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Wiekers genieten van een fantastisch dorpsfeest

De inwoners van De Wijk kunnen terug kijken op een fantastisch dorpsfeest met tal
van hoogtepunten. Vrijdagavond speelde de
band Bökkers in een volle feesttent. Num-

mers als het ‘Giet hier Spoken en Annie uut
de Bochte’ werden luidkeels meegezongen.
Lees meer op pagina 2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl

2
Vervolg voorpagina

traditie met een lange, lange historie! Men
zegt wel eens, dat wij, noordelingen, te nuchHet feest begon woensdag al met een meezingmiddag, een spelavond en de stratenkeu- ter zijn om b.v. carnaval te vieren. Nou, ik
ring. (1e prijs Dunninghe). Een ander hoogte- kan u wel zeggen dat tijdens deze
punt was de optocht op zaterdagmorgen. Vele ‘dorpsfeesten’ alle noordelijke nuchterheid
versierde wagens en individuelen deden hier wordt afgeschud. Allemachtig, wat gaat het er
flink aan toe! Ouderen ons zullen, met mij,
aan mee. Creativiteit kon de Wiekers hierbij
niet ontzegd worden. Vele prachtige en inno- constateren dat er wel het een en ander veranvatieve ideeën kwamen naar voren. In totaal derd is. Ongetwijfeld ontkom je er niet aan
vergelijkingen te trekken en als ouderen heb
deden er vierentwintig wagens mee en veerje dan al gauw de neiging om het verleden te
tien loopgroepen/ individuelen. De wagen
adoreren! Daar heeft onze jeugd echter geen
‘Magneetvissen’ kreeg onderweg een lekke
boodschap aan, dat hadden wij ook niet toen
band en moesten na de pauze afhaken. Ook
‘Bassie en Adriaan’ kregen autopech en wer- we jong waren!
den door een andere auto gesleept. Na afloop Deze dorpsfeesten hebben nog steeds een
was de prijsuitreiking in de feesttent. De eer- hoog ‘Naoberschap-gehalte’. Toen ik in de
ste prijs bij de wagens ging terecht naar: Wie- gelegenheid was om, als jurylid voor het keuker Savanne. Ruim vier maanden hadden de
ren van straten en bogen, rond te fietsen, ontbewoners van de Vijverweg gewerkt aan deze dekte ik hoe in vele straten en buurten de
prachtige wagen. Ook bij de verlichte versier- mensen in feestelijke stemming bij elkaar
de straten wonnen ze de eerste prijs met Wie- zaten. Ook samen met de jeugd! Opvallend!
ker National Park. 2e Back to the 70's, 3e
Een keer per jaar met je buurtgenoten, die je
Mokum achter de Wieker Meule. Bij de genormaal weinig spreekt, gezellig te praten en
huurde wagens waren de uitslagen als volgt.
iets te drinken. Dat is naoberschap van de
1e prijs: What's Happening, 2e Jamaica, 3e
beste soort!
Bassie en Adriaan. Zaterdagavond ging het
En dan, als sluitstuk, de traditionele optocht.
dak er af met feestband Melrose. Zondagmid- Gedragen door de uitspraak van de Fransman
dag stond de zeskamp op het programma.
Pierre de Coubertine: ‘Niet het winnen is beDiverse groepen streden om de sportieve eer. langrijk, doch het deelnemen’ kwamen er
Vooral het waterspel was hilarisch om te zien. zo’n twintig wagens opdraven. En natuurlijk
Na afloop stond er een ouderwetse stoelenzijn de corsowagens van de diverse bloemendans op het programma in de feesttent. Deze corso’s cultureel van een ander niveau, doch
werd gewonnen door Helene van Goor en
het plezier waarbij men aan “onze” optocht
Jannes Kip. DJ the Pirate sloot het feest op
deelneemt, spat er van af! De hulde is deze
geweldige wijze af.
keer dan ook voor de mensen van de Oranje-

Wat me deze keer opviel!!
Dat waren toch wel de z.g. ‘dorpsfeesten’ in
de dorpen om ons heen. Ook ons dorp had
weer haar traditionele ‘Wiekerfeest’. Een

vereniging, die bereid zijn om dagen in touw
te zijn om deze 4 dagen in goede banen te
leiden!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 50

