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deWijk.

De opkomst bij de nieuwjaarsduik in de 
Reest was ook dit keer weer groot. Ruim 
200 deelnemers deden mee. De duik werd 
voor dit jaar voor de tiende keer door 
motorclub de Antrappers georganiseerd. 
De opbrengst van de duik aan de Drentse/
Wieker kant gaat dit jaar naar de Stichting 
Zonnedag die een uitje voor ouderen uit 

Nieuwjaarsduik € 2200 voor goede doelen

De Wijk gaan organiseren in samenwerking 
met Ten Heuvel Tours die het vervoer en 
café De Wiekslag die de afsluitende maal-
tijd verzorgd. Ook vanuit IJhorst werd er 
gedoken voor drie lokale doelen, te weten: 
Jeugdsoos en Kidsclub IJhorst en 25 jaar 
Oud/Nieuwfeest De Rieverst. De opbrengst 
was € 2200.

Ruim 200 deelnemers deden mee



scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Gezellige middag 
voor ouderen in  
De Wijk

Vrijdagmiddag 24 januari 2014  
van 14.00-16.30 uur in de Havezate, 
Dorpsstraat 78.
Met workshop, verloting en toneel met 
Trui en Jaantie. U kunt kiezen uit de 
volgende workshops;

1. Schilderen
2. Bloemschikken 
3. Egeltje maken 
4. Hapjes maken
5. Beauty

Geef voor 13 januari uw 1e en 2e  
keus door aan Bea Westerbeek, 
T. 0522-440446 of per mail  
beawesterbeek@hotmail.com of bij
Elly Strabbing. T. 0522-440155 of per 
mail j.strabbing@hotmail.com
Entree €4,00. 
 
Deze middag wordt u aangeboden  
door ouderenbestuur De Wijk, de 
ANBO, Dunninghe en Welzijn de Wol-
den. Gesponsord door de Regiobank  
en de Stouwe.

Het oliebollentoernooi van vv Wacker 
zit er weer op. Jaren geleden werd het 
alom bekende kersttoernooi gehouden in 
Zuidwolde, of Staphorst. Maanden werd 
er naar uitgekeken door de voetballers 
van Wacker. Gezellig een potje voetbal-
len in de zaal. Voor sommigen een hele 
belevenis, al was het alleen maar om weer 
eens een paar nieuwe gympen te moe-
ten kopen. Ook in 2013 organiseerde de 
Activiteiten Commissie Wacker weer het 
jaarlijkse oliebollenzaalvoetbaltoernooi 
voor de senioren van Wacker en W.IJ.C. Dit 
traditionele evenement met boarding werd 
gehouden op 27 december in sporthal De 
Slenken in de Wijk.

 Informatieavond 5 februari 2014

Oliebollentoernooi

De Wiek op Wiel’n organiseert op 20 juni 
2014 de Wielerronde in De Wijk. Nu ligt 
deze datum nog ver in de toekomst, maar 
nu al wil het huidige bestuur belangheb-
benden en geïnteresseerden informeren. 
Zeker ook omdat het (voorgenomen) 
parcours door de verkeersader van De Wijk 
voert zullen er voldoende vragen zijn! 
Daarom nodigt de organisatie belangstel-
lenden uit voor een avond op woensdag 
5 februari 2014, vanaf 19.30 uur in De 
Havezate in De Wijk. De bekende sport-
speaker Jannes Mulder zal de avond pre-
senteren en naast uitleg over de plannen 
en de gelegenheid voor de aanwezigen om 
mee te denken en mee te praten, zullen 
ook oud-deelnemers (en winnaars) van de 
Ronde aan het woord komen. De Wiek op 

Wiel’n maakt op deze avond ook van de 
gelegenheid gebruik om de Rondemiss voor 
de wielerronde aan u voor te stellen! Zien 
wij u op 5 februari a.s. in De Havezate? U 
bent van harte welkom! 



Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

www.luchiesbouwenmontage.nl
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De namen van de bands die op zaterdag 29 maart 2014 gaan optreden in Veeningen/
Bloemberg zijn bekend. Tijdens de ‘Tribute to the Monsters of Rock’ zijn er optredens 
van Rammstein (Vannstein) Deep Purple (Stormbringer) en Bon Jovi (Bad Medicine)De 
voorverkoop gaat binnenkort van start. De ‘Oldtimerock concerten’ beter bekend als 
‘feest bij Loonbedrijf de Gorter of ‘feest bij Theo in de schuur’ zijn geliefd vanwege de 
gemoedelijke en laagdrempelige sfeer. Voorgaande jaren werden op deze ‘heilige grond’ 
al reünieconcerten gegeven door Frankenstein en Elise. Hier kwamen vele honderden 
muziekliefhebbers en feestgangers op af. De voorverkoop gaat binnenkort van start.  
Meer informatie www.oldtimerock.nl 

Kerstwandeling een groot succes

Geweldige Line-Up tribute Monsters of Rock

Op tweede Kerstdag organiseerde de 
VTRB (Vereniging Toeristisch en Recreatief 
Belang) De Wijk-Koekange-IJhorst, een 
kerstwandeling in de mooie omgeving van 
IJhorst. De start en finish was bij camping 
“De Vossenburcht”. De 800 deelnemers 
aan de wandeling konden een route van 6 
of van 10 kilometer wandelen. Verspreid 
langs de routes lieten leden van de groep 
midwinterhoornblazers uit De Wijk/IJhorst 
een fraai en mystiek staaltje midwinter-
hoornblazen horen. Een gezellige Kerstman 
deelde kleine wenskaartjes uit. Halver-

wege de wandelroutes werd er door de 
vrijwilligers van de organisatie o.a. warme 
chocomel en Glühwein verkocht vanuit een 
kraam welke stond opgesteld achter de 
kantine van de voetbalvereniging IJhorst. 
Hier waren ook gezellige zitjes neer gezet 
om even bij te komen en bij te kunnen 
praten. Bij een grote vuurpot konden de 
wandelaars zich even warmen en werd aan 
de kinderen warme knakworstjes uitge-
deeld. Mede door het ideale wandelweer 
werd deze 19de kerstwandeling van de 
VTRB ook weer een groot succes.

D66 De Wolden gaat de raadsverkiezingen 
in met 12 kandidaten op de lijst. De leden-
vergadering stelde de lijst vast. Lijsttrek-
ker Albert Haar: ‘Het is toeval dat we op 
twaalf kandidaten uitkwamen. Maar wel 
mooi eigenlijk, zes plus zes, dat is D66’. 
De kandidaten komen uit alle delen van De 
Wolden. Merlijn Trouw en Bas van der Valk 

Vier Wiekers op lijst D66

uit Ruinerwold en Ineke Hage uit Ruinen. 
De Wijk is vertegenwoordigd met Jordy 
Tuin, Arend Stapel, Koos Stellink en Mar-
griet Jans. De lijst wordt aangevoerd door 
Albert Haar en Kees Alberts uit Zuidwolde 
en op nummer drie staat Jan Trip uit Ker-
kenveld. Ben Zuidema en Sjouke Koopal, 
uit Zuidwolde, completeren de lijst.



GOED EN 
VOORDELIG

Niveau matte houtverf
Justpaint krijtverf
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WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
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Luchies Bouw viert eenjarig bestaan met 
winterkorting
Ruim een jaar is Bas Luchies van Luchies 
Bouw alweer actief als ZZP’er in de bouw. 
Het was een hectisch maar enerverend 
jaar, waarin we zowel grote als kleinere 
klussen hebben gedaan zo blikt Luchies 
terug. Als je voor jezelf begint komt er 
veel op je pad terecht. Je krijgt met veel 
nieuwe zaken te maken maar dat is gelijk 
ook de uitdaging. 
Voor zich zelf beginnen was altijd al een 
droom van Bas Luchies (32) uit De Wijk. 
Nadat hij vijftien jaar geleden werkte bij 
verschillende bouwbedrijven in de regio 
besloot hij eind vorig jaar deze stap te 

