer concerten georganiseerd
worden en gaan ze in overleg met de muziekdocenten over de uitkomsten van de enquête.
Over de Koninklijke Muziekvereniging

Grietje Westerbeek mag zich een jaar lang de
beste ballenbakker van De Wijk noemen. De
jury oordeelde zaterdag dat haar gehaktbal de
beste was tijdens de gehaktballenwedstrijd in
De Wijk. Maar liefst twaalf personen doken
de keuken van de Havezate in om de jury een
lekkere gehaktbal voor te schotelen. De deelnemers kregen allemaal 500 gram gehakt om
daar in een uur tijd vier gehaktballen van te
maken. Luuk Jan Boverhof, de winnaar van
vorig jaar moest zijn titel opgeven. Zijn gehaktbal bleek goed te zijn voor een derde
plaats. Hans Peter Sloots die dit jaar voor de
eerste keer present legde beslag op de tweede
plaatst. Sloots had de afgelopen week thuis
nog in de keuken gestaan om aan de receptuur te schaven zo gaf hij na afloop toe. Grietje Westerbeek mocht na afloop de gouden
braadpan in ontvangst nemen van Juryvoorzitter Ronnie Kolk. Het spektakel in de keuken was voor de bezoekers live te volgen op
een groot scherm in de foyer van de Havezate. Presentator Gerdo Kleine voorzag het geheel van commentaar en interviewde de deelnemers. En Dj Bens draaide tussen door muziek vanaf Vinyl.
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Open Dag bij
LTV Voorwijk
De tennisvereniging LTV Voorwijk in De
Wijk houdt op zondag 25 maart van 11.00 –
13.00 uur een Open Tennisdag. Iedereen is
van harte welkom om naar tennis te kijken of
om zelf een balletje te slaan. Leden van de
vereniging zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en mee de baan op te gaan. Daarnaast zijn trainers van Tennisschool Breakpoint aanwezig tussen 11.00 uur en 13.00. De
tennisleraren vertellen je graag alles over de
tennissport. Voor kinderen is er deze dag ook
een springkussen. Kom naar het tennispark in
De Wijk, Wiltenweg 31c. Voor informatie
over de vereniging www.ltvvoorwijk.nl

dens de gymles op school. De tennisclinics
worden gegeven door Mirjam Talen, trainer
van de tennisvereniging LTV Voorwijk samen met de (gym)docent en vrijwilligers van
onze vereniging. In samenwerking met OBS
De Horst streven wij ernaar dat ieder kind in
de Wijk een introductie tennissport krijgt aangeboden tijdens zijn/haar schoolperiode.

OTR afgelast

De OTR-rit van de MC De Antrappers die
gepland stond voor zondag 18 maart is afgelast. Helaas hebben wij dit besluit moeten
nemen, met name in kader van de veiligheid
voor de deelnemers. De bouwlanden gaven de
doorslag. Deze waren na een nacht vorst al
keihard en met name de trekkersporen zijn
dan levensgevaarlijk. Wij wijken ook niet uit
Kennismakingsaanbod voor deelnemers aan
naar een andere datum, maar hebben wel alde Open Tennisdag
vast een zondag 17 maart 2019 in de planning
staan. Wij hopen dan dat ons dit extreme weer
Onder de deelnemers aan de Open Dag die
bespaard blijft en zien jullie dan graag weer
zich daarna hebben aangemeld als lid wordt
een verloting gehouden en twee nieuwe leden bij ons aan de start.
krijgen dan een gratis lidmaatschap voor het
jaar 2018.
Nog meer mensen de baan op
De Open Tennisdagen zijn een groot succes.
Het is een geweldige manier om mensen van
jong en oud voor tennis te interesseren. Bij
onze vereniging varieert de leeftijd van actief
spelende leden van 5 tot 80 jaar. Tennis kan
men nog tot op hoge leeftijd actief beoefenen
en is met name ideaal als vervolg sport voor
mensen die met teamsporten hebben moeten
stoppen. Leden van de vereniging kunnen hun
familieleden en kennissen die nog niet tennissen daartoe uitdagen op de Open Tennisdag.
Geïnteresseerden kunnen natuurlijk ook op
eigen initiatief binnenstappen bij de tennisvereniging. Bijvoorbeeld op de populaire tossavond, ideaal voor sociale contacten en het
vinden van gelijkgestemde tennismaatjes.
Introductie tennissport voor leerlingen
Op dinsdag 13 maart krijgen kinderen van
groep 5 en 6 een tennis introductieclinic tij-
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Spoed