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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Erik Bolding snelste bij Coop Wiekloop
Erik Bolding is donderdagavond de grote winnaar geworden van de 23e Wiekloop. Bij de
dames zegevierde Saskia Schutte. Het was alweer haar vierde overwinning in De Wijk.
Bij de start schoot Bolding weg, en gaf zijn achtervolgers gelijk het nakijken. Bij de eerste
doorkomst op het evenemententerrein was al duidelijk de atleet uit Tuk de ruim opgebouwde voorsprong niet meer weg zou geven. Hij had toen al een gat geslagen van anderhalve
minuut op Erwin Akkerman. En zo geschiedde ook. Bolding kwam als eerste binnen met een
prachtige tijd van 32.46 en wist de nummer twee Erwin Akkerman op bijna drie minuten
achterstand te zetten. Met deze tijd wist hij ook het nieuwe parcoursrecord te verbeteren.
Mesfun Habtab was net als vorig jaar de snelste wieker met een tijd van 39,34 km. Gevolgd
door Erik Moen met een tijd van 42.02 km.
Deze prestatie-hardloopwedstrijd werd voorafgegaan door drie wedstrijden speciaal georganiseerd voor kinderen. De Kids XS run voor kinderen t/m 6 jaar begon om 18.00 uur. Deze
werd gewonnen door Khian Dekker. Om 18.15 uur was de start van de Kids for FunRun
voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. De derde wedstrijd was de zogenaamde 2,5 km Pretloop deze
ging om18.30 uur van start.
Om 19.20 uur
was de 5 KM
Funrun. Erik
Driesen uit Vollenhove was
daarbij de snelste
met een tijd van
16.14. Bij de
dames was Aline
Koostra uit IJhorst de snelste
met een tijd van
18.53 km.
De Wiekloop is
een inmiddels uit het hardloopwereldje niet meer weg te denken wedstrijd. De organisatie
van het hardloop evenement was wederom is in handen van een aantal oud leden en actieve
lopers van de loopgroep de Reestrunners en natuurlijk de Oranjevereniging. Het parcours
ging grotendeels door landgoed Dickninge. ‘Spraakwaterval’ Henk Borgmeijer was wederom van de partij om het loopevenement van commentaar te voorzien.

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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Molen voorzien
van nieuwe zeilen

men over de bijen en hun leefwereld. De tentoonstelling ‘De Bij en Wij’ is dagelijks vrij
toegankelijk in informatiecentrum ’t Ende.
Stapelerweg 20, De Wijk.

Wijker Kunst
is weer gestart
De koren van Wijker Kunst hebben hun
repetities na de zomerstop weer hervat.
Die vinden plaats op maandagavond
in dorpshuis De Havezate.
Het vrouwenkoor zingt van 19.30 uur tot
21.15 uur en het mannenkoor van 21.15 uur
De oude zeilen van de Wieker Meule zijn
tot 23.00 uur. Eens per maand zingen ze ook
vorige week vervangen. De oude zeilen, die
als gemengd koor. Men is druk bezig met een
meer dan dertig jaar oud waren nodig aan
vervanging toe aldus Molenaar Erwin de Jon- gedegen voorbereiding voor een kerstconcert
ge. 'Ze waren bovendien al verschillende ke- op vrijdag 13 december in de kerk te IJhorst.
ren gerepareerd. Het oude zeildoek type WK Iedereen die het leuk vindt om mee te zingen,
77 is niet leverbaar, daarom is er nu gekozen kan dit geheel vrijblijvend en gratis doen.
voor nieuwe zeilen met ouderwets katoen. De Vrouwen en mannen zijn van harte welkom.
Informatie en aanmelding bij de secretaris
oude zeilen worden als reserve bewaard'
0522-442059 of gvdbelt71@gmail.com

Kinderbijendag succes

De Nederlandse Bijenvereniging afdeling De
Wijk hield in de zomervakantie een kindermiddag ‘Zoem zoem zegt de honingbij’. Het
fraai gelegen informatiecentrum ’t Ende gelegen aan de Reest in de gemeente De Wolden
bood dit jaar wel een extra mooie omgeving
vanwege de semipermanente tentoonstelling
‘De Bij en Wij’ die dit hele jaar nog te bezichtigen is. De kinderen konden meedoen
met een puzzeltocht met vragen, kaarsen maken, een film kijken en natuurlijk echte honingraten slingeren en daarna van de honing
snoepen.
Het hoogtepunt was wel met de imker mee de
bijenstal in om in de kasten te kijken hoe de
bijen wonen en leven. Alle kinderen werden
veilig in de bijenpakken gehesen zodat allen
ook zonder steek en pijn het avontuur aan
konden gaan. Ook zonder de speciale kinderactiviteiten biedt de tentoonstelling de mogelijkheid om een paar uur alles te weten te ko-

7

Bezettingsgraad Havezate
moet omhoog

Smits: ‘Er is hier veel meer mogelijk dan gedacht wordt.

