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Coop Wiekloop voor de 18e keer

deWijk.

Tijdens de feestweek  in De Wijk wordt  op donderdag 28 augustus de  befaamde 
Wiekloop voor de 18e keer georganiseerd. Deze prestatie-hardloopwedstrijd wordt 
voorafgegaan door drie wedstrijden speciaal georganiseerd voor kinderen. Om 17.45 
uur zal de Kids XS run voor kinderen t/m 6 jaar starten op het feestterrein bij de 
tent. Om 18.00 uur start de Kids for FunRun voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. Deze run 
is ook bijna 1 km. De derde wedstrijd, de zogenaamde 2,5 km Pretloop zal starten 
om 18.30 uur. Daarna staat de 5 KM Funrun en de 10 km Wiekloop op het programma.

De Wiekloop is een inmiddels uit het hardloopwereldje niet meer weg te denken wed-
strijd. De organisatie van dit evenement is in handen van een aantal oud leden en 
actieve lopers  van de loopgroep de Reestrunners en natuurlijk de  Oranjevereniging. Be-
stuurslid Willem Brinkman: ‘Ook voor kinderen bijzonder leuk om aan mee te doen en de 
organisatie hoeft gelukkig niet te benadrukken hoe gezond het is om te bewegen. Daar 
kan je niet vroeg genoeg mee beginnen’. De organisatie hoopt dat de sporters uit De Wijk 
de sportschoenen weer aantrekken en van deze avond weer een mooi spektakel maken. 
Meer informatie www.wiekloop.nl 
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Programma 2014 
 
Woensdagmiddag 27-08:  Gezellige meezingmiddag 
      M.m.v. piratenkoor ’Het Zwarte Gat’  
      uit Zuidwolde, met in de pauzes een  
      olderwets gezellige Bingo.   
 
Woensdagavond 27-08:   Open Wieker kaartkampioenschappen 
      Klaverjassen/Jokeren met olderwetse  
      prijzen: Half varken!  
 
      Keuring versierde straten en bogen 
      Hopelijk extra veel straten en bogen 
      (verlicht en onverlicht) te keuren      
      deze avond.  
      Terug van weggeweest: de keuring van 
      individuele huizen/tuinen.        
      (verlicht en onverlicht)  
 
Donderdag 28-08:   De Wiekloop 
      Deze avond alweer de 18e Wiekloop    
      georganiseerd door de Reestrunners. 
  
Vrijdagochtend 29 augustus: De (onderbouw) Kindermorgen 
      Olderwets gezellige spelletjes in en 
      om de feesttent voor de onderbouw. 
 
Vrijdagmiddag 29 augustus:  De (bovenbouw) Kindermorgen 
      Olderwets gezellige spelletjes in en 
      om de feesttent voor de bovenbouw. 
 
Vrijdagavond 29 augustus:  Thema-avond “Goud van Oud” 
      Olderwets gezellige verkleedfeest  
      voor de (oudere) jeugd m.m.v.       
      uitsluitend Wieker top-DJ’s. 
 
Zaterdagmorgen 30 augustus: De traditionele optocht  
       
Zaterdagavond 30 augustus:  “Op Volle Toeren” en Finally 
        Geheel in het teken van het thema  
      staande playbackshow met na afloop  
      de feestband Finally!  
 
Zondag:     De Wiekergames 2014 & Please 
      Olderwets ludieke Wiekergames, Veel  
      gezelligheid met de ‘reunië’ van  
      Please en kunt u meevliegen met  
      een heuse helikopter!(3 pers.p/
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ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren.

Eindelijk, vakantie!? Nee wacht eens 
even: aangifte inkomstenbelasting 
vergeten?! Bel snel voor hulp bij uw 
aangifte. 

Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA  De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

 
  
 
 
                                                                                                                     Vakantie Voorbij 
  
 
 
 

Vakantie voorbij? 
Weer naar de sportschool toe! 