Spoed

Restaurant Mulino zoekt per direct:
Pizzabakker of Kok.
Tel: 0522—760260
email: contact@restaurant-mulino.nl
06—24397208

Spoed

Spoed
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Verslag jubileumconcert Apollo 10 maart 2018

Zouden die vijftien man die op 28 april 1898 de muziekvereniging Apollo hebben opgericht,
ooit hebben kunnen bedenken dat 120 jaar later het kleine korps van toen, nog steeds springlevend is en sinds 1958 het predicaat Koninklijk heeft gekregen. Met deze vraag opende voorzitter Lambert Vos zaterdagavond het jubileum voorjaarsconcert van de Koninklijke muziekvereniging Apollo in de sporthal te De Wijk waaraan afwisselend alle geledingen van de vereniging mee werkten. Het Harmonieorkest onder leiding van Lute Hoekstra opende deze
muzikale avond met de Top 2000 medley. Uiteraard met de overbekende openingstune van de
Top 2000 uit de Ouverture ‘Tommy’ van The Who. Thriller van Michael Jackson, Bohemian
Rhapsody van Queen, Zwart-wit van de Frank Boeijen Groep en tot slot het wereldberoemde
Radar Love van de Nederlandse band Golden Earring. Het Harmonieorkest speelde vervolgens een kleine selectie van de bekendste nummers van Phil Collins.
De blokfluitgroep onder leiding van Ilona Slomp brachten passend in het thema Top 2000 een
ode aan de Spice Girls. Het Slagwerkensemble onder leiding van Erik Zweers speelde medleys van nummers van Michael Jackson, bekend als The King of Pop en Marco Borsato. Ook
het jeugdorkest onder leiding van Ilona Slomp brachten nummers uit de Top 2000 over de
bühne met o.a. I want to break free van Freddy Mercury. Na de pauze werd het talrijke publiek door het harmonieorkest getrakteerd op nummers als Mac Arthur Park, Georgia (met
sublieme sax solo van Arno Jansen), Hotel California , Udo Jurgens en het stevige rockwerk
van Deep Purple.
Het slagwerkensemble bracht met veel enthousiasme een medley van Toto en het zeer bekende Music van John Miles. Het jeugdorkest speelde o.a. Conquest of Paradise en Eve of the
Tiger. Tijdens dit concert werden de jubilarissen Jannie van der Weide, Carina Veenstra, Ilona Slomp en Henja Keur allen voor 25 jaar en Mark van Braam voor 40 jaar lidmaatschap in
het zonnetje gezet. Van de Vriendenkring van Apollo was een cheque ontvangen waardoor de
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Clubkas Campagne:
stem op Wacker!

Boekbinden: oud ambacht,
maar nog springlevend!

Wacker en WIJC doen doet dit jaar mee met
de Rabobank Clubkas Campagne. Dit houdt
in dat wij in aanmerking komen voor sponsoring door de Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland. Het geld dat we krijgen mogen we bijvoorbeeld gebruiken voor de inrichting onze kantine.

Een kleine rondleiding in het boekbinden, van
op touwen genaaid tot hedendaagse bandjes,
gemarmerd papier of zelfs boekblokken, teksten en versiering drukken op de verguldpers,
lijmen en repareren.

De hoogte van het bedrag hangt af van het
aantal stemmen dat wij krijgen. Alle leden
van de Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland mogen stemmen. Dus hoe
meer stemmen hoe hoger het bedrag. Daarom een oproep aan jullie allemaal: zorg er
voor dat jij, je ouders, je opa en oma en andere bekenden een stem op onze club uitbrengen! Je kunt stemmen t/m 31 maart.
Meer informatie kun je lezen op:
www.mijnbankversterkt.nl/mss/start/

Met als grote geluk in deze binderij, dat
(edel)metalen beslag ook gemaakt of gerepareerd kan worden.
PowerPointpresentatie op groot scherm, met
voorbeelden van reparaties van boeken of
beslag, hier uit De Wijk.
Knipkaarten voor thee en koffie kunnen dan
gekocht worden.
Atelier C werkzaam in De Wijk
Informatie bij Caecile Cnoops
tel.0522-443101
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Snoeihout Paasvuur

Open Dag V.I.C.

