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Uw NVM makelaar  

voor De Wijk en omgeving 

Dorpsstraat 37 - De Wijk 

www.hulsmakelaardij.nl 

Wethouder Gerrie Hempen-Prent heeft don-

derdag 27 oktober de opening verricht van de 

vernieuwde pannakooi bij IKC De Horst. Dit 

deed zij samen met Niek Slomp, eigenaar 

van de Coop. Dit gebeurde door penalty’s te 

schieten. Echter, de wethouder trof een pe-

naltykiller in het doel, en kwam niet tot sco-

ren. De pannakooi heeft een nieuwe vloer 

gekregen. Deze vloer is gemaakt van schoen-

zolen. De vernieuwing van de pannakooi 

maakt deel uit van het duurzame Project 

Groen Schoolplein. Jasmijn Jansen, Neder-

lands kampioen/Europees finaliste Freestyle-

voetbal deed met alle kinderen een clinic. En 

gaf daarna nog een fantastische demonstra-

tie. Lees meer op pagina 2 >> 
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Te koop, gevonden, verloren  
 

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260    

 

Adverteren, tips, nieuws redactie?                                   
Telnr. 06-50953385                                                      

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

 

 

Vervolg van voorpagina 
 

Al jaren vroeg de leerlingenraad van De Horst 

om een oplossing voor de slechte vloer in de 

pannakooi. Met doorzettingsvermogen, eigen 

initiatief en goede samenwerking hebben de 

kinderen dit nu voor elkaar gekregen.   

Verschillende betrokken partijen, zoals ge-

meente, school en vrijwilligersorganisaties 

hebben op verzoek van de leerlingenraad geld 

bij elkaar gelegd. Bovendien hebben de kin-

deren zélf een grote sponsor in het dorp ge-

vraagd: Coop Dunnink via de statiegeldactie. 

Als laatste is er een sponsorloop op het 

schoolplein georganiseerd, waarbij kinderen 

zoveel mogelijk rondjes van 250mtr liepen en 

daarmee geld inzamelden voor de nieuwe 

pannakooivloer. Heel veel familie, vrienden 

en buurtbewoners hebben op deze manier een 

steentje bijgedragen aan de nieuwe vloer. 
 

Primeur in Drenthe 

Voor de herfstvakantie is de circulaire vloer, 

gemaakt van gemalen zolen van sportschoe-

nen, aangelegd; de eerste in Drenthe. Leer-

lingen van groep 7 en 8 gingen op excursie 

naar de schoen-recyclingfabriek om oude 

schoenen in te leveren en te leren over de cir-

culaire vloer. Daarnaast doet groep 8 mee aan 

de Textiel Race: een educatief project waarbij 

basisscholen de strijd aangaan met textielaf-

val. Het project combineert bewustwording 

over circulariteit van grondstoffen met een 

fysieke inzamelactie. Zo leren kinderen (en 

hun omgeving) over het hoe en waarom van 

het inzamelen van textiel. Dit alles past bij het 

thema ‘Red de wereld’, van het IPC 

(International Primary Curriculum).  
 

Herfstconcert Wijker Kunst 
 

Op zaterdagavond 12 november brengt zang-

vereniging Wijker Kunst na een langdurige 

coronastop, een zeer afwisselend Herfstcon-

cert in de kerk te IJhorst. Onder leiding van 

hun enthousiaste dirigent Mannes Hofsink 

zullen het vrouwenkoor, het mannenkoor en 

ook gezamenlijk als gemengd koor, een keur 

aan liederen ten gehore brengen. Het koor 

heeft de laatste maanden intensief gerepe-

teerd, om een prima concert aan de bezoekers 

te presenteren. De begeleiding is in handen 

van Maarten Gal (vleugel), Nico Staal (bas) 

en Giovanni Timmermans (drums). Het mu-

ziekgroepje zorgt ook voor een eigen  inter-

mezzo.  
 

