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Smaakmakersfestival behoorlijk in trek

Het Smaakmakers Festival in De Wijk zit er
weer op. Net als voorgaande jaren was het
weiland aan de Julianaweg omgetoverd tot
één groot en gezellig openluchtrestaurant met
mobiele keukens en foodtrucks. Waar zaterdag en zondag veel te doen was. Tijdens het

6e Smaakmakers Festival was het behalve
lekker eten ook genieten van live muziek, en
andere smaakmakende (kinder) activiteiten
zoals pottenbakken, tekenen en voetballen in
een heuse pannakooi.
Lees meer op pagina 4 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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de weide van Andeweg hebben opgezocht.
Bom en bomvol! Beide dagen. Een perfecte
Dat was toch wel ’Het Smaakmakersfestival’. organisatie bij het parkeren bijvoorbeeld, bij
Sommigen zullen zich afvragen: ‘Is er, naast muntjesverkoop enz. En……voor elk wat
alle festivals die er al zijn, ook al een Smaak- wils! Complete gezinnen en families zag je
makersfestival’? Ja, wis en waarachtig! In De aan tafels zitten. Een gouden greep dit
Wijk. En toen ik dit festival afgelopen week- Smaakmakersfestival!. Hulde voor de man
end aanschouwde, dacht ik: ‘Hoe krijg je het die op zijn strechbed lag te dromen.
in je hersens om zoiets te organiseren?’. En ik Jan Tijink
zag in gedachten een ondernemer die, lekker Prins Clauslaan 50
liggend op een zonnige zondagmiddag onder
de appelboom, op een strechbed in slaap valt
en gaat dromen. Hij hoort in gedachten een
regel uit het Wijker Volkslied : ‘Aan de zuid- Na de grootscheepse herinrichting van de
kant van Drenthe, heel dicht bij de Reest’…
omgeving van de Parkweg in De Wijk op het
en hij ziet daar, ook in gedachten, naast die
gebied van woningen, kon de infrastructuur
mooi meanderende Reest, bij het bruggetje,
natuurlijk niet achterblijven. In opdracht van
een schitterend weiland. (Andeweg’s weide). de gemeente De Wolden, afdeling projecten,
Een prachtig, verzorgd weiland in een idylli- in combinatie met woonstichting Actium is
sche omgeving.” Dit is het, dit is het” roept
Buning Wegenbouw uit Zuidwolde sinds juni
hij in zijn slaap! Ik zet daar een aantal
2019 begonnen met het herstraten van de we(mooie) tentjes op met o.a. eetspullen van
gen en het vervangen van nieuwe straatkolexotische landen (naast de overbekende pof- ken. Ook leggen ze nieuwe voetpaden, parfertjeskraam en patattent). En dan in het mid- keerplaatsen en inritten aan. Dit begon met
den een grote bar waar o.a. een biertje en wat het woonrijp maken aan de Briëtweg, vervoldies meer zij te koop is. Hij wordt wakker,
gens de vernieuwde Parkweg en als laatste de
springt uit bed en ziet zijn plannen uit de
Beatrixweg. Hierin brengen ze tevens een
droom al voor zich. Hij neemt meteen contact extra Ø315 hemelwaterafvoer aan en worden
op met diverse weergoden en hoort dat het
de nieuwe woningen al gescheiden aangeslodoor hem geplande weekend kan rekenen op ten op de riolering.
geweldig mooi weer!! (Want het zal maar
slecht weer zijn) Hij gaat aan de slag met het
verhuren van de verschillende standplaatsen.
In een mum van tijd…..uitverkocht! Uit alle
hoeken en gaten is er wel belangstelling voor
dit evenement! Nou het publiek nog!
Ik kan u zeggen, dat ik terugkom op mijn
zinnetje in het begin van dit verhaal (‘hoe
krijg je het’ enz.) Onvoorstelbaar (misschien
wel duizenden), zoveel mensen dit weekend

Wat me deze keer opviel!!

