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Lekker crossen door de bossen

van start bij Gebben Motoren te Rogat. Hier
was het ‘s morgens behoorlijk druk door de
vele auto`s met aanhanger, bestelbusjes en
omgebouwde touringcars, waar de motoren
af of uit kwamen. De coureurs waren bijzonRuim duizend deelnemers waren zondag van der enthousiast over het uitgezette parcours.
de partij bij de 34e editie van de Off Road rit Voor de kijkers was het in ieder geval een
van de Antrappers. Deze ging om 10.30 uur spectaculair en indrukwekkend schouwspel.
Het was achteraf een goede beslissing van
de Antrappers om de off road rit uit te
stellen. De weersomstandigheden waren
dit keer aanmerkelijk beter, dan twee weken geleden.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Voorval 3: Opnieuw ben ik een paar dan later
weer op oorlogspad, druk op een bel en hoor
We kennen in onze Nederlandse taal het
in de gang kennelijk een hond, die enorm
spreekwoord: ‘Blaffende honden, bijten niet’. reageert op dat geluid van die voordeurbel. Ik
Meestal wordt het figuurlijk gebruikt.
hoor een vrouw krijsen: ‘Koest, koest, rustig,
(mensen met een grote mond enz.). Maar als af’ doch de hond blijft tekeer gaan! Eindelijk
we genoemd spreekwoord letterlijk gaan ge- krijgt de mevrouw de voordeur op een klein
bruiken, geloof ik er geen snars van! Van de kiertje open en ik kan nog net zien dat achter
volgende drie voorvallen zal ik het u bewijhaar een kanjer van een Duitse herder poginzen: Voorval 1: Ik moest de laatste drie wegen doet naar buiten te komen. De mevrouw
ken wat huizen in onze omgeving langs, om houdt echter met haar knie de deur min of
wat af te geven. Bij nummer 1 fietste ik rus- meer gesloten. Mijn boodschap afgevend en
tig het erf op, doch daar kwam een herderspratend door het kiertje van de deur weet de
hond (men heeft mij verteld dat het een Bel- mevrouw mij te vertellen dat zij
gische was!) met veel lawaai en geblaf op mij ‘oppasdienst’ heeft voor de Duitse herder van
af, greep mij in mijn knie, trok mij van de
haar buurvrouw! Mijn reactie: ‘Nou, daor
fiets enz. Gevolg een flink bloedende wond
bej dan mooi klaor met!’.
aan mijn knie, doktershulp erbij, keurig ver- Als ik wegfiets, denk ik: ‘Dat blaffende honzorgd en geplakt, een aantal injecties tegen
den niet bijten, ik geloof er geen barst van!
de infectieziekte tetanus (die injecties worden Jan Tijink
dit halfjaar nog herhaald) en……….een ka- Prins Clauslaan 1
potte broek, die door de eigenaar van de hond
inmiddels keurig is vergoed.

Wat me deze keer opviel!!

Oud Papier

Voorval 2: Enkele dagen later fiets ik weer in
alle gemoedsrust een erf op. Bij de voordeur
ligt een kanjer van een hond! Ik denk dat hij/
zij slaapt, doch als ik van de fiets afstap en
richting voordeur loop, wordt ’mevrouw/
meneer’ wakker en komt met veel gebrom en
geblaf op me af en grijpt mij van achteren in
mijn jack. De eigenaresse komt schreeuwend
naar buiten: ‘Dat mag niet, dat mag je niet
doen, dit doet hij nooit’ en meer van deze
zogenaamde geruststellende kreten’. Mijn
reactie is: ‘Ja, dat zal wel!’. Al sleurend aan
de halsband krijgt ze hem in zijn mand. Als
ik wegfiets (overigens zonder enig letsel of
schade) zegt ze: ‘Kijk hem daar nou lief in
zijn mand liggen!’. Mijn reactie is alleen
maar: ‘Ja, ja!’.

komende maand wordt het oud papier niet
zoals gewoonlijk de derde zaterdag van de
maand gehaald maar de tweede! Via de afval
app krijgt iedereen wel de juiste datum te
zien (13 april i.p.v. 20 april) maar op de kalender van IKC de Horst en de papieren versie van de afvalkalender staat 20 april vermeld.