 

 
 

Schrijf je in voor 01-10-2014  
en sport de 1e maand  

 
GRATIS* 

 
*Op een jaarabonnement 

 
              

 
 

 

 
               H. Tillemaweg 63b           Tel: 0522-441090           info@fitindewijk.nl 
                  7957 CB De Wijk         06-53277670  www.fitindewijk.nl 

 

 

Griet en Piet
- Hoe stiet doar?
- Hier wel goed
- Normale ritme Is weer begunnen
- Precies
- Mooie weer is gelijk af e leupen
- Zo liekt ut wel
- Volgende week ut Wieker feest
- Het aftellen is begunnen
- Zin an
- Ik ook kan nie wachten
- Please is ook al drok An’t repeteren’
- Waarveur?
- Veur die reünie natuurlijk!
- Oh datte
- Ze koomt in de olde bezetting
- Dat hek ook e heurd
- Dat wordt weer olderwets
- Jazeker denk het wel
- Het hele feest trouwens
- Gold van Old
- Hebbie wel goed
- Zaterdag lange tafels mit de playbackshow
- Dan woj weer olderwets bediend
  deur een ober an tafel
- Zul alvast moar reserveren
- Een tafel, op ut feest?
- Jazeker dat kan
- Net as vrogger dus!
- Bijna
- Zolte mangels, sigaren en sigaretten
- Dat leste nog net niet
- Vanwege overheidsbetutteling 
  mag dat niet meer 
- Mak niet uut, rooke toch niet
- Kan weeen Maar een tevreden roker
  Is gien onrust stoker
- Zo is wel
- Wej drinkt er doar wel iene
- Tot op ut Wieker Feest
- Yow
- Goed Goan
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Kunstenaars zien ze vliegen…

Klein, teer en licht als een veertje of juist reusachtig groot: vogels en vlinders boeien 
mensen al eeuwenlang. Ze zijn anders, mysterieus, want... ze kunnen vliegen!  Ook 
kunstenaars zien ze af en toe vliegen.  Daarom organiseert Beeldenatelier Wildschut-
serve, Stapelerweg 29 in De Stapel, onder de titel ‘Vogels en andere fladderaars’ een 
expositie met vogels, vlinders en andere insecten.  Zeven kunstenaars tonen hun wer-
ken in uiteenlopende technieken. U bent van harte welkom op vanaf 15 augustus t/m 
14 september op vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Al eeuwen fascineren vogels en andere bewoners van de lucht de mens. Het feit dat ze 
kunnen vliegen maakt jaloers (denk aan Icarus).  Het verleent deze dieren vanouds een 
bijzondere positie, ook in de kunsten. De uiteenlopende vormen en bijzondere kleuren van 
onze vogels en vlinders inspireren ook nu nog tal van kunstenaars. In deze groepsexpositie 
tonen zeven kunstenaars werk rond dit thema. Deelnemers zijn:  Lidwien Chorus (litho’s), 
Lia van Rhijn (keramiek), Erik van Ommen (sumi-e schilderingen), Jaap Deelder (beelden 
in hout en steen), Piet Eggen (waterverven), Bert Denneman (beelden in brons) en Olga de 
Lange (beelden in steen). 

De expositie is gratis toegankelijk. Het eerste weekend staat voor alle bezoekers een 
drankje klaar. Kijk voor meer informatie op www.wildschutserve.nl.

WGV Gymseizoen begint weer
Vanaf week 34 beginnen de gymlessen van WGV weer. Het belooft weer een 
sportief en gezellig seizoen te worden! WGV biedt in De Wijk en Koekange vele 
verschillende lessen voor jong en oud. Naast de gymlessen voor jongens en meis-
jes is er bijvoorbeeld ook acro-gymnastiek, springroep, selectiegroep turnen, 
badminton, freerunning, “BOM groep” en streetdance.

Bij WGV mag iedereen drie gratis 
aaneengesloten proeflessen vol-
gen. Voor meer informatie kijk 
op de site van WGV: 
www.wgvdewijk.nl
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Wieker DJ’s zijn er klaar voor

Thema van het Wieker feest is dit jaar ‘Goud van Oud’, waarbij het verzoek is weer 
gekleed te komen in stijl van het thema. Dit feest  wordt vrijdagavond 29 augustus 
uitgevoerd in de feesttent door uitsluitend Wieker top DJ’s. 

De Dj’s Wiësto, Timothy Daemon en Hillman hebben er al ontzettend veel zin in, en gaan 
er een ouderwets gezellig feestje van maken voor jong en oud.  Aanvang 20.00 uur.  

