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Reestrunners halen tachtig kilo afval op met ‘ploggen’

Tijdens het hardlopen afval rapen, dat
heet met een mooi woord ‘ploggen’. Het is
een samenvoeging van het Zweedse
‘plocka’ dat rapen betekent en joggen.
Ook in Nederland wordt deze vorm van
hardlopen steeds populairder.
Leden van Loopgroep Reestrunners deden
woensdag 3 april ook mee aan deze vorm

van opruimen van afval in De Wijk en omgeving. Rond 18.45 uur werd verzameld bij de
Wieker Meule, waar de ‘gele hesjes’ werden
toegesproken door Wethouder van t Zand.
Dat er nog veel zwerfafval in de omgeving
ligt bleek toen de loopgroep later op de
avond terugkeerde. Maar liefst tachtig kilo
afval werd er ‘geplogd’.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Wat me deze keer opviel!!
Dat is toch wel (en ik heb er eerder op geattendeerd!) de gevaarlijke kruising op de plek,
waar de Prins Clauslaan overgaat in de straat
met de naam Oosterakker. Op dat punt namelijk kruist genoemde weg een (overigens
prachtig!) wandel/fietspad, dat een kortere
verbinding van IJhorst met het oostelijk gedeelte van De Wijk is.Maar……….er wordt
daar op dat wandel/fietspad door scooters,
bromfietsen, elektrische fietsen, zo onnoemlijk hard gereden zonder dat men weet (zeker
de vreemdelingen niet!!)dat men een kruising
met een straat nadert. En laat nou op die
straat ook onnoemlijk hard gereden worden!!
De conclusie is duidelijk: Dit kan niet goed
gaan en ik maak mij zorgen dat het oude
spreekwoord: ‘Als het kalf verdronken is,
dempt men de put”, hier van toepassing
wordt en dat is niet te hopen!

Wat me nog meer opviel!!
Iets wat u ongetwijfeld deze week is opgevallen, is de uitbundige veranderingen in de natuur om ons heen! Bomen, struiken, gras en
bloemen, ze ontwaken uit hun winterslaap!
Doch één bloem hoefde niet te ontwaken en
dat is ‘De Bloem’. Al 153 jaar de Rederijkerskamer in ons dorp. Een rederijkerskamer
is van oudsher een soort broederschap, een
literaire gilde, dat zich bezig hield met het
schrijven en uitvoeren van gedichten, verhalen etc. We noemen het tegenwoordig een
toneelvereniging. Onze ‘De Bloem’ dus, de
club die zo’n belangrijk aandeel heeft bij de
leefbaarheid in ons dorp De Wijk. Niet met
cultureel hoogdravende toneeluitvoeringen,
nee met toneelstukken die ‘het volk’ in zijn
totaliteit aanspreken. Cultuur betekend eigenlijk niets anders dan: ‘Hoe ga je met elkaar

om in een gemeenschap!’. En afgelopen
weekend was het weer zover! De Bloem gaf
haar jaarlijkse uitvoeringen met twee optredens voor een zeer goed bezette (de zaterdagavond was zelfs volledig uitverkocht!) zaal in
de Havenzate. De cast, bestaande uit ruim
vijfentwintig medewerkers (spelers, regisseur, grimeurs, toneelbouwers, geluidsmensen etc.) toonden aan dat, een ruim half jaar
werken aan een stuk zonder enige inhoud, je
toch met amateurs tot een formidabel resultaat kunt komen. Gelet op de vele lachsalvo’s
bij het publiek, vermaakte men zich kostelijk!
En dat is/was toch de bedoeling! Zie bovenstaand zinnetje: ‘Hoe ga je met elkaar om in
een gemeenschap?’.
Voor, tijdens en na afloop van de voorstelling
een gezellige bijeenkomst van ‘vogels van
diverse pluimage’. Hulde! Laat de ‘De
Bloem’ maar mooi doorbloeien!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 1

Pasen aan de Reest
Op de morgen van eerste paasdag, zondag 21
april om 10 uur, wordt er in de Protestantse
kerk van IJhorst-de Wijk een feestelijke gezinsdienst gevierd. Het thema is: Pasen een
nieuw begin. Ds. Roelof Kloosterziel is voorganger en Peter van de Belt bespeelt het orgel. Verder wordt medewerking verleend
door de eigen Cantorij onder leiding van
Alma Grooters. De kinderen komen eerst
allemaal in de kerk en na ongeveer een kwartier gaan ze naar de Reesthof. Er worden eieren gezocht en ze kunnen luisteren naar een
verhaal. Ook is er ruimte voor creativiteit.
Wat is er mooier dan samen feest te vieren,
waarin het grote verhaal vertelt wordt van de
overwinning van het Licht op de duisternis.