Agenda
05 apr - Uitvoering De Bloem - Havezate
06 apr - Uitvoering De Bloem - Havezate
12 apr - Inloopavond over De Havezate
13 apr - Gehaktballenwedstrijd - Havezate
14 apr - Palmpaas Optocht
19 mei - Wielerronde De Wijk - Dorpsstraat
21 mei t/m 24 mei Swim2Walk

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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Vanaf 9 april zijn we weer geopend, en kunt u komen knippen en/of
kleuren. Maak online een afspraak of bel 0522 - 443400.
www.knipenkrul.nl
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Atlas Sport trots op dansgroepen

Sport is enorm trots op wat de dansgroepen hebben laten zien tijden de danswedstrijd DOS
Dance Fever in Zuidwolde. Zaterdag 23 maart hebben de streetdance groepen van 8-9 jaar,
10-12 jaar en 13-17 jaar van Atlas Sport meegedaan aan de danswedstrijd in Zuidwolde. Dit
was hét moment om de in de les geoefende dans aan een groot publiek te laten zien.

Kort verslag dansgroepen Atlas Sport
The Girlbosses (8-9 jaar) Deze meiden weten wat oefenen is! Hun eerste danswedstrijd en
wat hebben ze hard gewerkt. De meiden konden niet wachten om nu eindelijk aan het publiek
te kunnen laten zien wat ze in hun huis hebben. The Dance Rises (10-12 jaar) Met de We're
Gonna Rise Dance mix hebben de meiden laten zien dat ze een enorme groei hebben gemaakt
in hun danskwaliteiten en dat ze zichzelf overtreffen. The Fireballs (13-17 jaar) Deze meiden
staan voor veel dansstijlen open, pakken danspassen snel op en met de Diversity Dance mix
hebben de meiden laten zien dat ze van alle markten thuis zijn. Alle dansgroepen van Atlas
Sport hebben het ontzettend goed gedaan, hebben plezier gehad én ervan genoten. De meiden
mogen trots zijn op zichzelf.

Contact
Atlas Sport biedt streetdance lessen aan voor kinderen van 5 t/m 17 jaar. Dus hou je van dansen en wil je graag nieuwe dance moves leren? Dan is streetdance iets voor jou!
Kom een gratis proefles volgen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 0522-441090 of neem
contact op via info@atlassport.nl

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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Wie maakt de lekkerste gehaktbal?

De succesvolle Wieker Pubquiz galmt nog na in het dorp De Wijk en daar is alweer het volgende evenement van de stichting De Wiek op Wiel’n: de Gehaktballenwedstrijd! Net als
vorig jaar in de keuken van De Havezate in De Wijk en wel op zaterdag 13 april 2019! Vanaf
16.00 uur zal de wedstrijd starten.
Wat is de bedoeling? Als deelnemer krijgt u 500 gram half-om-half gehakt. Gesponsord door
de Coop in De Wijk, met dank aan Niek Slomp! De Havezate stelt haar keuken en fornuizen
ter beschikking en u heeft dan maximaal 60 minuten de tijd om in uw eigen pan 4 gehaktballen te presenteren aan een vakjury. Het spreekt voor zich, dat alle aanwezigen voldoende kunnen proeven van uw culinaire hoogstandjes. Natuurlijk vragen we van de deelnemer wel, dat
hij zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen meeneemt. Enerzijds ter voorhoging van de
feestvreugde en anderzijds om ook uit het publiek de broodnodige stemmen te verzamelen!
Na afloop zal de winnaar eeuwige roem vergaren en zullen zijn/haar ballen worden geplaatst
in de Ball of Fame. Deelname aan de wedstrijd als ook toegang tot de Havezate is uiteraard
helemaal gratis! Durft u het aan? Dan graag uw opgave per email: info@dewiekopwieln.nl!
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Verkeers-opfriscursus
Op 9 april 2019 organiseert Veilig Verkeer
afdeling De Wolden, in samenwerking met de
afdeling Meppel wederom een verkeersopfriscursus/training voor verkeerdeelnemers.
Dit is een leuke leerzame dag voor personen
van 60 jaar en ouder om hun rijvaardigheid te
testen. Dit gebeurt onder begeleiding van erkende rijinstructeurs in de auto van de deelnemers. De dag bestaat verder uit een theorie
sessie, reactie test, ogentesten en een gehoortest. Tevens wordt er voor een uitgebreide
lunch gezorgd. De locatie is dorpshuis de
Buddingehof, Dijkhuizen 66 in Ruinerwold.
De dag begint om 09.00 uur met inloop en
een kopje koffie/thee. Aanvang van de dag
training is om 09.15 uur met een uitleg van
wat er van u wordt verwacht. En de indeling
van de personen met betrekking tot de onderdelen waarmee ze beginnen. De eigen bijdrage voor deze leerzame en gezellige dag is €
25,00 per persoon en € 35,00 voor een echtpaar/partner op hetzelfde adres. Opgeven is
komen en betalen (buiten overmacht natuurlijk) Dit in verband met het inhuren van rijinstructeurs en reservering lunch. Er zijn voor 9
april nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor
nadere informatie kunt u zich ook wenden tot
dhr. Van t Zandt van de ouderenbond De
Wolden die zelf de training ook heeft gevolgd. De training heeft uiteraard geen enkel
invloed op uw rijbewijs. En de dag wordt
afgesloten met uitreiking van een certificaat
van deelname en een theorieboek.
U kunt zich opgeven bij H. Boelen, voorzitter
VVN De Wolden telefoon 0528-372568 en/of
H. van t Zandt, ouderenbond De Wolden telefoon 0528-372345.