zetten. Onder de naam Luchies Bouw en 
Montage werd er gestart. Dit is gemaks-
halve en voor de duidelijkheid inmiddels 
omgedoopt tot Luchies Bouw. 
Omdat het bouwbedrijf een jaar bestaat, 
en onder de naam Luchies Bouw verder 
gaat heeft de jonge ondernemer besloten 
tot een ludieke winterkorting. ‘Warme 
tarieven in de koude periode, zo kun je 
het wel omschrijven’. Deze korting op het 
uurtarief is geldig tot 31 maart 2014. Wie 
meer informatie wil kan contact opnemen 
met Luchies Bouw telnr 06-41282260  
www.luchiesbouw.nl 

Cas Steenbergen wint cheque Fit in De Wijk

Cas Steenbergen uit de Schiphorst heeft 
de sportieve cheque ter waarde van € 100 
gewonnen bij Fit in De Wijk. Tijdens de 
Kerst-in De Wiek die onlangs werd gehou-
den voor de molen in De Wijk kon ieder-
een een gooi doen om deze hoofdprijs te 
winnen. Wie het meeste punten gooide 
met de drie pittenzakjes op het scorebord 
werd de winnaar van deze cheque. Echter 
het punten gooien vanaf vijf meter afstand 
leek gemakkelijker dan het in werkelijk-
heid was. Steenbergen, die de korfbalsport 
beoefend behaalde de hoogste score met 
16 punten, en won hiermee de hoofdprijs. 
Deze werd woensdagmiddag uitgereikt 
door Tonnie Kosten, eigenaar van Fit in De 
Wijk. Deze prijs is vrij te besteden bij de 
sportschool.



Zoekt u een tijdelijke opvang voor uw 
huisdier? Of wilt u ondersteuning bij het 
opvoeden van uw hond? Dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. Wij zijn een 
familiebedrijf dat zowel Dierenpension en 
Hondentrainingscentrum De Wijk onder 
haar hoede heeft. In het prachtige Reestdal 
werken wij aan hoogstaande opvang en 
training.  

Ons pension is door Dierbaar gecertificeerd 
(www.dierbaar.nl). Wij voldoen aan de hoge 
kwaliteitseisen en vakbekwaamheid die dit keurmerk 
stelt. De rustige en ruimtelijke omgeving in 
combinatie met  een hoge mate van persoonlijke 
betrokkenheid zijn belangrijke ingrediënten om deze 
eisen te kunnen garanderen. 

Zo willen wij in ons dierenpension alle honden, katten en andere bij ons 
verblijvende dieren bij naam kennen. Daarbij beschikt het pension over grote 
binnen- en buitenkennels waardoor uw huisdier(en) naar hartenlust kunnen 
bewegen. De bij ons verblijvende honden worden ook uitgelaten op zes grote 
uitlaatvelden. Deze beschikken over gras, tegels en grote schaduwplekken. In de 
zomer is het in de kennels heerlijk koel en in de winter zijn deze verwarmt. Een 
bezichtiging is mogelijk maar dan wel op afspraak.  

Naast het dierenpension is onze hondenschool gevestigd. Hier wordt u als cursist op 
een positieve en gezellige manier geleerd om uw 
hond te leren luisteren. Tevens wordt u een breed 
scala aan opvoedkundige tips aangereikt. De 
hondenschool beschikt over een verlicht 
trainingsveld van meer dan 3000m². Verder is er 
een kantine aanwezig waar u gezellig kunt praten 
onder genot van een kop koffie of thee. 