Speeltuin krijgt 
nieuw laagje verf
Speeltuinvereniging  de Speulhorst  heeft Alberts 
Schilderwerken uit de Wijk ingeschakeld om de 
speeltuinen in de Wijk te voorzien van een nieuwe 
verflaag. Dus, wanneer je de schilders aan het werk 
ziet, hou hier rekening mee!  Graag even geen 
gebruik maken van de speeltuin, zodat we in een 
korte tijd weer kunnen spelen in een ‘gloednieuwe’ 
speeltuin.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl

ECOLEUM 

HOUTOLIE PV 94

HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG
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Please in oude bezetting op Wieker feest

De 50 jarige reünie van Please vorig jaar in de feesttent in Uffelte was een groot suc-
ces. Alle oud bandleden waren daarbij aanwezig. Dit zou aanvankelijk een eenmalig 
gebeuren zijn, maar omdat het zo gezellig was, hebben de bandleden besloten om dit 
nog een keer te doen. 

De voltallige band Please zal op zondag 31 augustus samen met de zangeressen van de 
Doldies in de oude bezetting vanaf 16.00 uur haar opwachting maken in de feesttent in 
De Wijk. Dit belooft een ouderwets gezellige ‘Goud van oud’ feest te worden. ‘We zijn 
alweer druk aan het repeteren geslagen, en hebben er ontzettend veel zin in om samen 
weer te gaan optreden’ vertelt oud-bandlid Bart Boverhof. De entree is geheel gratis.

Please is opgericht in 1963 door een paar 
jongens uit Uffelte die toen tussen de 11 en 
15 jaar oud waren. Ze speelden nummers 
van The Shadows, The Kinks, The Hollies en 
The Beatles. Al snel werd Please een popu-
laire en veelgevraagde band bij feesten en 
partijen, en traden ze op in heel Nederland. 
Door de jaren heen is de formatie vele ma-
len van bezetting gewisseld. Sinds 1988 gaat 
Please met Albert en Klaas door het leven 
als Duo Please. www.duoplease.nl 
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www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud
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SIGMA
SIKKENS
DRENT

WIJZONOL

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG

MS Collecteweek 
zoekt meer vrijwilligers 
in De Wijk !
Afgelopen november werd de MS Collecte met 
zo’n 3 collectanten in De Wijk georganiseerd. 
“Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! 
Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, 
zijn er zeker nog 15  collectanten nodig”, zegt 
Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds. 

Aanmelden als collectant kan bij het Nationaal 
MS Fonds, pamela@nationaalmsfonds.nl of via 
010-5919839

Voor meer informatie: 
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie, klein of groot, is welkom op giro 
5057. De collecteweek is van 17-22 november.



9 

 
Dorpsstraat 75A De Wijk   telefoon 0522-441666 

                                   www.timmerman-autos.nl 
 
                    In-en verkoop nieuw en gebruikte auto’s 
  

• Bosch Car Service 
• APK Keuringsstation 
• Airco Service 
• Wasstraat 
• Autostofzuiger 
• Boedelbak verhuur 

TANKSTATION  
--------------------------------------------------------------------------- 
                    openingstijden tankstation :  ma. t/m vr.  : 07.00 tot  22.00  
 zaterdag      : 07.00 tot  21.00 
 zondag        : 08.00 tot  21.00 
 

TANKSTATION TIMMERMAN
Met shop en wasstraat 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker v/m 

Voor het weekend. Iets voor jou  ????

Leeftijd  18 – 20 jaar

Ben je klantgericht en durf je de verantwoordelijkheid 
aan… dan is dit jouw baan.

Heb je interesse stuur of mail dan je CV naar:
Tankstation Timmerman
Dorpsstraat 75 A, 7957AT De Wijk
Mailadres: jan@timmerman-autos.nl
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SMAAKMAKERSFESTIVAL 
Het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 septem-
ber 2014 wordt een spraakmakend weekend voor de 
gemeente De Wolden!