Het concert, in de sfeervol ingerichte kerk 

begint om 20.00 uur (de kerk is open om 

19.30 uur) De entreeprijs is € 15,00 incl. een 

kop koffie/thee in de pauze. Vanaf 31 oktober 

zijn kaarten via voorverkoop bij de leden te 

bestellen. Of per mail via de secretaris                    

gvdbelt71@gmail.com  
 

Sinterklaos Lott’n                  

terug van weg geweest 
 

Het ouderwetse Sinterklaos Lott’n is terug 

van weg geweest in De Wijk. In vroeger jaren 

werd deze populaire sinterklaasspelletjes al-

tijd gespeeld bij café Wittink. Mark van 

Braam, beheerder van het Dorpshuis De Wijk 

heeft dit weer opgepakt. Zaterdag 26 novem-

ber komt al deze gezelligheid weer terug.  
 

Op het programma staan diverse spelletjes 

zoals: Pepernoot raden, Darten, Spieker Hou-

wen, Sjoelen, Blikgooien, Luchtbuks Schieten 

en het welbekende Rad van Fortuin. Deelna-

me gaat via muntjes die je koopt tijdens de 

avond. Naast de prijzen kies je aan het begin 

van de avond een lokaal doel waarvoor je gaat 

spelen. De winst gaat naar het doel met de 

meeste stemmen. Op zaterdag 26 november is 

het Dorpshuis om 20.00 uur geopend. De 

spelletjes beginnen om 20.30 uur.  

 

 

mailto:gvdbelt71@gmail.com
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Wacker wint van koploper 
 

Wacker begon aan de 5e wedstrijd van dit 

(korte, er zijn maar twintig wedstrijden!) sei-

zoen met een uitwedstrijd naar De Knipe, het 

Friese plaatsje waar de voetbalvereniging 

Read Swart vandaan komt. Hoewel Wacker 3 

punten achter stond (4 gespeeld 7 punten), 

stond ditzelfde Read Swart, bij aanvang van 

deze wedstrijd met 11 punten uit 5 gespeelde 

wedstrijden, wel bovenaan. 
 

Onder herfstige omstandigheden, begon deze 

wedstrijd onder leiding van scheidsrechter 

Gubercinic uit Warffum. Op een redelijk be-

speelbaar veld, liet Wacker, met een mooi 

visitekaartje zien, dat men zich al aardig in de 

3e klasse thuis voelt. Het begin was wel een 

beetje aftasten van elkaars krachten, doch 

Wacker toonde toen ook al aan, dat men toch 

iets meer techniek in de voetbalkoffer heeft 

dan de roodzwarten uit De Knipe. Behoudens 

enkele mooie aanvallen en een prachtig schot 

van Joris Brouwer op de lat, moesten we toch 

tot 1 minuut voor de rust wachten op een 

goal. Spits Joost van der Weide wist het net 

te vinden. 
 

Na rust een driftig en enthousiast aanvallend 

Read Swart, dat toch wel een paar jeugdige 

en snelle ‘mannetjes’ in hun midden heeft, en 

het was aan de voortreffelijk keepende Wart 

van Holsteijn (ondanks zijn gele kaart voor 

spelbederf) te danken, dat de blauwwitten de 

nul overeind hielden. Wacker worstelde, met 

een voortreffelijk inzet, zich uit de malaise en 

kon al voetballend de 0-1 overwinning mee-

nemen naar De Wijk.  

 

Komende zondag komt Oranje Zwart naar  

De Wijk.  
 

Jan Tijink (supporter 
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            

 

Intocht Sint in de Wijk  

Ook dit jaar zal de Sinterklaas met zijn 

pieten weer in de Wijk aankomen. Op za-

terdag 19 november om 14:30 uur zullen 

we hen verwelkomen bij het Dorpshuis de 

Wijk. Na een welkomstwoord zal er een 

kleine rondtocht zijn door het dorp, onder 

muzikale begeleiding van Apollo. Bij te-

rugkomst zullen er in het Dorpshuis voor 

de kinderen tot en met groep 4 diverse acti-

viteiten zijn. De ouders/begeleiders kunnen 

gezellig een drankje doen bij de bar. Rond 

1730 uur verwachten we dat het afgerond 

is.  

