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Frisse lustrumeditie Smaakmakersfestival

Waren de voorgaande edities van het Smaakmakersfestival meestal overgoten met zon,
dit keer waren de weersgoden minder gunstig
gestemd. De temperaturen waren beduidend
lager, en aan de regen op zondag leek maar
geen eind te komen. Toch weerhield dat de
bezoekers er niet van om te komen. Er was
immers nog veel van om van te genieten.

Tijdens de 5e editie was het weiland aan de
Julianaweg wederom omgetoverd tot één
groot en gezellig festivalterrein met mobiele
keukens, foodtrucks. Verder was er live muziek, en andere smaakmakende (kinder) activiteiten. Aangrenzend was er het verhalenfestival Oeverloos waarin spraakmakende vertellers hun verhaal deden.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Wat mij deze keer opviel!! Wat me nog meer opviel!!
Dat was voor mij het probleem, hoe ik van het
zwarte zaad, waarop ik zat, moest afkomen.
Beter gezegd: Ik had even een contant bedrag
nodig. Dus op de fiets naar de Dorpsstraat!
Daar aangekomen, bleek mij dat het bereiken
van de ‘fortis-gleuf”, door de nodige werkzaamheden, bijna niet te bereiken was. De
fiets dan maar geparkeerd op het (mijn) oude
schoolplein en toen begon het bergbeklimmen richting de plek van de “fortisgleuf”.

Dat was de inzameling van het oud papier. Al
sinds mensenheugenis (zeker langer dan 50
jaar!!) gebeurt dat in ons dorp één keer per
maand. Onze school “De Horst” heeft al die
jaren het voorrecht om de vruchten hiervan te
plukken. In het verleden zette men het papier
her en der (soms gebundeld, maar ook wel
los) langs de weg. Sinds enkele jaren is een en
ander door de gemeente gestructureerd met
een aantal containers (4), waarvan een beO hemel, daar komt dan de nogal eens voor- stemd is voor het oud-papier. Het ophalen
hiervan gebeurt nog altijd met ouders van
komende constatering: ‘Buiten werking’!
schoolgaande kinderen. De vrachtauto, die
En daar sta je dan in de regen en de wind
hiervoor gebruikt wordt, beschikt niet, zoals
(trouwens ik vraag me wel eens af, waarom
de vrachtauto voor de andere 3 containers,
daar in al die jaren niet een (al was het maar
een kleine) overkapping is geplaatst!!). Goeie over zo’n ‘grijper’ aan de rechterkant van de
auto, doch de volijverige ‘papiermannen’
raad was duur, maar……..dan maar naar de
kieperen’ zelf de inhoud van de container aan
‘Rabo-gleuf’! (Ik was even vergeten
de achterkant in de vrachtwagen. Dat bete(leeftijd?) dat die gleuf al tijden dichtgemetkent dus, dat ‘Jan publiek’ de container niet
seld is! Dat was ook mijn constatering toen
ik, al berg beklimmend, de plek van die ‘ex- keurig aan de rechterkant (zoals bij de andere
3 containers) van de weg zet. En dat levert
Rabogleuf’ gevonden had. Dicht!
door de toename van het verkeer voor de
Terug dan maar, al berg beklimmend, naar de ‘papiermannen’ (en ook het verkeer) de nodifiets. Ik moest nog een paar boodschappen bij ge gevaren op. Men gaat van links van de weg
de COOP doen en wat ontdek ik daar in de
naar rechts (ook de vrachtwagen!). Het zou,
hal van die winkel? Een ‘Coop-gleuf’’! Hiep denk ik, een goede, veilige oplossing zijn, als
hiep hiep hoera!! Maar ja, helaas gaf deze
ook de papiercontainers allemaal rechts van
gleuf op dat moment alleen maar grote
de weg geplaatst zouden worden.
‘flappen’! De kleinste was 50 euro en ik had
maar een tientje nodig! In wanhoop dan maar Jan Tijink
naar de lieftallige juffrouw achter de kassa.
Prins Clauslaan 1
Met al mijn charme (!!) probeerde ik haar te
verleiden of ze mij die 50 euro wilde wisselen. Ze kon eigenlijk haar kleingeld als wisMijn Modewereld heeft vorige week de nieuselgeld niet missen! Maar ze zwichtte!
(waarschijnlijk door de hierboven genoemde we verbouwde winkel geopend. Er is intensief
verbouwd om een ultieme shopervaring met
charme!) Eindelijk had ik mijn broodnodig
nog meer topmerken te realiseren. Tijdens het
tientje te pakken!
openingsweekend konden shoppers als een
Het deed mij denken aan vroeger, toen mijn
van de eersten het resultaat komen bewondevader (hij was boer), als hij een koe of varken ren. De winkel is enorm veranderd! Naast
verkocht, het ontvangen bedrag onder zijn
dubbel zoveel mode en een nieuwe brasserie
hoofdkussen legde!’ Dan heb je het altijd bij is de personal-shop ruimte uitgebreid en heeft
de hand’ was zijn verklaring en hij had nog
de winkel nu een eigen schoenenafdeling.
gelijk ook!
Doel is een complete shopping experience
voor de bezoeker.