Nieuwe riolering

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

Adverteren, tips en/of
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: nieuws voor redactie?
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Smaakmakersfestival - vervolg voorpagina:

Mede dankzij het schitterende weer trokken
vele duizenden culinaire liefhebbers en belangstellenden voor streekproducten naar het
festivalterrein in De Wijk. Pure, en bijzondere
ingrediënten werden tijdens het festival bereid
in de mooiste rollende keukens, van caravan
tot brandweerwagen. Het was een feest voor
het oog én voor de smaakpapillen. Voor iedereen was er iets te vinden, zelfs aan vegetarisch en vegan was gedacht. Een kleine greep
uit het aanbod: de altijd populaire sushi, een
lokale borrelplank, wraps, kipgerechten, uiteraard een geweldige hamburger, Chinese
streetfood, Thais, visgerechten, smoothies,
poffertjes, Mexicaans, Italiaans, ambachtelijk
ijs en nog veel meer. Voorzitter Bert van der
Woude constateerde dat het goed was, en liep
met een grote grijs rond om her en der een
praatje te maken met zijn gasten.

de tent op het middenterrein was zelfs een
heuse nagel-bar, waar Ayfer Hulsbergen uit
IJhorst dames de mogelijkheid bood om er
tijdens het festival van top tot teen perfect uit
te zien. Het Brandweercorps De WijkKoekange was zondag aanwezig om een demonstratie te geven. En daar genoten de kinderen van. Muziek was er van de Koninlijke
Apollo, The Flaming Angels, Felicia, Tim
Kamphuis, Makeshift, Wood’n Goldfish, 70
Mile House, Folkyah en Internationaal Producer en DJ Sebastian Davidson.

Stichting Kunst & Cultuur was dit jaar eveneens te gast op het festivalterrein met de resultaten van de ontwerpwedstrijd ‘VET!, voeding in de 21ste eeuw’. Deze innovatieve
producten die kunstenaars hebben ontworpen
werden tentoongesteld. Een burger met meelwormen, een innovatieve messenslijper, een
Ook de prachtige Barber Bus was beide dagen zaadzak maar ook een verantwoorde frikandel
weer van de partij. Een klassieke herenkapsel van ‘biologisch mannenvlees en naakte haof een scheerbeurt, Reinier Kahle alias Rein
ver’, een duurzaam theecafé en een jurk van
Barbier draaide er zijn hand niet voor om. In melkverpakkingen waren enkele ontwerpen
die te zien waren. Zondagmiddag werden de
winnaars bekend gemaakt. De Boeteburger
met meelwormen van Marc Paulusma kreeg
uiteindelijk de Juryprijs. En een bedrag van
2.000 euro. Het publiek van het Smaakmakersfestival stemde voor de gezonde frikandel
van biodynamische hanen van ontwerper Eugenie Benda. Zij kreeg met de Publieksprijs
1.000 euro. De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde Hans Kuipers. Het project VET! is
mogelijk dankzij financiële bijdragen van de
provincie Drenthe en gemeente De Wolden.
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Nieuwe fiets tenues voor Wieker moutainbikers

Elke zondagmorgen om 10.00 uur, en iedere
woensdagavond om 19.00 uur komen ze
trouw bij elkaar om op de mountainbike door
de Staatsbossen van IJhorst en Staphorst te
crossen. Het groepje bestaat uit ongeveer vijfendertig personen afkomstig uit De Wijk e.o.
en fiets al jaren trouw met elkaar.
Mee fietsen mag maar lid worden is niet mogelijk, om de doodeenvoudige en simpele
reden dat ze geen club of vereniging zijn.
Laat staan een bestuur hebben. De enige afspraak die ze hebben is het verzamelpunt bij
fietswereld Huisje aan de Dorpstraat op bovengenoemde tijden. Dat is eigenlijk alles.
Mee fietsen mag, maar als je geen tijd of zin
hebt kom je niet. Afzeggen is niet nodig.

Fietswereld Huisjes, Volvo specialist Brouwer Rogat en cafetaria AnyTime.
Best uniek zo vinden Jan Timmerman, Marc
Hogenesch, Mark Kalter en Sander die de
kleding van het merk Bioracer hebben uitgezocht. ‘Dan sturen we even een appje rond
met wat de bedoeling is, en dan horen we
vanzelf wel wat de rest er van vindt. Dat doen
we dan nog wel, en daar houden de activiteiten ook mee op. Het is gewoon een groepje
dat fiets voor de gezelligheid. De meesten
komen hier uit het dorp.