Oud ijzer inzameling
Al sinds 2011 zamelt stichting V.I.C. oud
ijzer in voor kindertehuis Huis van Vreugde
(Ikhaya Lenjabulo) in Zuid-Afrika. De laatste
jaren gaat het geld naar het onderhoud van de
twee auto’s die het kindertehuis heeft. Op
schooldagen wordt er veel gereden, omdat de
kinderen uit de wijde omgeving naar het klei-

ne schooltje komen. De dorpelingen vinden
de school een belangrijke aanwinst voor het
dorp. Stichting Huis van Vreugde heeft zijn
roots in De Wijk, dus is het goed om dit plaatselijk initiatief te steunen. Staat het oud ijzer
u in de weg? Zoals, fietsen, accu’s, aluminium, koper, wasmachines, leiding-werk etc.
(allesbehalve wasmachines, koelkasten en
vriezers). U kunt een bijdrage leveren zonder
dat het u echt wat kost. De opbrengst gaat
volledig naar de kosten en onderhoud van de
auto’s voor het kindertehuis. Breng het oud
ijzer dan elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur
naar Commissieweg 13 in De Wijk. Ophalen
kan eventueel ook in De Wijk, Koekange en
Veeningen. Grotere hoeveelheden kan eventueel in een bredere straal om De Wijk. Bel
dan even voor een afspraak: 0522 - 441554
www.huisvanvreugde.nl

Uilenbos in actie voor Kika
Kleinschalige kinderopvang Het Uilenbos
doet mee met de landelijke actie Bakken voor
Kika, kinderkanker. De maand maart staat
hier landelijke bekend om. ‘We zijn dus druk
met de kinderen aan het bakken en verkopen
om zoveel mogelijk geld op te halen voor
Kika. We verkopen hartjescake gebakken
door Dunnink, en we maken zelf cup cakes en
koekjes. De hartjescake en de cup cakes versieren de kinderen zelf. De bestellingen stromen binnen en het bedrag loopt ook al mooi
op. Ook hebben de bso kinderen zelf bedacht
om langs de duren te gaan voor statiegeld
flessen om zo ook geld op te halen. Een groot
succes om langs te deuren te gaan en er werd
netjes gevraagd en uitgelegd waarom we dat
deden’ Aldus Arinda Wolting van het Uilenbos

Paasvuur gaat niet door
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
om een ander terrein te vinden, dus het kan
helaas niet door gaan’ aldus de Stichting De
Wiek Actief.
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Zwembad gaat weer open
Op zaterdag 27 april gaan voor het eerst de
deuren open van zwembad De Slenken. Echte
deuren, want de ijzeren hekken zijn verdwenen. Afgelopen winter is het zwembad verbouwd en het resultaat is meteen bij aankomst
al goed te zien: een keurige pui met een ruime
nieuwe kiosk. En dat is nog niet alles: het
zwembad is voorzien van een doucheruimte
met meerdere douches zodat zwemmers comfortabel en uit de wind kunnen douchen. Er
wordt nog steeds hard gewerkt om alles op
tijd klaar te krijgen en dat gaat zeker lukken.

extra voordelige abonnementen
Ondertussen is de voorverkoop van zwemabonnementen gestart. Tot en met 21 april
geldt een voordelig tarief. Verder is het mogelijk in te schrijven voor zwemlessen en
voor diverse activiteiten. Het complete overzicht van abonnementen, zwemlessen en activiteiten is te vinden op zwembaddeslenken.nl.
Bestellen en inschrijven kan hier ook.
Wie die niet via internet kan bestellen en/of
betalen, kan op twee ochtenden terecht bij de
Coop in De Wijk:
Zaterdag 13 april van 9.00 tot 12.00 uur en
Zaterdag 20 april van 9.00 tot 12.00 uur.
Er zitten dan vrijwilligers klaar die de bestelling invoeren. Graag pasfoto en bankpas/
reader meenemen of gepast contant geld.
Ophalen abonnement bij het eerste bezoek
Er komen geen speciale afhaalmomenten voor
de abonnementen. Ze liggen vanaf de opening
klaar in het zwembad.