Ps. noteer alvast 5 december in de agenda, 

dan zullen we Sint met zijn pieten weer 

uitzwaaien! Zoals het nu lijkt is er aanslui-

tend ook een huisbezoek mogelijk van de 

Sint en/of de pieten. Nadere details zullen 

nog volgen. Of kijk op: FB Sint in De Wijk 
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Drie initiatieven                         

gehonoreerd in derde ron-

de Initiatiefrijk De Wolden 
 

Drie projecten krijgen subsidie vanuit de re-

geling “Initiatiefrijk De Wolden”.  

In totaal ontvangen zij ruim € 77.000,-. Met 

het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt 

de gemeenteraad van De Wolden projecten 

van inwoners die een bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten 

van de projecten bedragen ruim € 250.000,-. 

Dit betekent dat met € 77.000,- subsidie, naast 

de vrijwillige inzet van de inwoners, sponso-

ring van bedrijven en subsidies van fondsen, 

projecten kunnen worden gerealiseerd die 

anders niet tot stand waren gekomen. 
 

De initiatiefnemers die dit keer een bijdrage 

krijgen zijn het dorpshuis in Koekange,  

LTV Voorwijk in de Wijk en de belangenver-

eniging in Veeningen. Hieronder staat een 

uitgebreide beschrijving waarvoor zij het be-

drag ontvangen. 
 

Verbeteren bestuurskamer en verbeteren 

digitale mogelijkheden, Koekange 

Het dorpshuis in Koekange gaat de bestuurs-

kamer vernieuwen. Hierbij worden digitale 

mogelijkheden gecreëerd om meer hybride/

digitaal overleg plaats te kunnen laten vinden, 

muziek en beelden te kunnen streamen en 

nieuwe mogelijkheden te ontdekken om nog 

beter gebruik te maken van deze mogelijkhe-

den.  

Een mooi middel dat gebruikt kan worden 

door jong en oud.  

De bestuurskamer krijgt een renovatie en 

nieuw interieur, hierdoor ontstaat een fijne 

moderne kamer die multifunctioneel ingezet 

kan worden. De vrijwilligers verzetten zelf 

veel werk en de bijdrage van onder andere 

Initiatiefrijk De Wolden zorgt ervoor dat de 

plannen gerealiseerd kunnen worden.  
 

Realiseren van 2 padelbanen, de Wijk  

LTV Voorwijk wil 2 padelbanen realiseren in 

de Wijk. Op deze manier draagt men bij aan 

het vergroten van het sportaanbod en de be-

hoefte die hiervoor leeft. Met een uitvoerings-

plan is er aandacht voor het toegankelijk ma-

ken van deze sport voor een grote doelgroep.  
 

2 nieuwe Jeu de Boulesbanen, Veeningen 
In het Groene Hart in Veeningen worden 2 

nieuwe Jeu de Boulesbanen gerealiseerd. De 

banen komen op een andere locatie in het 

Groene Hart met een nieuwe ondergrond. 

Hierdoor ontstaan er kwalitatief betere banen 

die minder gevoelig zijn voor schade.  

De vrijwilligers en gebruikers in het Groene 

Hart werken hierin samen en zorgen voor het 

beheer en onderhoud. Door de aanleg van 

deze nieuwe banen zijn ze toekomstbestendig 

voor de gebruikers van de Jeu de Boulesba-

nen.  
 

Zelf aan de slag?  

Meer informatie over Initiatiefrijk De Wolden 

vindt u op www.dewolden.nl/initiatiefrijk. 

Om de kans van slagen voor het honoreren 

van uw initiatief zo groot mogelijk te maken 

vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, 

contact op te nemen met de dorpencontact-

functionarissen van de gemeente. Dit zijn 

Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. Zij 

denken graag met u mee over de haalbaarheid 

van uw plannen en het versterken ervan. U 

kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 

0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. 

Ook als u niet zeker weet of uw project past 

binnen deze subsidieregeling, neem gerust 

contact op.  
 