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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Grote schoonmaak
Vroeger bestond er zoiets als de grote
schoonmaak. Een fenomeen dat vrijwel geheel is verdwenen. Er is mij verteld dat dit
verdwijnen te maken zou hebben met het
verdwijnen van de kolenkachel en inmiddels
vrijwel onbekende ziektes. Ik herinner mij dat
zo’n schoonmaak gepland was rond deze tijd
en soms wel heel extreme vormen aannam.
De matrassen lagen plotseling op stoelen in
de tuin. Werkelijk alles moest verplaatst, binnenstebuiten gekeerd en driedubbel gereinigd
met aan afbijtmiddel grenzende schoonmaakartikelen.
Was dat nog wel te overzien, erg werd het pas
als er ook opnieuw moest worden behangen.
Het was niet ongebruikelijk om dat ieder
voorjaar te doen aangezien vrijwel iedere
volwassene rookte en het principe ‘Het is
geen man die niet roken kan’ toen vermoedelijk de pakjes shag en sigaretten sierde. Eerst
werd het plafond afgenomen met allerlei het
hele jaar door opgespaard, afgekeurd textiel.
Van een oud hemd werd het schoudergedeelte
afgeknipt en een prima sopdoek was het resultaat.
Soms kwam de kwast er ook nog aan te pas
en daarna werd de plaktafel geïnstalleerd.
Behang was papier met een streepje of een
motiefje en dat betekende opletten. Mijn vader smeerde in en mijn moeder plakte. Voor
die tijd was dat een bijzonder geëmancipeerde indeling maar dat had zo zijn redenen. De
eerste sopdoek die tegen het plafond werd
gehouden was voor ons het signaal om extra
veel buiten te gaan spelen. Aangezien het
volledige ameublement de achtertuin in beslag nam, vluchtten wij de straat in of naar de
enige buurvrouw die het bestond om gewoon
op een stoel te zitten niksen. Ik denk nog
vaak aan die buurvrouw. Men vond haar niet
echt schoon. Ze was wat rommelig. Ze maakte de heerlijkste mayonaise. Het rook er nooit
naar verf, plak of afbijtmiddel maar voor mij
was ze helemaal Spic & Span.
Janni Doeven
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actief zien in De Wijk tijdens feestelijke gelegenheden, zoals het Wijkerfeest en de SinterZin er inwoners van de Wijk e.o. die eens een klaasintocht. Maar ook tijdens Palmpasen en
partijtje willen schaken? Kom dan dinsdagSt. Maarten zorgt Apollo voor de muzikale
middag 30 april tussen 14:30 en 15:30 uur
begeleiding van de optochten. De kreet ‘Wat
naar de Havezate in de Wijk. Neem evt. een
is de Wiek zonder muziek’ is dan ook zeker
bord en stukken mee. Het gaat om gezellig en van toepassing. Met het geld dat Apollo verrecreatief schaken. Als hier belangstelling
diend tijdens acties kunnen ze onder andere
voor is, kunnen wij misschien een vaste dag
onderhoud plegen aan de muziekinstrumenen tijd afspreken in de Havezate. Ook is het
ten. Uw steun is dan ook erg belangrijk.
mogelijk om enigszins bijgeschoold te worZoals ieder jaar worden de planten geleverd
den als daar behoefte aan is. Meer inlichtindoor Bloemboetiek Jarina uit De Wijk. Er
gen bij Tjakko de Boer 06-23087157
worden verschillende soorten buitenplanten
aangeboden. De verkoop start vanaf 18.00
uur.
De Havezate moet na de verzelfstandiging
het bruisend centrum van De Wijk worden.
Een ontmoetingsplek voor verenigingen,
waar activiteiten op maatschappelijk, cultureel, ondernemend en educatief gebied mogelijk zijn . Een dorpshuis waar mogelijkheden
liggen voor allerlei initiatieven vanuit dorp en
omgeving. Maar vooral een laagdrempelige
ruimte, waar iedereen welkom is’.
Daarom stond er op vrijdag 12 april een gezellige inloopavond met muziek gepland
voor inwoners om van gedachten te wisselen
onder het motto: ‘De Havezate: goed voor
elkaar!’. Het bestuur in oprichting bestaande
Het was vrijdagmiddag 5 april een drukte van
uit: Jan Smits, Janet de Roo, Tinus Nijstad,
belang op het schoolplein van IKC de
Coen Meenhorst was aanwezig om vragen
Horst. Alle leerlingen deden mee aan een
van inwoners te beantwoorden, ideeën en
wensen aan te horen. Maar ook om de moge- sponsorloop om geld in te zamelen voor het
lijkheden van de Havezate te tonen. Er is dui- KWF Kankerfonds. Groepsleerkracht René
van der Veen doet daar dit jaar met zijn famizend m2 ruimte tot de beschikking. De opdracht is om binnen drie jaar helemaal zonder lie voor de derde keer aan mee. Op het
schoolplein was een parcours uitgezet waar
subsidie te draaien.
de leerlingen zoveel mogelijk rondjes moesten rennen binnen een bepaald tijdstip. Om
12.30 uur was de start voor de kleuters. Met
Op dinsdag 23 april vindt de jaarlijkse plan- verbeten gezichtjes renden ze de longen uit
tenactie van de Koninklijke Muziekverenihun lijf. Aangemoedigd door familie, vrienging Apollo weer plaats. In De Wijk en Rogat den en bekenden. Met de deelnemerskaart
verkopen de leden huis-aan-huis buitenplan- kwamen ze de stempelpost. Uiteraard liep
ten. Verenigingen kampen al jaren met terug- meester René zelf ook mee. De groepen 3 t/
lopende subsidies. Acties zoals deze zijn dan m 5 en 6 t/m 8 liepen later op de middag.
ook altijd een welkome aanvulling voor de
Hoeveel de actie heeft opgebracht wordt binclubkas. Apollo laat zich al ruim 120 jaar
nenkort bekend gemaakt.