Reestrunners ‘Ploggen’

Tijdens het hardlopen afval rapen, dat heet
met een mooi woord ‘ploggen’. Het is een
Over wanneer er voor het eerst in groepsver- samenvoeging van het Zweedse ‘plocka’ dat
band gefietst werd, daarover zijn de meninrapen betekent en joggen. Ook in Nederland
gen in eerste instantie verdeeld. Martin Wolf wordt deze vorm van hardlopen steeds popudenkt dat dit rond 1996 moet zijn geweest.
lairder. Leden van Loopgroep Reestrunners
‘Volgens hem komt het initiatief voort uit de deden woensdag ook mee aan opruimen van
plaatselijke brandweer. Een aantal mannen bij afval in De Wijk. Vele zakken vol afval werd
het korps hadden het voornemen om de con- er 'geplogd'.
ditie wat op te vijzelen, en besloten eens te
gaan fietsen’. Jan Timmerman, is een van de
mannen die vanaf het begin mee fietst. ‘Wie
komt die komt, er is altijd wel iemand die
mee gaat’. Toch beschikken de moutainbikers
sinds kort allemaal over dezelfde nieuwe fiets
tenues. Deze zijn gesponsord door een aantal
ondernemers uit het dorp. Waarvan een aantal
zelf ook mee fietst. Dat zijn Schildersbedrijf
Alberts, Van der Sluis Transport,
Coop Dunnink, Autobedrijf Jack Burgwal,
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Mulino bestaat 5 jaar en gaat uitbreiden
Restaurant Mulino gaat uitbreiden. Er komt een glazen serre aan de voorkant, waar ook de
nieuwe entree zal vereisen. Tevens zal de naast gelegen winkel van RS Kaas streek en natuurproducten bij de zaak worden aangetrokken. Deze ruimte is af te huren voor feestjes en partijen.
Een glazen serre stond al langer op het wensenlijstje van de eigenaren Popko Schuitema en
Chef kok Hassan Khairi. Met een extra oppervlakte van ruim vijftig m3 zijn er meer mogelijkheden om in te spelen op de wensen van de gasten. Een van die wensen is een aparte
ruimte voor groepen waar een (verjaardag) feestje, vergadering of presentatie gegeven kan
worden. Zodat de gasten van het restaurant hier geen hinder van ondervinden. Khairi: ‘Er
komt een bar in, met beamer en een groot scherm om formule 1, Champions league voetbal
en andere EK/WK sportwedstrijden goed te kunnen volgen. Schuitema: medio december hopen wij de opening van deze ruimte te kunnen vieren.
Het zaaltje is geschikt tot max honderd personen. En zal zeker geen cafe functie krijgen. De
opening is op afspraak. Restaurant Mulino blijft zoals het nu ook is a/la carte serveren. Wel is
er meer ruimte doordat de ijssalon naar voren wordt verplaatst.
Wie denkt dat RS Kaas er mee gestopt is heeft het mis. Integendeel zelfs. Schuitema: ‘De
verkoop van Kaas, noten, zuivel, wijn, worst en streekproducten zal voortaan vanuit de kaaswagen gebeuren. Deze komt naast/achter Mulino te staan. De openingstijden hiervan zijn
voortaan op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.30 uur tot 17.00 uur.
Op woensdag 16 oktober vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur worden de Wiekers en andere belangstellenden uitgenodigd om de officiële opening van de serre en het 5 jarig bestaan van restaurant Mulino te vieren onder het genot van een hapje en een drankje.
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RS KAAS EN NOTEN
De Kaaswagen naast restaurant Mulino, Dorpsstraat 51, De Wijk.
Openingstijden; donderdag, vrijdag en zaterdag
van 12.30 uur tot 17.00 uur.
Bestellingen tel.nr. 06-83167591
De winkel is gesloten en wordt bij restaurant Mulino aangetrokken. Echter wij zullen onze klanten niet teleurstellen en kaas, noten, zuivel, wijn en streekproducten blijven verkopen vanuit de
Kaaswagen op hetzelfde adres. Ook zullen wij bestellingen bezorgen. Tevens blijven wij natuurlijk de hapjesschalen en onze bekende pakketjes met daarin naar uw wens kaas en andere lekkernijen
maken.
Onderstaande aanbiedingen zijn geldig
t/m zaterdag 12 oktober 2019.
Bij aankoop van:
1 kilo kaas, een droge worst GRATIS
250 gram noten, 150 gram pepercrackers GRATIS
3 flessen melk, karnemelk, yoghurt of vla van zuivelboerderij ‘De
Waard’, 250 gram roomboter GRATIS
1 fles rode of witte wijn van ‘De Reestlandhoeve’, een plak van
ongeveer 200 gram oude kaas GRATIS
1 fles Spaanse, Franse of Italiaanse wijn, een plak oude kaas van
ongeveer 100 gram GRATIS
5 speciaal biertjes halen is 4 betalen.