Mijn Modewereld geopend
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Te koop, gevonden, verloren,
aangeboden e.d.

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

ATB tocht rondje de Wijk
gaat niet door!
Al jaren organiseert Stichting Wieler comité
Ronde van De Wijk, een ATB tocht rond de
Wijk, IJhorst en door de staatsbossen van
Staphorst. Helaas is het organisatorisch niet
meer mogelijk een vernieuwend en uitdagende de ronde uit te zetten, omdat wij in de
staatsbossen maar een beperkt gebeid mogen
gebruiken om te fietsen. Daarom hebben wij
besloten dit jaar geen ATB tocht te organiseren op zondag 7 oktober!
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SWE Apollo pakt uit

Historische wandeling

Terwijl voor de meeste personen de vakantie
achter de rug is, komt ook het muzikale leven
bij de Koninklijke Muziekvereniging Apollo
weer in een stroomversnelling. Tal van activiteiten staan de komende periode op het
programma en één ervan is het Triple Concert met medewerking van Popkoor Nameless uit de Wijk/IJhorst en Melody Percussion Band Concordia uit Krimpen aan den
IJssel!

De Historische Vereniging De Wijk - Koekange verzorgt historische wandelingen langs
historische plaatsen in het dorp De Wijk en
het prachtige Reestdal. Maak kennis met de
verhalen achter het de kerk van IJhorst, Dickninge en Voorwijk.