24 uurs opvang Vrijheid in Christus in De
Wijk heeft dit jaar weer een Open Dag op
zaterdag 31 maart. De boerderij van de opvang, ‘De Belofte’ is dan te bekijken en de
medewerkers staan u graag te woord om wat
over de opvang en het leven op de boerderij te
vertellen. Op gezette tijden is er een rondleiding en bovendien een doorlopende presentaHet snoeimateriaal kan worden aangeboden
tie. Er is voldoende gelegenheid om uw vraop zaterdag 24 maart en 31 maart van 10.00 gen stellen. Ook kunt u een kijkje nemen bij
- 12.00 uur. Dit kan via het erf van de Familie de vele dieren en genieten van de tuinen en de
Smid, commissieweg 17 in De Wijk. Buiten
boomgaard. Stichting Vrijheid in Christus is
deze tijden om is de toegang tot de bult geslo- een open huis voor ieder mens die om wat
ten.
voor reden dan ook is vastgelopen in de maatschappij en op zoek wil gaan naar God. De
Boomstammen en -stronken zijn niet toegemedewerkers werken vanuit christelijke overstaan. Het hout moet in hanteerbare stukken
worden aangeleverd, hoofdzakelijk snoeihout. tuiging en kenmerken zich doordat ze een
bewogen hart hebben voor de mensen. De
Geschilderd hout, rubber, kunststof of chemisch afval wordt niet geaccepteerd. Tijdens koffie, thee, etc. staan klaar van 11.00 tot
het ontsteken van het paasvuur is de toegang 16.00 uur op Commissieweg 13 in De Wijk.
gratis.
gratis.
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.

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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Roelof Kloosterziel nieuwe predikant
Beste lezers van de Wijk.info, graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Roelof Kloosterziel en ik ben sinds 1 februari verbonden aan de Protestantse Gemeente IJhorst / De Wijk.
Bijna 8 jaar ben ik inmiddels predikant in de Hervormde Gemeente te Ruinerwold
(Blijdenstein). Omdat de kerk aan de Reest vacant is, hebben ze mij voor 50% ‘geleend’ van
de buurgemeente als tijdelijk opvolger van ds. Henk de Ruiter. Hij is met emeritaat is gegaan.
Het komend jaar wordt gekeken wat beide gemeenten verder voor elkaar kunnen betekenen
en wat mijn rol daarin zou kunnen zijn.
Mijn wortels liggen in Meppel. Geboren in 1960
heb ik daar de lagere school doorlopen. Mijn
verbondenheid met Zuidwest Drenthe is altijd
gebleven. In Kampen heb ik theologie gestudeerd en mijn vrouw, Harmke, leren kennen. We
hebben twee zoons die inmiddels al de deur uit
zijn.
Als predikant begonnen in de Gereformeerde
Kerk te Schoonoord heb ik met veel plezier ook
nog in Leek en in Delfzijl-Noord gestaan. De
Protestantse Kerk heeft landelijk te maken met
‘vergrijzing’, maar vormt nog steeds een wezenlijk onderdeel van onze samenleving - met name
op het dorp. Een groot aantal vrijwilligers zet
zich in voor bezoekwerk, de diaconie, activiteiten in en rond de kerk en noem maar op. Elke
zondag wordt in de ontmoeting met elkaar en
rond de verhalen van de Bijbel gezocht naar
zingeving en een antwoord op lastige levensvragen.
In een maatschappij waar bijna alles lijkt te
draaien om geld, waar je bang wordt gemaakt
voor dreigende gevaren en tegelijk moet presteren in het drukke leven dat 24/7 doorgaat,
klinkt ‘God zij dank’ nog een ander geluid: van hoop, van rust en van vertrouwen. Daarom is
het zo belangrijk dat de kerk op het dorp blijft bestaan.
Als ik iets voor u kan betekenen, kunt u / jij contact opnemen: 0522-475389 of per email:
kloosterziel-smit@planet.nl
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Kunst naar Kracht
bestaat 50 jaar
Voorzitter Bert Flik had donderdag 15 maart
een kleine verrassing voor de leden van
Kunst naar Kracht. Tijdens de opening van
jaarvergadering memoreerde hij aan het feit
dat het zangkoor uit De Wijk vijftig jaar geleden is opgericht. Alle leden ontvingen daarom een mooie pen met inscriptie.
Kunst naar Kracht werd in 1968 opgericht.
Een exacte datum is niet meer te achterhalen.
Het ouderenkoor onder leiding van dirigente
Hennie Dijkstra telt momenteel 28 leden.
Flik: ‘Het is gewoon een gezellig koor, plezier staat bij ons voorop’. Elke donderdagmorgen om half tien komen de leden bijeen
in Ontmoetingscentrum De Havezate in De