8

9

Rouw Verlicht
Vrijdag 18 oktober zal in de kerk van IJhorst
en in de Reesthof (Kerkweg 8 in IJhorst) een
bijeenkomst worden georganiseerd voor ieder
(jong en oud) die iemand moet missen, of op
een andere manier te maken heeft met rouw
en verlies.
Een lichtje, een bloem, een hart als symbool
dat je je partner, vader, moeder, broer, zus,
zoon, dochter, vriend, vriendin of collega niet
bent vergeten. In verpleeghuizen en kerken is
Allerzielen het moment van gedenken. Stil
staan bij degenen die in het afgelopen jaar
zijn overleden. Ook na twee, vijf of twintig
jaar kan het goed voelen om stil te staan bij
verlies. Het overlijden van iemand die dichtbij je staat, kan een enorme impact hebben op
je leven.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan
een avond waarin gedenken centraal staat. Dit
kan op verschillende manieren. Kies de manier die bij u past. De avond heeft als titel
Rouw Verlicht en is gevuld met muziek, verhalen en workshops. Te denken valt aan bijvoorbeeld bloemschikken, houten harten decoreren, kaarsenzakken verfraaien en vlinders
vouwen. Verder is er een wensboom en er
wordt op diverse manieren muziek ten gehore
gebracht. Een verhalenverteller en iemand
met mindfulness-kwaliteiten completeren het
geheel.
Voor jong en oud is er aandacht, tijd en gelegenheid elkaar te ontmoeten of om je eigen
pad te volgen. Op deze avond is er gelegenheid stil te staan bij het leven met en zonder
die ander. Er is de mogelijkheid om mensen
te ontmoeten en met elkaar in gesprek te
gaan,

Vrouwen koffieochtenden
in Bibliotheek De Wijk
Donderdag 26 september is er weer een
‘Vrouwen koffieochtenden’ in de Bibliotheek
van De Wijk. De ochtenden zijn bedoeld voor
buitenlandse vrouwen die samen met Nederlandse vrouwen, de Nederlandse taal beter
willen leren spreken. Om de 14 dagen kunnen
vrouwen aanschuiven aan de Postweg 43, om
gezamenlijk te praten over verschillende onderwerpen. Donderdag de 26e staat het thema
koffiebereiding en de bijbehorende tradities in
het buitenland centraal. Thema’s die voor de
komende tijd op de agenda staan zijn o.a.
‘Koninklijk Huis’, ‘De boerderij in Nederland’, ‘Herfst’ en meer. De ochtenden beginnen om 10.00 uur en zijn gratis toegankelijk.
Contactpersonen voor de koffieochtenden zijn
Gerrie Bosman en Hanneke Stapel. Voor
meer informatie kunt u bellen met Welzijn De
Wolden tel. 0528 – 378686

Barcompetitie Wiekslag

De meeste feesten zijn geweest, de zomer
loopt op zijn einde. Dus tijd om de gezelligheid naar binnen te halen. Op veler verzoek
start café de Wiekslag daarom weer de barcompetitie. Heb je een leuk, gezellig, apart of
grandioos idee voor een avond, meld je dan
aan. Het aanmeldpapier hangt in het café. Je
geeft je op per team van maximaal 5 personen. Jullie verzorgen zelf die avond de bar
(met natuurlijk enige ondersteuning van ons)
en de aankleding. Vanaf oktober breekt de
strijd los. Kom dus snel naar het café, schrijf
je team in en prik een datum (alleen zaterdagen). Dit gaat door tot april, dus er is tijd en
ruimte zat. Voor de winnaars is er een bedrag
U bent van harte welkom op vrijdag 18 okto- van 400,00 euro en een twee liter fles Schrobber vanaf 19.00 uur. U wordt dan onthaald
belèr. De jury, bestaat uit de bekende barmenmet een kopje koffie. De avond start om
sen. Zij bepalen aan de hand van belangrijke
19.15 uur en eindigt om 21.30 uur. De work- punten wie de uiteindelijke winnaars zijn. In
shops zijn van 19.30 uur tot 20.30 uur waarna mei is ter afsluiting een feestavond voor ieer onder het genot van een drankje met elkaar dereen die heeft mee gedaan. Deze datum
nagepraat kan worden. Deelname is vrijblijwordt t.z.t. bekend gemaakt
vend en geheel kosteloos.
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Help de Wieker Meule!
De Weker Meule, de kern van het dorp de
Wijk, staat er prachtig bij. Dankzij de inzet
van vele vrijwilligers, donateurs en sponsoren!
Maar we hebben een probleem en dat zit in
de kap van de molen. Afhankelijk van de
windrichting kan je die draaien ( kruien heet
dat ) om de wieken maximaal hun werk te
laten doen. Het systeem loopt veel te stroef,
dat vergt te veel inspanning van de molenaars. We kunnen het laten maken, maar …
de kosten hiervan zijn hoog.
Daarom doen we een beroep op de leden van
de Rabobank Meppel- Staphorst- Steenwijkerland om bij de Rabo ClubSupport campagne hun stem uit te brengen op de Wieker
Meule. Dat kan van 27 september tot 11 oktober!
Alvast dank als u dat wilt doen.
Bestuur en molenaars van de Wieker Meule