Versterking is welkom
Het zwembad kan altijd versterking gebruiken. Wil jij een bijdrage leveren als vrijwilliger? We horen het graag. Er zijn diverse klussen; eenmalig of gedurende het hele seizoen
en van verkoop tot onderhoud van de tuin. Er
is ook een vacature in het bestuur, dus als je
graag mee wilt denken over hoe we ons
zwembad het meest succesvol kunnen maken,
ben je van harte welkom! Mailen kan naar
info@zwembaddeslenken.nl.
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wat leuks te vinden. Uiteraard wordt er ook
aan de inwendige mens gedacht.
Jan Dunning van J & J Markt en Partijhandel
uit De Wijk is een bekend gezicht op de
markt. Samen met zijn echtgenote Jeanet begon het voor hen ooit op de IJhorstermarkt.
Ze verkopen van alles. Variërend van levensmiddelen tot luiers en wasmiddelen.
Jan: ‘Er heerst altijd een goede en gezellige
sfeer. Het publiek is heel divers van jong tot
oud. Dat is ook het leuke aan deze markt’.
Jeanet: ‘Mensen die iets te verkopen hebben
kunnen zelf ook een kraam huren bij marktmeester Roland Visser. (06-24831603)
Wat misschien niet bij iedereen bekend is. Op
de dag van de markt geldt is hele dorp zoneAfgelopen week zijn de molenaars van de
gebied. Er wordt gecontroleerd bekeuringen
Wieker Meule in De Wijk bezig geweest met zijn duur. Jan: ‘Maar geen nood aan de rand
het bevestigen van een metalen plaat ondervan het dorp vlakbij de markt zijn volop paraan de kap. Onder deze kap is een houten ring keerplaatsen. De opbrengst hiervan gaat allegemonteerd en die valt weer in een houten
maal naar de clubkas van de verenigingen in
ring van de romp. Deze beide ringen zorgen
het dorp.
ervoor dat de kap op zijn plaats blijft tijdens
het draaien van de kap (kruien). De oude metalen plaat was versleten en zat maar een klein Het jaarlijkse festival 'Monsters of Rock' in
gedeelte onder de kap bevestigd. De nieuwe
Veeningen is weer een geweldig feest geworring zit over de volle ring bevestigd. De mole- den waar weer vele liefhebbers van stevige
naars hopen nu ook dat de kap lichter gaat
werk op afkwamen. Omdat het een jubileum
draaien, voorheen vooral tijdens droge perio- editie betrof, was er dit jaar een extra muziekdes ging het soms erg zwaar. Molenaar Erwin avond. Vrijdagavond speelden Normaal Code Jonge: 'Hopelijk is door deze aanpassing
verband Gin Gedonder en Mooi Wark. Zaterde kap weer wat te kruien'.
dag speelden de bands Elise en tributebands

Onderhoud Wieker Meule

Monsterachtig mooi feest

IJhorstermarkt van start
De IJhorstermarkt geniet grote bekendheid in
de wijde omgeving. De markt is een perfecte
mix van antiek, brocante, vlo, braderie en
warenmarkt. Volgend jaar bestaat de markt
alweer vijftig jaar.
Van de 1e zaterdag in april tot de 1e zaterdag
van oktober van 08.00 tot 13.00 uur treft men
vele kooplieden en particulieren die hun goederen en waren aan de man proberen te brengen. Zo zijn er onder andere standhouders met
boeren kaas, droge worst, sieraden, kleding,
fashion, lederwaren, tassen, boeken, prachtige
brocante en nog veel meer. Er is altijd wel

van Fan Halen en Guns'n Roses. De sfeer was
uitstekend te noemen. Het was de 10e keer
dat het festival werd georganiseerd door De
Wiek Actief.