De Havezate moet het bruisend centrum van
De Wijk worden. Een ontmoetingsplek voor
De bijeenkomst voor vaste gebruikers van
Dorpshuis de Havezate is maandag goed be- verenigingen, waar activiteiten op maatschappelijk, cultureel, ondernemend en educatief
zocht. Tijdens deze avond gaf het nieuwe
bestuur tekst en uitleg over de toekomstplan- gebied mogelijk zijn . Een dorpshuis waar
nen, en was er tevens gelegenheid om vragen mogelijkheden liggen voor allerlei initiatieven vanuit dorp en omgeving. Nijstad: ‘Wat
te stellen.
we willen bereiken is een mooi Dorpshuis
Veranderingen
gedragen door het dorp. Een mooi laagdremEr zullen dingen gaan, en ook moeten, veran- pelig pand geschikt voor alle doelgroepen.
deren, waarvan sommige al op korte termijn
Dat betekend ook het uitbreiden van de huidizo gaf voorzitter Tinus Nijstad aan. Een van
ge activiteiten. Daarvoor hebben we de hulp
de belangrijkste speerpunten is het ophogen
nodig van de inwoners’. Er moet meer mogevan de bezettingsgraad. Deze is nu iets van
lijk zijn dan nu het geval is. Ook in het weektwintig procent, maar dat kan beter. De eerste end als dat nodig is. Met de bestaande horecastap is al gezet door een ruimte te verhuren
ondernemers zijn inmiddels gesprekken geaan een kinderopvang. Een ander belangrijk
voerd en misverstanden over eventuele oneerpunt is een kleine huurverhoging van de an- lijke concurrentie uit de weg geruimd. Nijstad
dere ruimtes. ‘Dat is nu niet kostendekkend,
was daar duidelijk in. ‘Dat is zeker niet de
dat wisten we natuurlijk wel. Maar omdat het bedoeling, ik denk dat we elkaar door samenaltijd gesubsidieerd werd door de Gemeente
werking juist kunnen versterken’.
kon dat’. De opdracht is nu om binnen drie
Vrijwilligers gezocht
jaar helemaal zonder subsidie te draaien.
De huidige drie vaste krachten blijven in
De Havezate is het laatste dorpshuis dat ver- dienst, maar tevens wordt er ook naarstig naar
zelfstandigd wordt. Dat komt vooral omdat de vrijwilligers gezocht. Tot januari zal het begemeente nog eigenaar was van het pand.
stuur worden bijgestaan door Tinus LunenVoor een symbolische bedrag van een euro
borg. Deze professionele kracht heeft veel
krijgt de nieuwe beheerstichting het gebouw ervaring opgedaan met het opstarten en begein handen. De Wolden draagt nog wel bij aan leiden van (horeca) bedrijven. Lunenborg is
noodzakelijke aanpassingen. Tevens is er een elke woensdag en donderdag aanwezig om de
zgn. ‘Bruidsschat’ beschikbaar om te investe- mogelijkheden, en eventuele gebreken in
ren naar eigen inzicht. ‘Laat de inwoners
kaart te brengen. Door met de inwoners in
maar komen met hun ideeën en wensen, we
gesprek te gaan. Het mailadres is:
gaan daarover graag in gesprek’.
werkgroephavezate@gmail.com

Meer mogelijk dan gedacht
Het nieuwe bestuur bestaande uit: secretaris
Jan Smits, Penningmeester Coen Meenhorst
en voorzitter Tinus Nijstad, aangevuld met
Luit Hummel (namens de BOKD) wil clubs
en verenigingen binnen halen. En vergaderruimtes verhuren aan ondernemers. Of aan
particulieren om er een (verjaardag) feestje
zonder beperkingen te kunnen geven. Er is
duizend m2 ruimte tot de beschikking. Jan
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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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Hiemstra en Kreeft
zegevieren bij Triatlon

wedstrijd Gerda de Groot en Mirthe Hultink
hadden slechts een onderling verschil van 3
seconden. Maar Ilse Kreeft uit De Wijk trok
aan het langste eind door en met de winst
vandoor te gaan. Ze was bijna twee minuten
sneller dan haar tegenstanders. Al met al was
het een gezellig evenement, mede mogelijk
gemaakt door de nimmer aflatende zon!