De laatste wandelingen vinden plaats op
zaterdag 13 oktober, donderdag 18 oktober
en extra in de herfstvakantie op donderdag
25 oktober. De wandeling start telkens om
Dit optreden in Sporthal De Slenken beloofd 14.00 uur. De wandeling wordt verzorgd
wederom weer een hoogtepunt te worden in
door een gids van de Historische Vereniging
de rijke historie van het Slagwerkensemble.
De Wijk - Koekange. De route gaat door het
Waar in het verleden al gemusiceerd werd
dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad,
met o.a. Rockband Big John en tevens mede- Dickninge, Voorwijk en via het Veenhovenwerking verleend werd aan een kerstconcert plein en de Dorpsstraat weer terug bij het
van Univé in Theater De Meenthe in Steenstartpunt de Wieker Meule. De wandeling
wijk, pakt het SWE nu weer op verrassende
duurt ongeveer 2 uur en start bij de Wijker
wijze uit! Een combinatie tussen melodisch
Molen. Prijs van de wandeling is € 2,00 per
slagwerk en zang, zoals nummers van o.a.
persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen
The Blues Brothers, Normaal, Michael Jack- gratis mee. De prijs is inclusief begeleiding
son, filmmuziek en TOTO. De dirigenten van van de gids en een boekje met historische
de drie verenigingen zijn er van overtuigd,
informatie. Aanmelden voor de wandeling is
dat je dit optreden, met meer dan 75 muziverplicht. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van
kanten op het podium niet mag missen! De
de wandeling bij Tourist Info Het Reestdal,
jubileum commissie is druk bezig met de
telefoon 0522-443275 of via email: devoorbereiding. Zowel muzikaal als op het
wijk@touristinfohetreestdal.nl. De wandeling
organisatorische vlak. Het Triple Concert
gaat definitief door bij opgave van minimaal
wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de
5 personen. Voor groepen kan er in overleg
medewerking van de hoofd sponsoren Hove- op andere dagen een afspraak worden geniersbedrijf Vellinger uit de Wijk en Beton- maakt.
staalvlechtbedrijf Bruins uit Staphorst. De
vakantie is voorbij en zowel in Krimpen aan
Adverteren, tips en/of
de IJssel als in de Wijk en omgeving wordt
nieuws voor redactie?
alweer druk gerepeteerd. Houd de diverse
media in de gaten, want je bent er toch bij op Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
13 oktober 2018 in Sporthal De Slenken?!
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Tim Jonkers kampioen Hobbyklasse
Begin september werd Tim
Jonkers uit De Wijk en lid van
MC De Antrappers kampioen
in de Hobbyklasse in Staphorst.
De AMBC Staphorst heeft in
tegenstelling tot MC De Antrappers een eigen crossbaan
waar in 2018 weer een open
clubkampioenschap werd verreden. Hier doen wel meer Antrappers en andere regiocrossers mee. Bij deze reeks wedstrijden was Tim vaak op het
podium te vinden wat hem uiteindelijk de eindoverwinning
opleverde. Met dit kampioenschap heeft Tim ruim vijftig andere crossers achter zich weten te
houden. Van de Antrappers kreeg Tim een waardebon die hij bij Hofstede Motoren kan besteden.

Dialoogavond Sport: kansen met elkaar pakken!
Donderdag 13 september heeft de gemeenteraad een dialoogavond gehouden over sport.
Raadslid Marcel Hulst was de gesprekleider deze avond. De thema’s vrijwilligers, accommodaties, ledenaantallen en het subsidiebeleid kwamen op tafel. Er waren 65 mensen aanwezig
in de kantine van Voetbalvereniging Wacker, waaronder veel bestuursleden van diverse verenigingen en organisaties. Er was veel herkenning bij de uitdaging om goede vrijwilligers als
bestuursleden te kunnen vinden. Uit de zaal kwam het idee of de clubs niet meer bestuurlijk
kunnen samenwerken. Is daar een rol voor de gemeente weggelegd? De verschillen tussen de
clubs zaten vooral in de groei of daling van het aantal jeugdleden. Tips en tops werden uitgewisseld waaronder over verduurzaming van de accommodaties. De raad heeft veel input gekregen om de volgende stap in het proces naar een nieuwe sportnota zorgvuldig te kunnen
nemen. Dit najaar debatteert de gemeenteraad over de sportnota.
Jan Korte (manager
voetbalzaken FC Emmen en trainer V.V.
Rolder Boys) heeft een
inspirerend verhaal gehouden over het gvoetbal. Wat dit met
deze bijzondere spelers
doet en wat het voor een
club kan betekenen.
Tijdens de nazit werd er
nog uitgebreid kennis en
ervaring gedeeld. (bron:
Gem Raad De Wolden)
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Huls Makelaardij, verbonden met de
streek

De Wijk heeft eigen
NVM-makelaar

nen hun woon- en werkomgeving – en daarmee hun marktgebied – door en door en door.
Het blijkt telkens dat klanten hier op allerlei
manieren baat bij hebben.