PUKY\RTHRLU
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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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Prachtig concert Wijker Kunst
Er was de laatste week voor het concert van Wijker Kunst spanning bij bestuur, de leden en
toch ook wel bij de dirigent. Vanwaar die spanning? Welaan, in de zomervakantie van 2018
had men, na een dienstverband van 31 jaar, afscheid genomen van dirigent Bert Lammers.
In sneltreinvaart was een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van de jeugdige Mannes
Hofsink. Bovendien had men als nieuwe pianist Carl Visser aangetrokken.
Mannes Hofsink werd meteen voor de leeuwen gegooid met de opdracht, een voorjaarsconcert te geven met als titel “Een muzikale reis door Europa”. Afgelopen zaterdag 23 maart,
stond dit concert op de rol bij Wijker Kunst. In een bomvolle IJhorster kerk (met in het publiek o.a. oud-dirigent Bert Lammers en zijn vrouw kon men constateren, dat de hierboven
genoemde spanning totaal overbodig was. De organisatie liep als een trein en het concert
was van hoog niveau.
Prachtige, goed in het gehoor liggende, muziek uit opera’s, operettes, musicals, volkswijsjes
uit de ons omringende landen. Het publiek genoot met volle teugen, vooral wanneer dirigent
Hofsink het teken gaf dat er meegezongen (geneuried) mocht worden., zoals bij het prachtige werk ‘Plaisir d’amour’ (vrouwenkoor) en ‘Het Land van Maas en Waal’ (mannenkoor).
Hoogtepunt bij de concerten van Wijker Kunst is vaak het optreden van het groot gemengd
koor (ruim tachtig leden). Machtig zoals b.v. het ‘Te Deum Laudamus’ door de kerk klonk.
Vooral ook omdat het koor zo voortreffelijk begeleid werd door Het Saxofoonorkest Drachten een 14 tal technisch zeer begaafde muzikanten) onder leiding van de enthousiaste Karl
Veen. Van die technische begaafdheid kon vooral genoten worden tijdens een tweetal aparte
optredens van dit orkest. De afsluiting van dit prachtige concert was het optreden van de
koren en het orkest met de bekende werken ‘Waterloo’ en ‘Thank you for the music’ (allebei van Abba), volop meegezongen door het publiek. Tijdens het concert werden
drie leden van Wijker Kunst gehuldigd voor het feit dat ze 25 jaar lid van de vereniging
zijn. Voorzitter Betty Feenstra (vrouwenkoor) en Jan Steenbergen (mannenkoor) konden
bloemen en onderscheiding overhandigen aan Ria Benak, Dieneke Velema en Herman
Slomp. Verrassend was het toen oud-dirigent, Bert Lammers, uit het publiek kwam gerend
om het ‘lijflied’ Hoera, Hoera door het koor te laten zingen, ter ere van de jubilarissen. Een
pracht avond!

Jannes en Roelof
Het liefst werken ze in de anonimiteit
of verschuilen ze zich achter een paar
boompjes. Ze zijn bijna dagelijks op
de sportvelden te vinden, deze twee
kanjers. Jannes de Lange en Roelof
Hulzebos. Onmisbaar zijn ze voor vv
Wacker. Als er wat moet gebeuren,
zoals hier op de foto na opruimen
van de takken na een storm. Of afgelopen zomer toen door droogte de
velden dagelijks besproeid moesten
worden staan ze paraat. Daarom hulde aan deze twee super vrijwilligers.
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Cijfers zijn helemaal niet suf’