In dat weekend vindt op een terrein aan de Julianaweg in 
De Wijk een heel nieuw en eigentijds festival plaats, te weten het Smaakmakersfestival. 
Vijfentwintig deelnemers, die streekproducten, wereldproducten en puur voedsel hoog 
in het vaandel hebben staan, komen dan hun verhaal met betrekking tot voedselbeleving 
vertellen. Op een ludieke manier bereiden zij via hun mobiele keukens unieke gerechten. 
Denk daarbij aan bijv. een gastronomische Volkswagenbus of een curieuze BBQ-kar. 

Ook komen deelnemers van door Landschapsbeheer Drenthe georganiseerde foodwalks 
vanuit diverse dorpen in De Wolden naar De Wijk. Zij gaan op het Smaakmakersfestival aan 
de slag met het tijdens een wandeling in hun dorp verkregen voedsel uit de natuur. 
De bezoekers kunnen beide dagen genieten van niet alledaagse, tongstrelende, hapjes en 
drankjes! De toegang tot het festival is gratis, er wordt alleen betaald voor de drankjes en 
de hapjes/gerechten die gegeten worden. Bovendien zal het festival worden opgeluisterd 
door muziek, passend binnen de sfeer, en is er animatie voor de kinderen. 

Het festival sluit aan bij twee andere evenementen, te weten Grensloos Kunst Verkennen 
en Smikkelen en Bikkelen De Wijk/Ruinerwold. Een bezoek aan het festival kan prima ge-
combineerd worden met een deelname aan deze evenementen. Bovendien is in de directe 
omgeving van het evenement de expositie Beatrix in beelden bij Chateauhotel de Havix-
horst te bewonderen en is Modewereld van de Belt beide dagen geopend.
Ondernemers van de diverse verblijfsaccommodaties (B&B’s, pensions, hotels, campings) 
in De Wolden en directe omgeving spelen in op het vorenstaande door hun Proef en Beleef 
De Wolden-arrangementen, waarmee ze tal van gasten naar de gemeente hopen te trek-
ken. Voor meer informatie zie ook: www.smaakmakersfestival.nl 

Half juni ontdekte Corrie Kalter uit De Wijk dat 
de ijzeren stoel uit haar tuin er niet meer stond
Half juni ontdekte Corrie Kalter uit De Wijk dat er een ijzeren stoel uit haar tuin was 
vermist.  Deze stoel die altijd voor het huis heeft gestaan, en waar ze graag in mocht 
zitten bleek ineens verdwenen. Volgens buurtbewoners heeft deze nog ergens op de 
hoek bij Ottermanweg  gestaan. Wil degene die deze heeft weg genomen het a.u.b. 
terugbrengen naar de JL Nijsinghweg 9? Alvast bedankt.
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De Stapel heeft eindelijk 

weer een buurtschap bord

De Stapel heeft sinds donderdag einde-
lijk weer een buurschapsbord. Hiermee 
gaat een jarenlange wens van de buurt-
bewoners in vervulling. Mede door niet 
aflatende ijver en inzet van oud buurt-
bewoonster Grietje Hogen Esch–Stapel 
staat de buurtschap nu weer echt op 
de kaart. Onder toeziend oog van vele 
tientallen buurtbewoners werd het bord 
door haar en burgemeester de Groot van 
gemeente De Wolden onthuld.
 
Generaties lang hebben er plaatsnaamborden gestaan van “De Stapel”, maar ergens 
in de zeventiger jaren zijn deze verwijdert zo vertelde buurtvoorzitter Jan Wessel 
Huizing.
‘Vooral Grietje Hogen Esch-Stapel heeft zich hiervoor vanaf 1985 jarenlang in gezet. 
Ze heeft diverse briefwisselingen met de gemeente over de plaatsing van een buurt-
schapsbord gehad, maar telkens weer werd haar aanvraag af gewezen. In 1989, toen 
ze 25 jaar getrouwd was met haar man Herman, kregen ze eigen buurtschapsborden als 
cadeau. In overleg met de gemeente mocht ze deze borden plaatsen bij toenmalig cafe 
Wanningen en aan het andere eind van de Stapelerweg. Maar enige tijd later zijn deze 
borden door de gemeente verwijderd, omdat ze illegaal geplaats waren’. Hogen Esch-
Stapel beschouwt het ook als ‘een stukje erkenning’ dat het bord er nu toch gekomen 
is. ‘Ben er blij mee’.
 