Ongedwongen, eigen
De Hulsen hebben hun pand een eigentijdse
DE WIJK – Opeens was daar midden in
uitstraling gegeven, met tegelijk het ongehet dorp Huls Makelaardij. Afgelopen
dwongene en eigene waar je aan denkt bij het
voorjaar verhuisden Henk en Anjo Huls
adres ‘Dorpsstraat 37’. Henk: “We zijn helehun kantoor van Meppel naar hun woonmaal bij de tijd én willen we tot uitdrukking
plaats. Ze namen hun intrek aan de Dorpsbrengen dat we ons met de stek en de streek
straat in De Wijk. “Een prachtige plek en
verbonden voelen.” Dit valt bij binnenkomst
een mooie zichtlocatie”, zegt Henk Huls,
al op. De wandgrote afbeelding van het dorp
die opgroeide op Halfweg en verknocht is
zoals dit er een eeuw geleden uitzag, is niet te
aan het mooie Reestdal.
missen. De combinatie van nuchter en vooruitstrevend is een kenmerk van het kantoor.
“We zijn vooruitstrevend in onze manier van
werken en denken. Dat zie je in de dienstverlening terug. Zo waren we een van de eersten
die gebruikmaakten van drones voor luchtfoto’s. Ook duo-koop is een heel vooruitstrevend en gewild product.” Bij duo-koop koop
je wel de woning, maar niet de grond. Dit
geeft voor veel mensen extra mogelijkheden.
Of neem de serie animatiefilmpjes die het
kantoor heeft laten ontwikkelen, waarin de
dienstverlening kort en duidelijk wordt uitgelegd (bijvoorbeeld hoe je je huis beter verkoopklaar maakt). Deze zijn te zien op de
Henk, zo’n dertig jaar actief in de makelaardij website.
en sinds 2000 zelfstandig makelaar, is gespe- Up-to-date
cialiseerd in verkoop, aankoop en taxaties van Huls Makelaardij is aangesloten bij de Nederwoonhuizen, boerderijen en bedrijfspanden.
landse Vereniging van Makelaars (NVM).
In 2011 werd Huls Makelaardij uitgeroepen
“Daarvoor moeten we voldoen aan strenge
tot beste makelaar van Nederland. Daarbij
voorwaarden. Ook is jaarlijks bijscholing
werd gekeken naar deskundigheid, professio- verplicht. Zo blijft onze kennis altijd up-tonaliteit, betrouwbaarheid en dienstverlening. date.” Henk en Anjo merken dat de huizenOmdat hij precies 25 jaar beëdigd/
markt afgelopen jaar weer behoorlijk in de lift
geregistreerd NVM-makelaar is, ontvangt
zit. Woningen staan korter te koop en leveren
Henk in 2018 van de NVM de
een hogere koopsom op.
‘makelaarsstaf’.
Mensen die nieuwsgierig zijn hoe het er hierZijn partner Anjo woont nu dertien jaar in De binnen nu uitziet, zijn van harte welkom, alWijk. Zij is sinds 1997 werkzaam in de make- dus Henk en Anjo. “Stap gewoon binnen!”
laardij (en eveneens NVM-geregistreerd). In
2007 werd Anjo mede-eigenaar. De twee ken- www.hulsmakelaardij.nl
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Gezinsdienst in de kerk
Zondag 30 september is er in de Protestantse
kerk van IJhorst de Wijk een gezinsdienst.
De dienst begint om 10 uur. Voor de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar is er oppas in de
Reesthof, het gebouw naast de kerk.
De kinderen vanaf 4 jaar worden eerst in de
kerk verwacht en gaan daarna ook naar de
Reesthof. Iedereen mag een hamer meenemen. Na de dienst drinken we gezamenlijk
koffie, thee, limonade met iets lekkers erbij.

Optreden ‘De Traan’
Op vrijdag 19 oktober 2018 zal het feest- en
smartlappenkoor ‘De Traan’ o.l.v. Jans Polling uit Borger optreden op de jaarlijkse culturele avond van de Historische Vereniging in
Ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk.
Aanvang 20.00 uur. Een avond ‘De Traan’
betekend een aantal uren vol vrolijkheid en
weemoed. U zult geboeid raken door hun
manier van optreden en soms moet u huilen
van het lachen. Kortom: een paar uur heerlijk
ontspannen entertainment, zoals dat nog zelden geboden wordt! De kaartverkoop voor
deze avond begint op maandag 1 oktober.
Entree € 10.00 p.p Voorverkoopadressen:
TIP en de Havezate in De Wijk en bij de
Spar (Koetsier) in Koekange. De avond is
voor iedereen toegankelijk Komt allen!!