Voor het eerst in jaren stond er afgelopen
zaterdag na bijna dertig jaar weer een triatlon
op het programma in De Wijk. Ruud Westerhoven, Tonnie Korsten en Henk Kreeft hadden na een paar maanden van voorbereiding
een leuke gezellige en na van atleten gehoord 1/8 individueel heren
te hebben een goede wedstrijd in elkaar gezet, 1. Hans Hiemstra: 1.00.18
2. Alwin Heijting: 1.01.53
met een aantrekkelijk parcours.
3. Peter Visscher: 1.04.13
Aangevuld met Jan Faber van stichting
zwembad de Slenken en Olaf de Grip, die dit 1/8 individueel dames
project moest leiden als afstudeer project van 1. Ilse Kreeft:
1.18.52
zijn opleiding, werd er om half twee gestart
2. Mirthe Hultink: 1.20.25
met eerst de individuelen die starten op de
3. Gerda de Groot: 1.20.28
1/8e afstand bestaat dan uit 500 meter zwemmen 20 km fietsen en 5 km hardlopen. Bijna 1/8 trio’s
zeventig deelnemers uit de wijde regio deden 1. Niko v/d Sluis, Henry Jansen, Karlo
hier aan mee
Knipmeijer: 1.01.52
Deelnemers hadden de keuze uit twee afstan- 2. Mark Kalter, Sander Dekker, Ruud van
Zanten: 1.02.43
den: zo bestond de 1/8 triatlon uit vijfhonderd meter zwemmen, twintig kilometer fiets- 3. Sepp Kalter, Jeroen Kalter, Mesfun Hanten en vijf kilometer hardlopen. De organisa- tab: 1.03.53
tie had een mooi parcours uitgezet door het
1/16 Individueel
dorp.
1. Pascal Seine: 42.43
Gezien de afstanden was het was een triatlon 2. Cas Donker: 55.12
waar iedereen aan mee kon doen. Inschrijven 3. Grietje Klomp: 1.01.22
kon individueel of als team waarbij elk teamlid een van de onderdelen doet. Tonnie Kor- Jeugd
sten: ‘Voordeel hiervan is dat je bijvoorbeeld 1/16: Luka Boverhof, Loes brouwer, Merel
bij zwemmen niet zo goed bent, het bij andere van Balen: 43.18
onderdelen weer goed kunt maken’. Jeroen
Trio’s: Senne Grimme, Gijs Schoonvelde,
Kalter uit De Wijk liet daarom het zwemmen Lukas Staaf: 38.18
aan zich voorbij gaan, maar pakte wel de racefiets. ‘Dit ligt mij toch net iets beter’.
Plaatselijk Favoriet Peter Visser moest zijn
meerdere erkennen in Alwin Heijting die als
eerste uit het water kwam, maar na een sterk
fiets onderdeel van Visser werd het gat gedicht en nam Visser de kop over in de wedstrijd. In het lopen werd hij opnieuw door
Heijting en Hans Hiemstra ingehaald waardoor hij op een knappe derde plaats eindigde.
Bij de dames was het ook een spannende
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Jong met zijn tweede vrouw terug naar Nederland waar hij in Medemblik terecht kwam.
De 94 jarige Sip de Jong uit De Wijk is dins- Met diverse bandjes trok Sip door het land.
dagavond 27 augustus overleden. Sip was in Een mooie anekdote - uit hetzelfde interhet dorp een bekende verschijning en vorig
view met Sip - was een optreden in Limburg.
jaar zelfs de oudste deelnemer ooit wereld‘We stonden in de coulissen te wachten. We
wijd aan The Voice Senior. De immer goed- begonnen te zingen, maar het gordijn klapte
geluimde en vitale Jong kwam vorig jaar no- elke keer dicht. Na een aantal pogingen gaven
vember ziek terug van een vakantie in Spanje, we het op. Waren we voor twee liedjes de
en sindsdien ging het snel bergafwaarts met
hele dag onderweg met een oud gammel buszijn gezondheid.
je’. Of de optredens in het programma van
Sip de Jong was met 93 jaar de oudste deelne- Tom Manders alias Dorus. ‘Na zijn optreden
ging iedereen weg. Stonden we daar nog voor
mer ooit wereldwijd aan The Voice, zo wist
Marco Borsato destijds te melden. Zijn mede- een dronken gast te spelen die ‘Happy Birthday’ mee stond te murmelen. Wij speelden
juryleden waren zeer verrast dat de zanger
echter heel wat anders’.
zelf ook nog mondharmonica speelde in het
liedje. "Speelt hij dat zelf, nee vast niet
Tot zijn tachtigste trad hij nog regelmatig op.
toch?", zei Ilse de Lange vanuit haar stoel.
‘We waren het huisorkest van cafe Brakeboer
Toen dat wel het geval bleek, was de bewon- in Medemblik, hebben daar dertien jaar lang
dering voor hem nog groter. Maar dat alles
elke maand opgetreden’. Daarnaast deed hij
redde de Drent niet door de eerste ronde heen. nog andere optredens. Meestal tot diep in de
Vermoeiend was het laatste grote avontuur
nacht in rokerige zaaltjes. ‘Mijn vrouw hoorwel. Maar liefst zeven keer togen Sip en zijn de me nooit thuiskomen, maar ze rook het
en zijn echtgenote Jenny naar Hilversum.
wel altijd’.
In 2013 deed Sip mee aan het Ouderen Song- De Jong woonde sindsdien alweer vele jaren
festival. En daarmee wist hij de jury te over- in De Wijk, waar hij een vrij onopvallend
tuigen met ‘The Lady is a Tramp’ van Frank bestaan leed in een seniorenwoning . OpvalSinatra. Van de in totaal honderdtachtig oude- lend altijd was zijn vitale voorkomen. Het
re zangtalenten mocht de Jong met vijftien
geheim daarvan onthulde hij destijds aan uw
anderen meedoen aan de Grande Finale in het verslaggever. ‘Ik ben gehuwd met een veel
koninklijke theater Carré in Amsterdam. Met jongere vrouw, zij is ruim twintig jaar jonger.
name nummers van ‘The Voice’ Sinatra ston- Drie keer getrouwd he! Maar schrijf dat maar
den er op zijn repertoire. Met nummers als
niet op’. Sip was vader van twee dochters en
‘Mooie Westertoren’ en ander volksrepertoire opa van vijf kleinkinderen en twee achterdaar had hij Sip niet zoveel mee. Het moet
kleinkinderen. De crematie heeft inmiddels
wel een beetje stijl hebben’ aldus de Drent in in besloten kring plaats gevonden.
een interview vorig jaar.