Schakers gezocht!

Inloopavond Havezate

Sponsorloop voor KWF

Plantenactie Apollo
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Maria maakt de beste
gehakbal van De Wijk

den om aan het eind van de avond met een
mooie/lekkere vleesprijs naar huis te gaan.
Degene die tien of meer keren aanwezig waren streden mee voor de competitie.
Uitslag competitie jokeren:
1. Mevr. A Tijmes
2. Mevr. A Schrotenboer
3. Mevr. A Duiven
Uitslag competitie klaverjassen:
1. Dhr. A Hester
2. Dhr. J Stapel
3. Dhr. H Kalter

Edwin tikt de honderd aan
Maria Shűtzenhofer van café de Wiekslag
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 zestien personen doken de keuken van
de Havezate in om de jury een lekkere gehaktbal voor te schotelen. Het gehakt hiervoor
werd gesponsord door Coop Dunnink uit De
Wijk. De deelnemers kregen allemaal 500
gram gehakt om daar in een uur tijd vier gehaktballen van te maken. De bezoekers mochten deze proeven. De smaak van de verschillende gehaktballen bleek te variëren van
flauwtjes naar heel pittig. Maria Shűtzenhofer
Westerbeek mocht na afloop de beker in ontvangst nemen. Presentator Gerdo Kleine
voorzag het geheel van commentaar en interviewde de deelnemers.

Wacker aanvoerder Edwin Dekker is zondagmiddag voor aanvang van de wedstrijd tegen
Aengwirden in het zonnetje gezet. Dekker
werd gehuldigd omdat hij al honderd doelpunten voor Wacker heeft gescoord. De spits
die al 25 jaar voetbalt werd bedankt voor zijn
inzet en kreeg een speciaal ingelijst shirt en
een bos bloemen. Een van de belangrijkste
goals was in 2013 tegen Roden. Het leverde
Wacker destijds promotie op naar de 2e klasse. De wedstrijd zondag tegen Aengwirden
werd nipt verloren met 0-1.