Kinderboekenweek
In de bibliotheken De Wijk en Ruinen vieren
we op zaterdag 5 oktober in De Wijk en zaterdag 12 oktober in Ruinen van 13.30 tot
16.30 de Kinderboekenweek met verschillende activiteiten. Zo kunnen kinderen spelletjes
spelen, een zelfrijdend voertuig maken of
meedoen met één van de andere toffe activiteiten! Verder komt Qbuzz langs met een
echte bus. Tijdens deze dag werkt de bibliotheek samen met Qbuzz. Er komt een buschauffeur van Qbuzz met een bus langs en
vertelt over de werkzaamheden achter het

stuur. Ook wordt er in de bus voorgelezen.
De bibliotheek probeert steeds vaker de samenwerking te zoeken om onderwerpen beter
te kunnen toelichten.

Wandelpaden in de Wijk
Is het u ook opgevallen, dat er gedurende een
aantal jaren de wandelpaden er zo verzorgd
uit zien. Vijf vrijwilligers, t.w. Jans Westerbeek, Engbert v.d. Woude, Jan Bisschop,
Bart Boverhof en Roelof ten Buur zorgen er
voor dat er langs de paden wordt gemaaid en
de begroeiing wordt gesnoeid, zodat de wandelaars er goed kunnen wandelen. Ook de
bermen langs het fietspad langs de Slenkenweg worden door deze heren gemaaid. Hartelijk dank hiervoor. Belangenvereniging De
Wijk e.o.

Wijker Bridge Club
De Wijker Bridge Club organiseert een bridgecursus voor beginners op: Maandag 14
oktober 2019 in de Havezate, De Wijk. Aanvang: 13.30 uur. Opgave en inlichtingen over
de cursus: Albertje Hulzebos 0522 442153 of
per mail: bridgecursusdewijk@hotmail.com

Cabaretavond Havezate
De Historische Vereniging de Wijk- Koekange organiseert op vrijdag 11 oktober 2019
een cabaretavond om 20.00 uur in het dorpshuis De Havezate in de Wijk Voor ons treden
op het bekende cabaretgezelschap Twee
Recht Twee Averecht. Entree € 10.00 Kaartverkoop bij de TIP en De Havezate in de
Wijk en bij de Spar in Koekange.

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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Reestrunners in een
nieuw jasje gestoken
De leden van hardloop vereniging ontvingen
afgelopen woensdag een volledig nieuwe outfit. Deze in mede mogelijk gemaakt door Gerard en Catja Inberg van Welkoop de Wijk.
De volledig vernieuwde Welkoop winkel in
De Wijk is flink uitgebreid.

kun je nu het buiten wat kouder wordt, profiteren van korting. De hele maand oktober
20% korting op 1 artikel uit de gehele kleding
collectie.