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel 

verenigingen en organisaties doen een beroep 

op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en 

geld van fondsen worden projecten en activi-

teiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort 

uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooi-

er maken van het leven en wonen in De Wol-

den. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele 

jaar door worden ingediend en worden tussen-

tijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- 

kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 

mei, 1 augustus en 1 november. 

mailto:gemeente@dewolden.nl
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Schoonheidssalon Be Blushed 

verhuisd naar Rogat 
 

Met haar schoonheidssalon Be Blushed was 

Ilse de Leeuw achttien jaar werkzaam in 

Oosteinde. Sinds september is ze actief in 

Rogat. Aan de Industrieweg 21, op het terrein 

naast Auto Spin bij haar partner Dennis heeft 

ze een unit ingericht waar ze klanten kan ont-

vangen voor een schoonheidsbehandeling. 
 

De huid beschermt tegen invloeden van bui-

tenaf , zoals bacteriën en  gifstoffen, en regelt 

voor een groot deel de lichaamstemperatuur. 

De Leeuw:  ‘De huid is niet voor niets je visi-

tekaartje. Er zijn veel verschillende huidtypes 

en huid problemen, tegenwoordig kun je veel 

aan deze problemen doen. En wil iedereen er 

toch op haar beste uit zien. In mijn salon kan 

ik werken aan de verzorging van de huid’.  
 

Bij Be Blushed kunnen vrouwen terecht voor 

diverse behandelingen zoals: Ontspannende 

gezichtsbehandelingen, harsen en verven, 

Permanente make-up, visagie of bruidsstyling 

in combinatie met hairstyling. Dit is mogelijk 

in de salon of op locatie. ‘Als make-up artist 

laat ik jou er op je mooist uitzien tijdens een 

feest, fotoshoot of op je bruiloft. Be Blushed 

werkt met de producten van Extenso, Be Mi-

neral en Fresh minerals, dit zijn 100% natuur-

lijke producten.  
 

De Leeuw: ‘Make-up is mijn passie. Mensen 

‘natuurlijk’  laten stralen is mijn doel’. In de 

salon is tevens  make-up op voorraad. ‘Deze 

mag je komen proberen en bekijken. Maak 

van te voren een afspraak, dan ik neem graag 

de tijd voor je’.   
 

Laatste trends 

In de wereld van ‘Beauty’ gaat de tijd snel, 

daarom volgt ze regelmatig workshops en 

trainingen om op de hoogte te blijven van de 

laatste trends en ontwikkelingen in het vak. 

Met name permanente make-up is populair. 

‘Het scheelt vrouwen een hoop tijd en gemak, 

wanneer ze ’s morgens opstaan’. Een grappi-

ge vergelijking met het autobedrijf van haar 

partner is dan ook snel gemaakt. ‘Je hebt 

klein en groot onderhoud in beide gevallen. 

Maar wie eerst de auto wil brengen en onder-

tussen een apk in de schoonheidssalon nodig 

heeft kan beter eerst even een afspraak ma-

ken’ lacht Ilse.  Meer informatie: 

www.beblushed.nl 



bedenken ontwerpen uitvoeren

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 728100
www.gacreatief.nu

Geworteld in het verleden, 
indrukwekkend in het heden
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Adverteren, tips of nieuws voor de redactie?                                   

Telnr. 06-50953385                                                      

mail: info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info   |   www.facebook.com/groups/dewijk.info 

De Wolden /  Westerveld /  Hoogeveen  

     

Test uw rijvaardigheid  

Het verkeer en de verkeersregels veranderen 

voortdurend. Het is dus nooit weg om de ken-

nis weer op te frissen.  

VVN zuidwest Drenthe houdt daarom op 

donderdag 17 nov 2022 in wijkgebouw De 

Weideblik, De Ploeger 10 te Hoogeveen, een 

opfriscursus.  

De opfriscursus bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

* Een rit in eigen auto, onder begeleiding van 

een erkende  rijinstructeur. U krijgt advies 

over het rijgedrag, zonder dat dit  

consequenties heeft voor het rijbewijs.  

* Het testen van het gezichts- en gehoorver-

mogen.   

*  Een reactietest.                     

*  Een theorieles over de nieuwste verkeersre-

gels.   