Kaartseizoen ten einde
Afgelopen vrijdagavond was alweer de laatste
kaartavond van de supportersvereniging VV
Wacker. Vijftien keer is er dit seizoen gestre-

J&J markt en partijhandel
Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij aanwezig
op de IJhorster markt (april t/m okt)
E-mail: info@jenjmarkthandel.nl
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Welkoop De Wijk ondergaat metamorfose
Iedereen die er langs komt zal het hebben gezien. Welkoop De Wijk wordt op dit moment
verbouwd. De winkel van Gerard en Catja van der Molen wordt flink uitgebreid. Dit kan
door dat de opslagloodsen in het achterste gedeelte bij de winkel worden gevoegd. Hier
wordt ook een nieuwe entree gecreëerd.

Gerard: ‘Het was tijd voor
vernieuwing. De nieuwe
winkel krijgt een moderne
en frisse uitstraling geheel
volgende de bekende Welkoop formule. We gaan ons
nog meer richten op tuin en
dier en minder op het klus
gebeuren. Tevens wordt het
assortiment (werk) kleding
flink uitgebreid. Tijdens de
verbouwing is de winkel
gewoon geopend.
Catja: ‘Het is op dit moment
misschien wat rommelig door de verbouwing. Niet alles staat nog op dezelfde plaats, maar
het personeel weet alles te vinden. En is uiteraard bereid om de klanten naar tevredenheid te
helpen’. De heropening staat gepland voor 23 mei.
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Tentoonstelling ‘De Bij en Wij’ geopend
‘De Bij en Wij zo heet de tentoonstelling van de Nederlandse Bijenhouders vereniging, afdeling de Wijk e.o. die woensdagmiddag werd geopend in informatiecentrum ’t Ende. Burgemeester Roger de Groot en directeur Sonja van der Meer van Stichting Het Drentse Landschap onthulden daarbij samen een bijenkast.
De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen de Bijenhouders
vereniging en Het Drentse Landschap. Drie jaar geleden is het idee hiervoor ontstaan. Vrijwilligers hebben de laatste tijd enorm veel werk verzet om een leerzame, interessante en
attractieve expositie te realiseren. En het resultaat mag er zijn. Alle objecten zijn dan ook
gemaakt in de vorm van een raatmodel.
Theo Hulshof, voorzitter Nederlandse Bijenhouders vereniging afd. de Wijk e.o. ‘De alarmerende berichten over de achteruitgang van grote groepen insecten, inclusief de wilde bijen, is
de directe aanleiding geweest om deze tentoonstelling te maken’.
De tentoonstelling geeft een inkijkje in het fascinerende leven van (honing)bijen. Daarnaast
kan kennis worden opgedaan hoe je zelf een steentje kan bijdragen aan het behoud van bijen
en insecten in eigen tuin of omgeving. Directeur Sonja van der Meer van Stichting Het
Drentse Landschap noemde de afname van insecten eveneens zorgwekkend. ‘We kunnen
zelf een bijdrage leveren, door bewust bezig te zijn met de natuur’. Daarnaast zijn er veel
plaatjes en teksten met wetenwaardigheden over hoe de bij leeft in de natuur.
Hendrik Jan Benning uit Echten is een van de aanwezigen die het grootste gedeelte van zijn
leven bezig is als Imker. ´Bijna vijftig jaar ben ik al bezig met deze hobby. Maar het blijft
prachtig om te doen. In het echt is toch vaak net even anders dan wat je leert op een imkercursus. Vijf keer gaat het zoals je het hebt geleerd. De zesde keer is anders. Bijen hebben een
eigen wil, en die wetten hebben wij te respecteren, anders kun je geen imker worden´. Dat er
weinig nieuwe aanwas van imkers is baart Benning toch wel een beetje zorgen. ´In Echten
ben ik de enige imker. Dat vindt ik jammer. En zeker voor kinderen zou het zo mooi kunnen
zijn. Het brengt je dichterbij de natuur´.
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Omgaan met pesten
Nieuw: nu ook in de Wijk/Meppel en omgeving: de STA STERK training!
Als weerbaarheidstrainer, van het landelijke team omgaan met pesten, geef ik STA STERK
trainingen aan kinderen, jongeren en volwassenen.
De STA STERK training is een zéér geschikte methodiek om het pesten aan te pakken en te
voorkomen!
Door deze training leer je assertiever reageren, vertoon je weerbare lichaamstaal, kom je voor