Sip de Jong overleden

De Jong begon na de oorlog in ‘46’ te zingen
in het eerste close harmony kwintet met legende Stan Haag. Ook begeleide hij zich zelf
op mondorgel. Maar liefst drieëndertig jaar
woonde en werkte De Jong in Californië in
Amerika. Waar hij aanvankelijk begon als
elektricien. Maar na vier jaar begon in de
‘hotel business’. In die jaren trad hij veelvuldig op in cafés met een gitarist. Na de verkoop van het hotel in Amerika verhuisde de
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Nierstichting actief
Voor mij, als coördinator voor de collectanten van de Nierstichting, was het hartverwarmend om te constateren dat alle collectanten
dit jaar, in de week van 15 tot 21 september,
weer bereid waren om te collecteren voor de
Nierstichting. Ik wil deze collecte van harte
bij u aanbevelen. Uiteraard om nierpatiënten
middels een draagbare kunstnier meer vrijheid te verschaffen maar ook om de collectanten het gevoel te geven van samen dit
project te ondersteunen. Een project dat zo
belangrijk is voor de leefbaarheid van nierpatiënten en hun familie. Om af en toe op
vakantie te kunnen en niet gebonden zijn om
steeds weer afhankelijk te zijn van dialyse in
een ziekenhuis. Ik wens voor de nierpatiënten de collectanten veel succes.
R. Bernardus (coördinator)