De gemeente heeft onlangs besloten dat een buurtschapsbord op z’n plek is. Volgens 
Burgemeester de Groot hoort er ook een bord te staan. ‘We leven nu in een tijd dat we 
ook naar de bewoners moet luisteren, en ze moeten helpen als daarom gevraagd wordt. 
Topografisch staat De Stapel gewoon op de kaart. Dus is het ook logisch dat er een bord 
staat’.

Voor buurtbewoner Jan Huizing sr. was het plaatsen van het buurschap bord ook  be-
langrijk. ‘De muur tegen geweld staat officieel in De Stapel. Maar veel mensen konden 
het monument niet vinden of verbaasden zich er over dat er geen bord stond. We heb-
ben er jarenlang op moeten wachten, gelukkig staat het bord er nu weer’. 
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Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385

e-mail info@dewijk.info

Dreumesuurtjes in de Wolden weer van start

De dreumesuurtjes van het project BoekStart/Boekenpret gaan vanaf 3 september 
weer van start. In De Wijk, Ruinerwold, Ruinen en Zuidwolde komen ouders weer 
met hun dreumesen naar het gezellige voorlees- en knutseluurtje in de bibliotheek. 
De dreumesuren vinden plaats onder begeleiding van een ervaren peuterleidster. 

Het dreumesuurtje is bedoeld voor kinderen tussen 1 en 2 jaar oud en hun ouders of 
verzorgers. Broertjes en zusjes zijn echter ook welkom. Iedere maand wordt er een 
dreumesuurtje georganiseerd in de bibliotheek. Tijdens het dreumesuurtje wordt er 
aandacht besteed aan het voorlezen voor jonge kinderen. Er worden liedjes gezongen, 
boekjes bekeken en voorgelezen, geknutseld en ervaringen uitgewisseld. Ook kan er een 
keuze worden gemaakt uit de uitleencollectie voor jonge kinderen. Het gekozen boek 
mag mee naar huis en kan de volgende maand weer worden omgeruild. Er zijn voor de 
ouders geen kosten verbonden aan het dreumesuurtje. 

(Voor)lezen is leuk!
Veel (voor)lezen, samen plaatjes kijken en samen praten of zingen is goed voor het con-
tact tussen ouder en kind en heeft een positief effect op de taalontwikkeling van het 
kind. Dit is natuurlijk heel belangrijk, maar met het dreumesuurtje ontdekken ouder 
kind dat lezen vooral leuk is.

BoekStart/Boekenpret
De dreumesuurtjes maken onderdeel uit van BoekStart/Boekenpret. BoekStart/Boeken-
pret is een project dat zich richt op het stimuleren van (voor-)lezen aan jonge kinderen. 
Het biedt een doorgaande lijn, van consultatiebureau tot en met groep 2 van de basis-
school. Stapje voor stapje wordt het kind meegenomen in de wereld van de (prenten)
boeken. De Bibliotheek speelt hierbij een centrale rol.

Voor meer informatie over het dreumesuurtje, data en tijdstippen of voor aanmelding 
kan contact opgenomen worden met Jeanet Drent, coördinator BoekStart/Boekenpret 
De Wolden (tel: 088-0128445 of info@bibliotheekruinerwold.nl o.v.v. dreumesuurtje). 
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Vragen over huurprijzen sportaccommo-
daties De Wolden
De fractie van Gemeentebelangen De Wolden maakt zich zorgen over de mogelijke ge-
volgen van de invoering van de Wet Markt en Overheid. De partij verwacht stijgende 
huurprijzen van sportaccommodaties en stelt daarom vragen aan het college. In de 
Wet Markt en Overheid staan gedragsregels waar overheden zich aan moeten houden 
om concurrentievervalsing te voorkomen.