Atlas Sport werkt samen
met oefentherapeut Cesar
Atlas Sport is een moderne en zeer volledig
ingerichte sportschool met een groot aanbod
aan diverse groepslessen. Je kunt je bij Atlas
Sport ook laten adviseren en begeleiden door
een fysiotherapeut. Nieuw bij Atlas Sport is
de mogelijkheid om een oefentherapeut Cesar
te consulteren. Ook een behandeltraject is
mogelijk.

Oefentherapie Cesar
Oefentherapie Cesar (ook wel bekend als
Mensendieck) richt zich op allerlei klachten
op het gebied van houding en beweging, en

ook op klachten waarbij spanning en stress
een rol spelen. Door deze therapie word je je
bewust van zaken die invloed hebben op je
klachten. Bewustwording en gerichte oefeningen helpen je om je klachten weg te nemen.
Bij Atlas Sport kun je terecht voor advies en
ook voor een behandeltraject. Stephan de
With, medewerker van Atlas Sport, is oefentherapeut Cesar. Op donderdag van 10 tot
11.30 uur heeft hij een gratis inloopspreekuur
in de sportschool. Verder is het mogelijk een
afspraak met hem te maken voor behandeling.

Bibliotheek is vindplaats
De nieuw geopende Bibliotheek in de brede
school beschikt gelijk al over een Drentse
primeur. Het is de eerste Vindplaatsbibliotheek in Drenthe.
Op een vindplaats staan kennis en leren aan
de hand van de gevonden voorwerpen centraal. Je kunt er aan aflezen wat er vroeger is
gebeurd. ‘Hier in De Wijk is ook een vindplaats, waar je ontdekkingen kunt doen, waar
je zelf iets kunt ondernemen” Aldus Wilma
Visser, voorzitter van de Stichting Bibliotheken De Wolden. ’Lezen, leven en leren, daar
gaat het om. En ja, je kunt er ook nog gewoon
een boek lenen’.
De opening werd verricht door wethouder
Mirjam Pauwels, samen met een robot en de
twee kinderen die de ‘prijsvraag’ van de bibliotheek hadden gewonnen, toevallig zus en
broertje. Caro Lize Wessels Boer en Thijn
Wessels Boer hadden op hun eigen manier
bedacht hoe de bibliotheek van de toekomst
er uit moet komen te zien.
De bibliotheek die voorheen bij zorgcentrum
was gevestigd is verleden tijd. De nieuwe
bibliotheek is nu de gehele dag open zonder
dat er per se personeel aanwezig is. De bibliotheek is ruim opgezet, voorzien van houtpanelen en de nodige technische snufjes. Er zijn
voor de kinderen de nodige ontdekspelletjes,
er zijn zithoekjes en computers. Mensen kunnen nu zonder tussenkomst van medewerkers
boeken lenen.
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terspreekuur voor alle inwoners van De Wolden en speciaal De Wijk. U kunt uw eigen
Sleutelstudent houdt een gratis computer
laptop, tablet of telefoon meenemen om een
(inloop) spreekuur op vrijdag 5 oktober in de probleem te bespreken en op te lossen. Wat
(nieuwe) bibliotheek van De Wijk. Dit
ook slim is om het e-mailadres te laten veranspreekuur is van 16.00 tot 18.00 uur. Het is
deren. Bij een nieuw glasvezelabonnement
bedoelt voor het aanmaken van een nieuw e- heeft u een provider onafhankelijk emailadres, kleine problemen en uitleg van
mailadres nodig. Dit omzetten wordt u gratis
vragen (over laptop, tablet en smartphone).
aangeboden als u een glasvezelabonnement
Sleutelstudent (gevestigd in De Wijk) is inneemt. (de belangrijkste onafhankelijke emiddels al ruim 2 jaar betrokken bij het Glas- mailadressen zijn gmail.com, hotmail.com,
vezel De Wolden project. Het Glasvezelpro- outlook, etc. maar ook zakelijke eject wordt in De Wijk binnenkort afgerond en mailadressen zijn onafhankelijk) Indien u niet
daarmee heeft De Wolden het snelste glasve- op dit tijdstip kunt komen maar wel graag de
zelnetwerk van Nederland. Echt uniek!
hulp van een Sleutelstudent in wilt roepen,
Daarnaast is de bibliotheek verhuist naar de
kunt u naar onze website gaan; sleutelstunieuwe locatie binnen de Openbare Basisdent.nl. Hier kunt u een afspraakvoorstel inschool de Horst. Ook een prachtige ontwikke- vullen en onze gegevens nader bekijken.
ling. Sleutelstudent was bij de opening aanwezig om deze ‘vindplaats’ van informatie te Wij hopen op uw medewerking en bij vragen
ondersteunen. Dit gebeurd immers steeds
kunt u ons bereiken via
meer digitaal.
info@sleutelstudent.nl of telefonisch