Onder andere is het bestaande assortiment werkkleding fors vergroot en
je kunt er nu ook terecht voor dames
en heren vrijetijdskleding. Je vindt
er eigentijdse merken als Kjelvik,
Regatta en Adventure Line. Om kennis te
maken met het assortiment vrijetijdskleding

Reestwalk op 3 november
Op zondag 3 november 2019 organiseert Rotaryclub Meppel voor de derde maal De
ReestWalk: een inspirerende wandeling door
het Reestdal. Dit evenement staat volledig in
het teken van 'genieten voor jezelf, genieten
voor een ander'. De wandeling bestaat uit
twee verschillende routes (15 en 5 kilometer)
waarop onderweg van alles te beleven valt.
Er zijn foodtrucks, kindervermaak, verhalenvertellers, muziek, glühwein en nog veel
meer.
Na de finish is er op Châteauhotel- en restaurant De Havixhorst een lazy, jazzy borrel met
optredens van Geert Jan Brader en Ted Pickman. De vorige edities van de ReestWalk
waren met meer dan duizend deelnemers een

groot succes. Inmiddels hebben zich ook nu
alweer honderden deelnemers aangemeld.
Ook dit jaar lijkt het evenement weer uitverkocht te raken.
Ook veel bedrijven sponsoren de Reestwalk,
met Van Triest Vastgoed B.V, Olijslager en
Brockbernd als de hoofdsponsors. Tickets
zijn te koop via www.reestwalk.nl. Zie ook
Reestwalk2019 op Facebook. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine
Brander via 06-23329334.
De hele opbrengst gaat naar nieuwe projecten
binnen Scala, zoals een koor en masterclasses, om jong, oud en alle nationaliteiten te
verbinden doormiddel van muziek. Wandel
mee, en beleef het Reestdal met alle zintuigen
voor het goede doel.

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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Bianca verrast door vaste klanten kapsalon

‘Yes, het is me gelukt om mijn droom in vervulling te laten gaan’, zo stond er een aantal weken te lezen op de facebookpagina van Bianca Veld. Per 1 oktober start ze met de opleiding
conductrice bij de NS. En dat betekend dat ze stopt met kapsalon Bianca in De Wijk.
Voor veel klanten kwam de carrièreswitch min of meer als een verrassing. Allemaal zijn ze
superblij en gunnen haar deze geweldige uitdaging. ‘Maar we gaan haar en de kapsalon ook
missen’ zo vertelt Betsy Waninge al jaren vaste klant.
Donderdag 26 september was de laatste werkdag van Bianca in haar salon aan de Wiltenweg.
En deze dag had ze in alle rust willen afsluiten, zonder toeters of bellen. Maar daar staken de
vaste klanten een stokje voor. Zij wilden dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Betsie Waninge en Annet Braam Stolte hadden in het diepste geheim voorbereidingen getroffen door zoveel mogelijk klanten te mobiliseren. Maria Boelens uit Zuidwolde had donderdagavond de eer om als laatste klant in de stoel plaats te mogen nemen. Gelijk na deze kappersbehandeling kwamen de vaste klanten, zoals was afgesproken naar de kapsalon om afscheid te nemen. Allemaal hadden ze bloemen, cadeaus, hapjes en drankjes meegebracht.
Bianca was totaal beduusd en verrast door het afscheidsfeestje dat op touw was gezet. Haar
twee dochters zaten eveneens in het feestcomplot.
Bianca was ruim dertig jaar was ze werkzaam in het kappersvak, waarvan de laatste tien jaar
in de eigen salon. Ze heeft ontzettend veel zin in de nieuwe uitdaging. ‘De leuke en indrukwekkende gesprekken met de klanten zal ik zeker missen. Maar wie weet tot ziens in het
dorp of in de trein’.
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Popkoor Nameless begint
Je vindt het leuk om te zingen en je wilt er
iets mee gaan doen? Nieuwe melodieën leren, aanwijzingen krijgen hoe je muzikaal het
beste uit jezelf krijgt en bovendien wil je dat
allemaal samen met anderen beleven!
Popkoor Nameless uit IJhorst-de Wijk biedt
de mogelijkheid om jou dit muzikale gevoel
te laten ervaren.
Het koor richt zich op de populaire popsongs
van nu maar ook uit de jaren 70, 80 en 90.
Het repertoire bestaat uit nummers van Abba,
Fleedwood Mac, Queen, Amy Whinehouse,
Avicii, Ed Sheeran en nog veel meer.
Nameless wil op een goed niveau presteren
maar verliest de gezelligheid van het samen
zingen en repeteren daarbij niet uit het oog.
Het koor treedt regelmatig op en doet mee
aan verschillende evenementen in en buiten
de omgeving van het Reestdal.