Al 10 jaar administratieve
dienstverlening bij de Terb

Partners

Henk en Marian zijn zowel op professioneel
gebied, als privé partners en dat gaat prima.
‘Dat is eigenlijk ook per toeval zo ontstaan’,
Eigenlijk bestaat administratiekantoor de Terb doelt Marian op het zakelijk aspect. ‘Toen ik
al sinds 2001. Toch voelt het voor Henk Jon- merkte dat ik in mijn werk niet helemaal meer
kers en Marian Terbijhe alsof het in Meppel
op mijn plek zat, ben ik daarmee gestopt.
pas écht begon. ‘De tijd is voorbij gevlogen’, Maar ja, wat dan? Henk begon samen met
geeft het stel aan. ‘Want inmiddels is de Terb mijn broer een administratiekantoor: de Terb.
al 10 jaar gevestigd aan de Heerengracht 1.’
Daar ben ik begonnen met de boekhouding.
Dat bleek ik eigenlijk heel leuk te vinden.
Ruimte
Cijfers zijn helemaal niet suf, zoals veel menHet pand aan de Heerengracht biedt voldoen- sen denken. Gaandeweg leerde ik steeds meer
de ruimte voor een heel team, maar toch is de en deed ik kennis op van alle administratieve
Terb een tweemansbedrijf. En dat is een bewerkzaamheden.’
wuste keuze van Henk Jonkers en Marian
Kantoor
Terbijhe. ‘Klanten vinden dat fijn merken
we’, zegt Marian. ‘Wij kennen hen en zij ken- Het klantenbestand breidde steeds verder uit
nen ons. Dat is wat ons betreft erg belangrijk en dus opende het drietal een kantoor in Groin deze branche. Mensen leggen ons privacy- ningen. Toen Marians broer vertrok om zich
gevoelige informatie voor, dan wil je niet
te specialiseren in de begeleiding van mensen
iedere keer een andere medewerker spreken’, met geldproblemen, besloten Marian en Henk
vult Henk aan. ‘Wie ons belt, krijgt direct
een kantoor dichter bij hun woning – in de
Marian of mij aan de telefoon.’
Wijk – te zoeken. Dat kantoor was snel gevonden in het pand aan de Heerengracht 1.
‘Het is een enorm pand en we zijn maar met
z’n tweeën. Dat zorgde eerst wel voor twijfel,
maar het is een prachtige plek en we hebben
mooi alle ruimte’, zegt Henk. ‘Achteraf gezien is dat ook beter, want dan kunnen we alle
dossiers goed opslaan.’

Contact

Bron: Meppeler Courant - Susanne Koetsier
Foto: Bert Hoevenberg

Regelmatig komen klanten langs voor een
afspraak of om Henk en Marian eens in het
echt te zien. Onze klanten wonen verspreid
door het hele land en een enkeling zelfs over
de grens. ‘Zij kenden dan via via iemand die
de administratie bij ons liet doen en kwamen
zo zelf ook bij ons terecht. Met de mensen die
verder weg wonen, hebben we voornamelijk
telefonisch contact of via de mail. We weten
bij sommige klanten niet welk gezicht er bij
een naam en stem hoort. Dat is best gek, want
je hebt toch veel contact met elkaar’, zegt
Marian. Nog altijd vinden de ondernemers
hun werk erg leuk en redden Henk en Marian
het prima met z’n tweetjes. ‘ >>
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Tuurlijk is het soms wel druk, maar we vinden ons werk erg leuk. Dat scheelt!’
De Terb helpt (kleine) ondernemers met de
administratie van hun bedrijf en leert hen de
boekhouding op orde te houden. Ook voor
ondersteuning bij het invullen van de belastingaangifte en het verzorgen van jaarrapportages zijn Henk Jonkers en Marian Terbijhe in te schakelen. ‘Wij verzorgen 'de
cijfertjes' van uw onderneming’.
Voor meer informatie: www.deterb.nl of
0522- 440511

Yin Yoga
Yin yoga is een rustige vorm van yoga, gericht op je bindweefsel. Dit zit bijvoorbeeld
in je banden, pezen, botten en kraakbeen.
Bindweefsel speelt een grote rol speelt in de
gezondheid van ons hele lichaam. Het trainen van je bindweefsel is niet eenvoudig,
maar wel heel belangrijk!
Hierin kan Yin yoga helpen. Door langdurige rek te brengen op bepaalde plekken in het
lichaam, ondersteunen we het bindweefsel
en stimuleren we het om weer water op te
nemen. Hierdoor wordt het weer soepel en
sappig.
Daarnaast rekken we op de meridianen uit
de Chinese traditionele geneeskunde. Hierdoor kunnen we levensenergie weer laten
stromen en kunnen blokkades oplossen. Je
voelt je dus lichamelijk en geestelijk een
stuk beter!
In Yin yoga nemen we een houding langere
tijd aan; dit kan variëren van 2 tot 8 minuten.
Dit geeft je de tijd om volledig in de houding te zakken. Na de les voel je je kalm,
gelijkmoedig en rustig. Met Yin yoga verminder je je stress en kom je weer tot jezelf.
Wil je Yin yoga proberen bij Atlas Sport?
Dat kan op:
Dinsdag 2 april om 21.00 uur
Dinsdag 7 mei om 21.00 uur
Dinsdag 4 juni om 21.00 uur
Dinsdag 3 juli om 21.00 uur
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente De Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
obs De Horst…………………………………
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie De Wolden……………………………..
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..

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 20 april 2019. Kopij inleveren voor 15 april. 10.00 uur