je zelf op, geef jij je grenzen duidelijk aan, herpak je de eigen regie, krijgt je zelfvertrouwen
een positieve boost!
Je kunt bij mij terecht voor:
STA STERK op school.
STA STERK training, buitenschoolse groepstraining.
STA STERK training, buitenschoolse individuele training.
STA STERK training voor volwassenen.
Workshops / themavonden / consultatie voor partners, ouders en professionals.
Voor uitgebreide informatie verwijs ik je naar de site van omgaan met pesten!
www.omgaanmetpesten.nl
Vragen?
Neem gerust contact met me op!
Everdina de Haan
06-52119396
edehaan@anydaycare.nl
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Wildplukseizoen weer van start
Niet alleen planten in de tuin, maar ook wilde planten schieten de grond uit. Het wildplukseizoen is van start! Bioloog en Wildplukster Olga de Lange organiseert dit voorjaar meerdere wildplukwandelingen in Drenthe in samenwerking met Het Drentse
Landschap en anderen. De eerste wandelingen zijn op 14 en 22 in het Reestdal en op 27
april in de omgeving van Orvelte. Aanmelden voor deze wandelingen is verplicht. Kijk
voor meer informatie op www.drentslandschap.nl of www.wildschutserve.nl onder wildplukken.
Wildpluk high tea
Tijdens de middagwandeling op zondag 14 april in het prachtige Reestdal laat Wildplukster
Olga zien welke planten, bessen, bloemen e.d. eetbaar zijn en welke je beter kunt laten staan.
Onderweg laat Olga diverse eetbare wilde planten proeven. Na de wandeling kun je genieten
van een heerlijke ‘wildpluk high tea’.
Pluk de dag
Begin op maandag 22 april (2e Paasdag) om 7.00 uur met een ochtendwandeling en ontdek
wat de natuur je allemaal biedt: rust, ontspanning én lekker eten! Yogadocent Marijke en
Wildplukster Olga organiseren deze wandeling onder het mom ‘Pluk de dag!’ Bij terugkomst
staat een heerlijk ontbijt klaar met o.a. wildplukgerechten.
Proeven van wildpluk
Dit voorjaar kun je ook meewandelen in de omgeving van Orvelte. We zijn op zaterdagmiddag 27 april (Koningsdag) te gast bij De Zunnekaant. Gastvouw Joan kent de omgeving op
haar duimpje en heeft een afwisselende route bedacht. Na de wildplukwandeling kun je genieten van een ‘wildpluk proeverij’.
Meer informatie?
Kijk op www.wildschutserve.nl onder wildplukken of op www.drentslandschap.nl/
activiteiten.
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kratten meer dan vorig jaar. In De Wijk werden 30 kratten gevuld, in Koekange
Op 4 mei tijdens de dodenherdenking is er
15 kratten. Ruinen was goed voor 23 kratten
een stille tocht richting de begraafplaats. Hier en Ruinerwold voor 21 kratten. Zuidwolde
zal om 20.00 uur twee minuten stilte worden spande de kroon: daar werden bij de drie sugehouden. Daarna zal een afgevaardigde van permarkten in totaal 74 kratten opgehaald. In
de Gemeente en Jan Tijink een toespraak
heel De Wolden werd ook nog een bedrag
houden. Waarna er kransen worden gelegd
van € 327,70 opgehaald. Dit wordt door de
Om 19.30 uur verzamelen bij de molen.
voedselbanken in Hoogeveen en Meppel
dankbaar gebruikt om kosten voor transport
en dergelijke te dekken.
Het traditionele paasvuur op eerste paasdag in
De Wijk gaat dit jaar niet door. Het land is dit
niet beschikbaar. ‘We zijn er niet in geslaagd
Jeanette van de Belt, van Modewereld van de
om een ander terrein te vinden, dus het kan
Belt is verkozen tot 'Wieker van het jaar
helaas niet door gaan’ aldus de Stichting De
2018'. Ze werd geroemd voor de prachtige
Wiek Actief.
modezaak die ze heeft neergezet. Mede daardoor is de uitstraling van de Dorpsstraat geweldig geworden. Gina Homan van belangenDe op 30 maart door de gezamenlijke kerken vereniging De Wijk sprak lovende woorden
gehouden actie voor de voedselbanken is een en overhandigde haar een oorkonde en een
groot succes geworden. Dit jaar was de vijfde speldje met inscriptie. Bart Hoogeveen was
keer dat deze actie plaats vond. Bij alle sunamens de Oranjevereniging (Wieker van het
permarkten in De Wolden werden in totaal
jaar 2017) aanwezig om Jeanette een bos
163 kratten met artikelen gevuld. Dat is 36
bloemen en cadeautje te overhandigen.