Opening Atlas Sportcafé
Op zaterdag 5 oktober is de officiële
opening van het Atlas Sportcafé gevestigd in
Sporthal de Slenken van 20:30 - 01:00 uur.
Vanaf deze week is het doordeweeks elke
avond geopend. Iedereen is welkom om te
kijken hoe mooi het is geworden. Pinnen is
ook mogelijk!

Nameless onderscheidt zich van andere koren door een eigen live band die zorgt voor
professionele begeleiding. De band bestaat
uit een toetsenist, gitarist, basgitarist en
drummer. Ondanks de groei van nieuwe leden is er nog steeds plek voor sopranen, alten
maar ook tenoren en vooral bassen zijn van
harte welkom. Iedere woensdagavond repeteert het koor in zaal de Burcht op camping
de Vossenburcht, Bezoensweg 5, 7955 PT
IJhorst.
Ben jij nieuwsgierig geworden? Bezoek onze
website www.popkoornameless.nl en volg
ons op facebook www.facebook.com/
Popkoor-Nameless

Stemmen op Zwembad
Zwembad De Slenken doet dit jaar mee aan
Rabo ClubSupport! En elke stem is geld
waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?
Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport

En natuurlijk ben jij iedere woensdagavond
vanaf 20.00 uur welkom in de Burcht om
eens te kijken, te luisteren en sfeer te proeven.
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high tea met allemaal lekkere wildplukgerechten. Aanmelden is verplicht. Graag uiWildplukster Olga de Lange organiseert op
terlijk 3 dagen van te voren in verband met
zondag 6 oktober in samenwerking met Inde benodigde tijd voor de voorbereiding van
nerbalance by Corina en Het Drentse Landde wildplukgerechten. Kijk voor meer inforschap een wildplukwandeling in het mooie
matie op www.drentslandschap.nl/
Reestdal. Deze keer speciaal met een medici- activiteiten.
naal tintje. De wandeling start om 14.00 uur
bij Informatiecentrum ’t Ende, Stapelerweg
20 in De Wijk. Na de wandeling kunnen de
deelnemers genieten van een wildpluk high
Dit jaar vindt de ‘Ouderendag de Wolden’
tea. Aanmelden - uiterlijk 3 dagen van te
plaats in buitencentrum de Poort in Ruinen.
voren - is verplicht. Aan deze activiteit zijn
Op zaterdag 5 oktober van 10.00-16.00 uur
kosten verbonden. Kijk voor meer informatie
bent u daar van harte welkom. Het belooft
op www.drentslandschap.nl/activiteiten.
weer een prachtige dag te worden. Het proKun je dit eten en is dat gezond?
gramma is weer goed gevuld met verschillenWildplukster Olga bekijkt de plantenwereld
de vormen van entertainment. Zo treedt o.a.
vanuit de vraag ‘Kun je dit eten en welke
in de ochtend Popkoor 2000 uit Ruinen op en
gerechten maak je dan?’. Tijdens de wandein de middag de Dickninger Geuzen uit de
ling spreekt Olga je zintuigen aan door allerWijk. Naast de vele vormen van entertainlei eetbare planten te laten ruiken, voelen en
ment, is er ook informatievoorziening door
proeven. De deelnemers reageren vaak posieen markt met diverse stands. De brandweer
tief verrast over de verschillende smaken
zal ook in de middag een show weggeven.
tijdens het proeven onderweg en tijdens de
Kortom 5 oktober belooft weer een dag vol
high tea. Je kunt echt heel veel lekkere dinvertier te worden! De entree van de Ouderengen maken!
dag is € 2,00, incl. een kop koffie/thee. Bent
Corina weet juist veel van de medicinale kant
u van plan om te komen, maar is het vervoer
en de vraag ‘Wat doet deze plant voor je genaar Ruinen het knelpunt? Ook dat hoeft
zondheid?’. Zij gebruikt kruiden als basis
geen probleem te zijn. Voor €5,00 wordt u
voor haar praktijk voor Holistische Verzorgehaald en gebracht. Als u van deze dienst
ging. Corina geeft na afloop van de wandegebruik wilt maken, dan kunt u bellen naar
ling uitleg over haar producten.
0528-378686 of mailen naar:
Daarna kun je genieten van een bijzondere
jannieschuring@welzijndewolden.nl.

Wildpluk high tea

Ouderendag de Wolden
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Gemeente De Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
obs De Horst…………………………………
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
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