Wijk. Om daar te repeteren, en na afloop
samen een drankje te drinken.
Net als elk koor heeft Kunst naar Kracht ook
te maken met veroudering. Flik: ‘Er is helaas
weinig aanwas van nieuwe leden. Elk koor
heeft daar mee te maken. Het jongste lid bij
ons is 58 en het oudste 92 jaar. Door het
opheffen van een koor uit Koekange, enkele
jaren geleden hebben we er gelukkig nog wat
leden bijgekregen’.
Of er in het jubileumjaar nog een speciaal
concert komt is nog niet bekend. ‘We hebben daar wel ideeën over, misschien in de
Kerk in IJhorst. Maar uit financieel oogpunt
moeten we kijken of dat haalbaar is’. Om het
vijftig jaar te vieren stond er voor de leden
een heerlijke koffietafel klaar.
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Gouden Bekroning
Paasbroder Dunnink

maximale score haalt en alle andere onderdelen niet lager scoort dan een 4, verdient het de
titel Bekroond met Goud.
Het Nederlands Bakkerij Centrum
Het Nederlands Bakkerij Centrum is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij
het Nederlands Bakkerij Centrum werken
diverse keurmeesters met een lange staat van
dienst in de bakkerijsector. De keuringen van
het Bakkerij Centrum zijn objectief en onafhankelijk en worden al ruim 100 jaar uitgevoerd.

Pasen aan de Reest
In de kerk van IJhorst/De Wijk wordt het
Paasfeest dit jaar weer uitgebreid gevierd:
Op Witte donderdag, 29 maart om 19.30 uur:
Viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger ds. B. Metselaar uit Beilen.
Organist Fennie van der Weide en medewerking van Alma Grooters, piano en Petra
v.d.Dolder, fluit.
Goede vrijdag 30 maart 19.30 uur
gaat mw. drs. Barbara van de Brink voor bij
Paasbroder van Bakkerij Dunnink is door het de gedachtenis van het sterven van Jezus.
Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen Peter v.d. Belt is de organist en medewerking
Bekroond met Goud. Hiermee voldoet het
wordt verleend door Sjors Holleboom, gitaar.
product aan strenge kwaliteitseisen en onderStille zaterdag 31 maart 22.00 uur
scheidt het zich van andere producten.
gaat weer mw. drs. Barbara v.d. Brink voor in
de nachtdienst waarin de overgang wordt geBakkers die kwalitatief hoogwaardige producten bakken, komen in aanmerkingen voor vierd van de duisternis naar het licht. Peter
v.d. Belt is weer de organist. En dan wordt het
een Gouden Bekroning. Tijdens de keuring,
de morgen van de eerste Paasdag 1 april. Dan
die wordt uitgevoerd door de keurmeesters
van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wa- wordt om 10.00 uur een dienst voor het hele
gezin gevierd. Ds. Arie Poortman is de voorgeningen, wordt naar diverse aspecten van
ganger, Fennie v.d. Weide de organist en mehet product gekeken. De geanonimiseerde
producten worden beoordeeld op bijvoorbeeld dewerking wordt verleend door de Cantorij
o.l.v. Alma Grooters. Na de inleiding op de
vorm, kleur, geur en smaak/aroma.
dienst waarin veel gezongen zal worden, gaan
de kinderen naar de Reesthof waar hen een
De lat ligt hoog
verrassing te wachten zal staan. Wat is er
Om in aanmerking te komen voor een Goumooier dan samen feest te vieren. Het feest
den Bekroning moet het product aan hoge
waarin het grote verhaal verteld wordt van de
eisen voldoen. De score wordt uitgedrukt in
maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. overwinning van het Licht op de duisternis,
de dood in al zijn vormen. In alle diensten is
Wanneer een product op 3 onderdelen de
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