Dodenherdenking

Paasvuur gaat niet door

Wieker van het jaar

Actie voedselbanken
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healingTAO-TAOyoga
lessen

healingTAO-TAOyoga
lessen

Meppeler & De Wijk

Een ontspannen manier om aandacht te schenken
aan je gezondheid, vitaliteit en innerlijk evenwicht.
Chi Kung ´lichaamsbewegingen',
structuuroefeningen en meditatie herstellen
de innerlijke balans.
De lessen hebben een rustig, afgewogen karakter.

Voor meer vitaliteit en emotioneel
evenwicht. De lessen berusten op oude,
taoïstische principes benaderd vanuit een
westerse invalshoek.

De Wijk, vervolglessen
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Data: 13, 20, 27 mei | 03, 17, 24 juni
01, 08, 15, 22 juli ( bij voldoende belangstelling
gaan we in september verder)

Maandagochtend in De Wijk
Locatie: De Havezate, Dorpstraat 78
Eerste les 6 mei

Meppel - Oosterboer, vervolglessen
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Data: 8, 15, 22, 29 mei | 5, 12, 19, 26 juni
3, 10, 17, 24, 31 juli | 7, 14, 21, 28 aug.
4, 18, 25 sept. 2, 16, 23, 30 okt.
6, 13, 20, 27 nov. | 4, 11, 18 dec.

Woensdagavond in Meppel, Oosterboer
Locatie: Yoga studio Gestroomlijnd, Argusvlinder 2a
Eerste les 8 mei

Proefles 5,- euro | Losse les 12.50 euro
10 Rittenkaart 110,- euro (drie maanden
geldig) Graag vooraf opgeven.

Voor meer balans in je dagelijks leven

www.creatievetaotraining.nl
www.gestroomlijnd.nl

Docent: C.Meienhofer | Tel.: 06 - 51094209
Rekeningnr: IBAN NL03INGB000276459

DE WIJK - TEL.: 06-30091177

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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Knip en Krul krijgt make-over
Kapsalon Knip en Krul bij
Anita is zaterdagmiddag
feestelijk heropend. Vele
klanten, vrienden en bekenden kwamen even een kijkje nemen en Anita geluk
wensen. De kapsalon heeft
een complete make-over
gekregen, waardoor het een
heel andere uitstraling heeft
gekregen. Knip en Krul bij
Anita blijft de kapsalon
voor jong en oud. ‘Met
mensen omgaan, en ze
mooier maken dat is het
mooiste van dit vak’.

Genieten van de Paasoptocht
Speeltuinvereniging de Speulhorst
heeft zondagmorgen de palmpaasoptocht in de Wijk georganiseerd. Om 10.30 uur startte deze
bij de molen, onder muzikale begeleiding van Apollo. Vele kinderen
liepen met hun versierde haantje
op een stok mee. Na afloop van de
optocht had de paashaas een smakelijke verrassing voor de kinderen, en konden de ouders/
verzorgers/opa’s en oma’s genieten
van een kopje koffie en thee.

Wij hebben vernomen dat is overleden

Koop Schiphorst Haalweide
Zijn voorvader was in 1828 de stichter van de Wieker Meule,
betrokkenheid van Koop bij de Wieker Meule was groot.
Mede dankzij zijn ruimhartige ondersteuning kunnen wij de molen
in stand houden. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.
Molenaars en Bestuur
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VTV de Slenken start nieuw tuinseizoen