Indien u meer informatie wenst over ons 
dierenpension of hondenschool verzoeken wij 
u om ons telefonisch te benaderen op 0522-
443038 of 06-43794932. U kunt ook 
informatie opvragen via onze internetsite: 
www.dierenpensiondewijk.nl. Of kom eens 
langs bij ons aan de goed bereikbare 
Commissieweg 34. Wij zien u graag in ons 
dierenpension en met diervriendelijke groet,  

Hans en Marja van Luin 
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Nieuwjaarsontmoeting 7 januari

Dinsdagavond 7 januari vond de jaarlijkse 
Nieuwjaars ontmoeting plaats in het ge-
meentehuis. Burgemeester Roger de Groot 
sprak in zijn toespraak over 2014 als het 
jaar van verbindingen. Benieuwd naar de 
toespraak? Onderaan dit bericht vindt u 
het terug. De burgemeester lanceerde ook 
de nieuwe verkiezingswebsite van De Wol-
den: dewoldenstemt.nl. De website geeft 
informatie over de gemeenteraadsverkie-

zingen, verwijzingen naar de politieke par-
tijen, een agenda met activiteiten zoals de 
verkiezingsdebatten en een forum waarbij 
inwoners kunnen meepraten.  
De bijeenkomst werd druk bezocht door 
ruim honderd inwoners uit De Wolden. In 
een ontspannen sfeer toosten de aanwe-
zigen op het nieuwe jaar. Popkoor Name-
less uit de Wijk zorgde voor de muzikale 
omlijsting.

De meisjes E en F jeugd van WIJC hebben op 23 december een voetbalclinic van de da-
mes van SC Heerenveen bijgewoond. De clinic werd georganiseerd door TAC noord en was 
bedoeld om meiden nog meer plezier in voetbal te geven.

Voetbalclinic voor WIJC meiden bij 
Heerenveen



Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames, 
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)

Dorpsstraat 70, 7957 AW De Wijk
Tel: (0522) 44 32 92

fixethuisjestwc@hetnet.nl
www.fietswereldhuisjes.nl

Bison pur schuim
500 + 250 ml gratis  
-25% kassa korting € 7,40

25% KASSA KORTING

Houd uw kasten droog
Nu op alle Bison vochtvreters

Nieuw bij Fit In De Wijk

Zumba
dinsdag 4 februari aanvang 20.30 uur

Paalfitness
Vrijdag 7 Februari aanvang 18.30 uur

Voor meer informatie of 
opgave bel: 441090

Voelje goed, voel je
FIT IN DE WIJK

ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren. Als u dat wilt, regelen 
wij naast uw belastingzaken ook uw 
administratie!
En ja, ZZP’ers zijn ook ondernemers…

Burg. Veenhovenplein 1

7957 BA  De Wijk

0522-445801 / 06-48784279

info@absderonde.nl





Hairtrends

Hair, Beauty & Fashion

Dijkhuizen 90 - Ruinerwold

Di t/m Do 13.30 - 21.00 uur
Vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 13.00 uur
0522 - 48 16 29

www.kapsalonhairtrends.nl

Wij staan op de Ondernemersbeurs
30 en 31 januari en 1 februari
Bij Vos BV in Ruinerwold

Informatie:
Alarmnummer  ..................................................................112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk  .........................0522 – 442672
Bibliotheek De Wijk  ......................................................0522 – 441434
Centraal Meldpunt De Wolden  ................................0528 – 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe  ...........0522 238508
Gemeente De Wolden  ..................................................14 0528
Huisartsenpost Meppel ................................................0900-1120112
Huisartsenpraktijk De Wijk  ......................................0522 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)

OBS de Horst  .....................................................................0522 441 942
Ontmoetingscentrum De Havezate  ......................0522-44 42 00
Politie de Wolden  ...........................................................0900-8844 (geen spoed)

Regionale nieuws  ...........................................................www.weblog-dewolden.nl 
Tourist Info de Wijk  ......................................................0522-44 32 75

deWijk.info 
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws over De Wijk is ook te vinden op: www.dewijk.info 
Volgende uitgave: 1 februari 2014  Uiterste inleverdatum: 27 januari 12.00uur