Gratis computerspreekuur

Wat is er nu mooier om beide initiatieven te
mogen ondersteunen met een gratis compu-

06-23892299 .

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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Vrijwilligersfestival
Bent u actief als vrijwilliger in De Wolden?
Kom dan op vrijdagavond 19 oktober naar
het Vrijwilligersfestival van De Wolden in
Buitencentrum De Poort te Ruinen!
Gemeente De Wolden is een gemeenschap
waar heel veel vrijwilligers actief zijn. Zonder deze vrijwilligers staat alles stil. Om de
vrijwilligers eens flink in het zonnetje te zetten wordt er een Vrijwilligersfestival, voor
jong en oud, georganiseerd. Het festival begint om 19.30 uur en er valt heel wat te beleven! Zo kan er o.a. een muzikale quiz worden
gespeeld samen met de Pauwergirls, is er een
workshop graffiti spuiten, is er speciaal voor
de mannen een barbier aanwezig, zal Magic
John de nodige goocheltrucs verzorgen, kan
men zich onderdompelen in Caribische sferen
bij de smoothiebar, zijn er de nodige versnapering tussendoor en veel meer!
I.v.m. de catering dient u zich vóór 1 oktober
aan te melden voor het festival via de website
van ViP De Wolden, www.vipdewolden.nl,
per mail info@vipdewolden.nl, of telefonisch
0528 – 378686. Er zijn geen kosten aan deze
avond verbonden. Wilt u graag wat meer informatie over het Vrijwilligersfestival? Neem
dan contact op Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander via mail of tel. 0528 -378686.

Hein een dag directeur
Gevangenismuseum
De 9 jarige Hein Gietema had woensdag 19
september de dag van zijn leven. De leerling
uit groep 7 van IKC de Horst in De Wijk was
voor een dag directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen En werd bij school
opgehaald met de ‘Cellen bus’.
In het kader van Oktobermaand Kindermaand
mochten kinderen van alle basisscholen in
Drenthe een sollicitatiefilmpje maken en opsturen. Het filmpje van Hein werd verkozen
tot de leukste.
Burgemeester de Groot, die even tevoren de
Kindermaand op de Horst had geopend was
getuige van de grote schare kinderen die zich
op het schoolplein bij de bus hadden verzameld. In zijn functie van directeur voor een
dag zat Hein glunderend voorin naast de
chauffeur met een politiepet op zijn hoofd.
Nadat alle leerlingen de ‘boevenbus’ van
binnen hadden bekeken, vertrok de bus met
loeiende sirene naar Veenhuizen. Uitgezwaaid door alle leerlingen van de school.
Aan het eind van de dag werd Hein weer keurig afgezet bij school.
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Ervaar zelf wat uw buurman zegt!

De Wolden
Financiële dienstverlening
Hypotheken Sparen Bankieren Lenen Verzekeren
0522 -47 67 80
Dorpsstraat 72-a
baliedewijk@wolden.nl
de Wijk
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