VTV de Slenken start na een milde winter weer een nieuw tuinseizoen. Hoewel de winter
nog niet helemaal voorbij is, loopt de natuur zo’n drie weken voor, door de hoge temperaturen in februari, waar warmte records werden gebroken.
Menig tuinder krijgt weer zin om in zijn tuin bezig te zijn en deze voor het nieuwe seizoen
klaar te maken.
Waarom nu een volkstuin. Waarom eigenlijk niet? Een tuin huren is niet duur! Je kunt je
eigen groenten of bloemen, kruiden kweken. Stel je voor: je eigen geteelde groente op tafel
of heerlijke aardbeien uit eigen tuin. Daar kan geen winkel of groenteboer tegen op!
Krijgt u ook zin om een eigen groente tuin te hebben, VTV de Slenken heeft nog enkele
tuintjes beschikbaar. Meldt u zich hiervoor aan bij een van de bestuursleden ,Jans Westerbeek, telefoon: 0522-440446, of Bennie van Ritbergen telefoon 0522-442649. Wellicht eet
u dit jaar u eigen groenten en of aardappelen.
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Rederijkerskamer De Bloem trekt volle zalen
Rederijkerskamer De Bloem heeft op 5 en 6 april weer succesvol opgetreden voor een volle
zaal, waarvan de zaterdagavond volledig was uitverkocht. Om de zaal alvast wat in de stemming te brengen, was er voorafgaand aan het toneelstuk een flitsend playback optreden van
de “Blues Brothers” (Anko Scholtens en Bert Scheper).
De komische thriller 'Het is weer knudde', vertelt het verhaal van Knudde (Anko Scholtens
in een dubbelrol) die vele grappen met anderen heeft uitgehaald. Hierin werd hij vaak bijgestaan door zijn vriend Paul, een weinig modebewuste ietwat sukkelige man. Deze rol werd
gespeeld door Tinus Nijstad, die vele malen de lachers op zijn hand had. Maar nu zijn ze zelf
aan de beurt, want Knudde is de hoofdpersoon in een bizarre grap die met vriend Paul wordt
uitgehaald.
Consternatie, samenzwering en verwarring
zijn het gevolg. Wat
doet Knudde in de kast?
Welke rol de speelt boetiekhoudster (Cathy
Russchen) hier precies
in? En wat denk je van
de grote hoeveelheid
geld en drugs die ook
nog worden gevonden?
Waar komt dit vandaan?
En wederom waren er
ook dit jaar debutanten:
regisseur Frans Stapel, die (o.a. als oud-lid van De Bloem) zijn sporen ruimschoots verdiend
heeft als toneelspeler, en nu voor het eerst vol enthousiasme kwam regisseren. En debutant
Piet Hartman was de jongere vriend van de schoonmoeder. Hij stond voor het eerst op het
toneel, maar debuteerde alsof hij dit al jaren deed.
Verder waren de eerst wat strenge vrouw van Paul (Thea van de Wetering) en zijn frivole
schoonmoeder (Anneke van Asselt) van de partij. Ze worden de partners in crime van Paul
als het er op aan komt dat Knudde het huis uitgewerkt moet worden. Ook dochter Cilia
(Rayenne Scheper) en zoon Rob (Gerdo Kleine), zijn vriendin Manja (Maral Bennink) worden uiteindelijk betrokken in het laten verdwijnen van Knudde. Andere rollen werden vertolkt door Henk Velthuis (generaal-majoor en vader van Rob), Annet van Eerden (agente) en
Mathieu Frings (goede vriend van de dochter des huizes).
Licht en geluid werden verzorgd door Thom Nijstad, en de dames van de grime Alien Liezen, Jacqueline Kalthof, Tieneke Bennink en nieuwkomer June de Beij hebben alles uit de
kast gehaald om de van de spelers de juiste ‘typetjes’ te maken. Waar nodig (en gelukkig
was dit nauwelijks het geval) werden de spelers gesouffleerd door Sabrina de Haan.
De reacties van het publiek waren lovend met name over het spel van alle spelers. 'De juiste
mensen in de juiste rol gezet', het kon niet beter, en wat hebben we gelachen!”. Al met al
twee zeer geslaagde avonden, waar weer veel gelachen kon worden, en waarna de Bloem
weer op weg gaat naar het volgende seizoen.
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Zetten we De Wijk in bloei?
Al geruime tijd weten we, door wetenschappelijk onderzoek wereldwijd, dat de insecten aan
het verdwijnen zijn .Wat gebeurt er als de insecten verdwijnen??
In Nederland zijn er zo’n 20.000 soorten.
We zien insecten vaak als vliegend, krioelend en kruipend ongedierte. (de ongemakken) Of
beestjes die schade aanrichten of ziektes overbrengen. Ongeveer 80% van planten en gewassen wordt bestoven door insecten. Voor de bestuiving van groenten, bloemen (honing), fruit
en zelfs voor de koffie- en de cacaoplant (oh, stel je voor, er is geen chocolade meer!) zijn
insecten noodzakelijk.
Vogels, vleermuizen, amfibieën, ze zijn er afhankelijk van.
Het hele ecosysteem is afhankelijk van insecten.
Als oorzaak noemen de wetenschappers de intensieve landbouw en het grootschalig gebruik
van insecticiden. De verstedelijking en de klimaatsverandering.
Nu denk je misschien: Wat kan ik hier aan doen?
Ja, dat kun je!
Als ik om me heen kijk in de Wijk, zie ik tuinen vol met bestrating, coniferen en ander uitheems gewas.
Daar komt geen insect op af. Ook het regenwater kan geen kant op.
* plant inheemse planten
* zaai wilde bloemen
* neem een moestuin, voor bio groenten en een speeltuin
voor insecten
* zet struiken die bijen en vlinders aantrekken
* Laat een stuk tuin verwilderen en kijk wat er gebeurt!!
Ook kan de Gemeente de Wolden zich focussen op biodiversiteit.
(gras lekker laten groeien, bladeren laten liggen, burgers stimuleren om hier mee aan de slag
te gaan, wilde bloemen te zaaien etc.) Er zijn gemeentes die daar al mee bezig zijn. (Laren)
Ook bij het aanleggen van openbaar groen zou hier rekening mee gehouden kunnen worden.
(Ecoloog inschakelen ?)
In de Wijk zijn bij de reconstructie van de Dorpsstraat veel bomen verdwenen.
Het lijkt nu wel één grote Rotonde!
Ja, er komen wel wat bomen en heggetjes. Het karakter van het dorp is jammer genoeg weg.
Hee, laten wij als inwoners, dan samen doen wat we kunnen aan een mooi dorp met heel
veel insecten!