 U moet 60 jaar of ouder zijn om deze op-

friscursus te volgen 

Deze dag kost 25 euro pp, en 35 euro voor 

een echtpaar.  ( inclusief  koffie/thee  en fris-

drank ).  

Opgave: 

Opgave voor deze opfriscursus  per e-mail: 

M.P.Klutsch@home.nl   

of per telefoon: 0528-270081  van 12.00 tot 

20.00 uur. Bij opgave vermelden:  Naam / 

Voornaam / M of V / geb. data / adres / tele-

foonnummer en / of mobiel telefoonnummer. 

Dagindeling:     
De dag is ingedeeld in twee blokken een van 

9.00 tot 12.00  uur en van 13.00 tot 16.00 uur. 

a f d e l i n g  Z u i d w e s t  D r e n t h e   
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Team Kyansy beplakt alles 
 

Of het nu om een koffiemok, emmer, tegeltje, 

bord, autoruit, bedrijfsbus, winkeletalage, 

gevelreclame of wat dan ook gaat, Team Ky-

ansy beplakt het allemaal. Op de eigen face-

bookpagina staat een behoorlijke portfolio 

van uitgevoerde opdrachten. Voor Jeanell van 

Steenwijk-Gravesteijn is het op dit moment 

nog hobby, maar hij hoopt er in de toekomst 

zijn boterham mee te kunnen verdienen. 
 

Jeanell, vrachtwagenchauffeur van beroep, 

maar vanwege fysieke redenen afgekeurd 

begon in 2018 voor de grap wat stickers te 

maken. Nadat hij van zijn vrouw een plotter-

machine cadeau had gekregen. ‘Zij wist dat ik 

in het verleden met een ex-partner een be-

drijfje had in het maken van stickers, en dat 

daar mijn interesse lag’.  
 

Ontwerpen 

De eerste ontwerpen bleven niet onopgemerkt 

en al snel daarna kreeg hij de vraag om hij dit 

ook voor anderen kon verzorgen. Op de zol-

der van zijn huis aan de Jan Poortmanweg in 

De Wijk staan inmiddels twee verschillende 

drukmachines om allerlei stickers te kunnen 

maken. De grote machine kan een ontwerp 

aan van: 1,22 m tot 60 meter lang als het 

moet. ‘Die hebben we nog niet volledig onder 

de knie vertelt de inwoner van De Wijk la-

chend. Daarom zijn we bezig met een cursus, 

om de kennis te updaten. Op de kleinere plot-

termachine kunnen we eigenlijk ook bijna 

alles maken. Dus dat komt zeker goed!  
 

Team Kyansy doet vermoeden dat er meer 

mensen actief zijn binnen het ‘Stickerbedrijf’. 

Jeanell: ‘Op dit moment doe ik nagenoeg al-

les zelf, van ontwerp tot plotten . (Uit snijden 

van de stickers –red.) Maar mijn dochter ver-

zorgt de Social Media, daar is ze beter in dan 

mij’. 
 

Maatwerk 

Jeanell: ‘De klanten op maat bedienen is het 

ook leuke van dit. Creatief aan de slag gaan. 

Vanuit een idee een ontwerp maken, precies 

zoals de mensen het voor ogen hebben. We 

berekenen meestal ook geen ontwerpkosten, 

omdat we de ontwerpen vaker kunnen gebrui-

ken bij andere klanten’.  Meer informatie: 

www.facebook.com/TeamKyansy 

De belettering van ‘Mien Snuffelhuusie’ in De Wijk werd ook verzorgd door Team Kyansy 
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Belangenvereniging De Wijk……………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Dorpshuis De Wijk…...……………………….. 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Gemeente De Wolden………………………… 

Huisartsen Spoeddienst……………………….. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

IKC De Horst………………………………… 

Politie De Wolden…………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 
 

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 26 nov 2022. Kopij inleveren voor 21 nov 08.00 uur 

Informatie:  

112 

0522 - 820377  06-1942591  

www.belangenverenigingdewijk.nl  

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0900 - 8844 (geen spoed) 
06 - 125 666 69 

http://www.dewijk.info
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