Kaarten bij VV Wacker
Hierbij een overzicht met de datums van de
kaartavonden seizoen 2019/2020.
Plaats: Wacker kantine
Aanvang 20.00 uur.
Datums 2019
27 september
11 oktober
25 oktober
8 november
22 november
6 december
20 december

DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Datums 2020
zaterdag 4 januari kaartmarathon.
Aanvang 10.00 uur
10 januari
24 januari
7 februari
21 februari
6 maart
20 maart
3 april
10 april met aansluitend de prijsuitreiking.
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Icare deelt ijsjes uit aan ouderen
Het was vorige week behoorlijk tropisch. Icare deelde daarom ijsjes uit aan ouderen met het
warme weer. En deze verkoelende traktatie werd bijzonder gewaardeerd.

14
groeiden en groeiden’. Het assortiment is heel
uitgebreid dit varieert van handwerkartikelen,
patchwork, breiwol en alles om te haken. Ook
naaimachines worden er tegenwoordig verQuiltpalace De Wolmand in De Wijk bestaat kocht en onderhouden. ‘Van een aantal merbinnenkort 15 jaar en dat wordt gevierd op
ken zijn we dealer geworden’. Daarnaast
zaterdag 14 september met een feestelijke
wordt de kelder onder de winkel benut om
open dag. De dag staat bol van de activiteiworkshops en cursussen gegeven. ‘Het loopt
ten.
goed’ zo constateert ze. ‘De klanten komen
Zo zijn er meerdere exposities op verschillen- overal vandaan’.
de locaties in de regio. Daarvoor zijn leuke
Het zijn niet alleen ouderen die breien en halocaties uitgezocht, zoals bijvoorbeeld het
ken bemerkt ze. ‘We merken ook dat de jonblikmuseum in Koekange, het Scania museum gere generatie behoorlijk actief is. Het mag
en de Kasteelhoeve in IJhorst en de Havezate weer. Je ziet het als ze bijvoorbeeld zelf kinin De Wijk. Toegangskaarten a € 5,00 zijn in deren krijgen, dat ze zelf iets gaan haken of
breien’.

Quiltpalace en De Wolmand bestaan vijftien jaar

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.

de winkel verkrijgbaar, samen met de route,
Deze is ca. 25 kilometer en is zowel met de
fiets als met de auto te rijden.
Op deze dag wordt het uitgebreide lesprogramma gepresenteerd. Is er een mooie aanbieding van de gevoerde naaimachine merken. En een demonstratie van verschillende
Bernina en Janome modellen. Er wordt 15%
korting op de stoffen van het Jinny Beyer
Palette en op de Marbles gegeven. En er is
een actie met Aurifil garens. Tevens verkopen we stof ‘stalen’ op basis van gewicht
vertelt eigenaresse Gerda Stegeman.
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

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
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Kleurrijke workshop muziek en dans

ouders, opa’s en oma’s, buurtbewoners en
andere belangstellenden om de presentatie te
aanschouwen op het schoolplein.

‘We hebben als IKC de subsidie MeerMuziekindeklas ontvangen en met deze activiteit
zetten we het sein op groen voor Meer muziek in de Klas aldus’ directeur Eline Schuinder. Er volgen de komende maanden nog
veel meer activiteiten, gericht op muziek,
zang en dans. In samenwerking met Scala,
met Apollo (muziekvereniging in de Wijk) en
met onze eigen muziekdocent. ‘Aan de manifestatie in de Tamboer, Meermuziekindeklas
Drenthe, hebben we ook meegedaan. KoninAlle kinderen kwamen gekleed in een bepaal- gin Maxima heeft in juni de opening hiervan
de kleur op school en oefenden tussen de
verricht.
workshops door. Om half twee kwamen alle
Alle leerlingen van IKC de Horst deden dinsdagmiddag mee aan de workshop muziek en
dans. Dit alles onder leiding van professionals van de Klankenkaravaan. De school
heeft subsidie voor MeerMuziekindeklas ontvangen, en met deze kleurrijke activiteit werd
het nieuwe schooljaar afgetrapt. Voor de leerkrachten was het een mooie gelegenheid om
de leerlingen gelijk op een andere manier te
leren kennen.
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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……………………..
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0522 - 820377
088 - 0128210
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0522 - 238508
14 0528
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0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69
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