Zetten we samen De Wijk in bloei ?
Joke Pape
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Bevlogen kunstenaars op
Wildschutserve
De voorjaarsexpositie van Beeldenatelier
Wildschutserve heet dit keer 'Bevlogen’:
vogels gezien door de ogen van zes bevlogen kunstenaars. De resultaten van hun
fascinatie voor vogels zijn te zien in deze
gevarieerde voorjaarsexpositie die loopt
van vrijdag 19 april tot en met zondag 19
mei. Beeldenatelier Wildschutserve, Stapelerweg 29 in De Stapel (bij de Wijk) is
open op vrijdag t/m zondag van 11 tot 17
uur. Ook geopend op Tweede Paasdag.
Informatie: www.wildschutserve.nl
Dit voorjaar organiseert Wildschutserve
weer een groepsexpositie met vogels in de
hoofdrol. De deelnemende kunstenaars zijn
van heel diverse pluimage en werken in
uiteenlopende stijlen en technieken, maar
allemaal laten ze zich inspireren door vogels. Gastexposanten zijn ditmaal Frea
Stuurwold , Robin d'Arcy Shillcock, Bas
Teunis en Jaap Deelder. Naast werk van dit viertal biedt de expositie nieuwe beelden van
Bert Denneman en Olga de Lange. De muren van het beeldenatelier hangen vol met vogelkunst, uitgevoerd in onder meer olieverf, zeefdruk en potlood. Verder uiteraard beelden, niet
alleen in steen en brons, maar deze expositie ook gesneden uit hout.
Door de uiteenlopende stijlen en technieken beloofd het een boeiende tentoonstelling te worden. Van zeer natuurgetrouwe, tot op de millimeter uitgewerkte tekeningen en zeefdrukken
tot olieverfschilderijen waarin de vogels met een losse toets zijn neergezet. Ook de beelden
variëren van abstract tot realistisch. Kortom: voor een ieder wat wils; een aanrader dus!
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
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Bibliotheek De Wijk…………………………..
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Gemeente De Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
obs De Horst…………………………………
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie De Wolden……………………………..
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