‘Per 1 juli 2014 wordt sport door de overheid gezien als een commerciële activiteit. Dit 
omdat er naast clubs en verenigingen ook bedrijven zijn die gelegenheid bieden om te 
sporten. Gevolg hiervan is dat gemeentes gedwongen zijn voor de verhuur van sportvel-
den en –accommodaties marktconforme tarieven te gebruiken.’, stelt Gemeentebelangen 
De Wolden. De fractie maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen voor sportverenigin-
gen en zal aan het college vragen om ervoor te zorgen dat de tarieven voor de verhuur 
van sportvelden en –accommodaties niet verhoogd worden. Pieter Groot van Gemeente-
belangen: “Sport speelt in de gemeente De Wolden een grote rol. Denk maar aan de vele 
clubs en verenigingen, de leden, vrijwilligers en de hoge kwaliteit van de accommodaties. 
Wij hebben daarom met verbazing vernomen dat met de Wet markt en overheid die per 1 
juli is ingegaan het voortbestaan van deze sportverenigingen door een flinke toename van 
de kosten op de tocht kan komen te staan.“

Kostprijs
Door de wet moeten goederen en diensten namelijk minimaal tegen de kostprijs worden 
aangeboden. Groot vervolgt: “De gemeente De Wolden ondersteunt de sportverenigingen 
met subsidies voor jeugdsport en door de sportaccommodaties onder de kostprijs be-
schikbaar te stellen. Als verenigingen de complete kostprijs moeten gaan betalen stijgen 
deze kosten enorm, dat zal onherroepelijk leiden tot stijging, explosieve stijging, van de 
contributies. Beleid wat is ingezet om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen 
zal hierdoor teniet worden gedaan.“

Vragen
“Als fractie van Gemeentebelangen De Wolden hebben wij sport hoog in het vaandel 
staan en we maken ons dus ernstige zorgen over de consequenties van de Wet markt en 
overheid. Reden voor ons om hier aan het college vragen over te stellen. Waarom waren 
wij als fractie van Gemeentebelangen en als raad niet op de hoogte van de Wet en zijn 
consequenties? Kan eventueel met een raadsbesluit door sport als algemeen belang te 
bestempelen de forse kostenstijgingen nog voorkomen worden? Kortom belangrijke vragen 
zodat de sport waar de komende periode toch al veranderingen plaats vinden gewoon 
door kan spelen,” besluit Pieter Groot. 
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Kritiek op het onderzoek

Zijn advocaat Tjalling van der Goot had veel kritiek op het onderzoek van de po-
litie naar zijn cliënt. Volgens hem heeft de politie veel steken laten vallen. Om-
dat hij vond dat er te weinig bewijs was, heeft hij eerder deze week de officier 
van justitie gevraagd de zaak te seponeren. Dat ze dat niet had gedaan, maar in 
de zittingszaal wel vrijspraak vroeg voor de 41-jarige man wegens gebrek aan 
bewijs, stoorde Van der Goot.

‘De officier is het met me eens dat het onderzoek niet goed is gedaan, maar laat de 
zaak wel op zitting komen. Wat doen we hier dan?’ Volgens de raadsman had de Ne-
derlandse huurder terecht moeten staan en niet zijn cliënt. De officier van justitie 
zei dat die man later nog als verdachte moet voorkomen. 

Maand cel voor hennep kweken in de Wijk

Een 47-jarige Chinese man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag 8 augustus 
veroordeeld tot een maand celstraf voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij in 
een woning in de Wijk. 

In februari 2012 viel het een dorpsbewoonster op dat alle daken in haar straat sneeuw 
lag, behalve op het dak van de woning tegenover haar. Ook kwam er damp vanaf en 
zaten de gordijnen in het huis altijd dicht. Toen de politie binnen ging kijken, was de 
Chinese man die er verbleef, net via de achterdeur gevlucht.

Boven vonden agenten in twee slaapkamers plantages met in totaal 417 hennepplanten. 
De gevluchte man werd in de buurt van de woning aangehouden. Hij verklaarde dat hij 
illegaal in Nederland was, maar wilde verder niks zeggen. Volgens de rechter is er genoeg 
bewijs dat hij betrokken was bij de hennepkwekerij.

Een 41-jarige Chinese man uit Dokkum werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de hen-
nep. Hij was de eigenaar van het huis, maar verklaarde dat hij het verhuurde aan een 
Nederlandse man. De Chinees verhuisde naar eigen zeggen al in 2006 naar Friesland om 
daar een Chinees restaurant over te nemen. Omdat hij zijn woning in De Wijk niet kon 
verkopen, verhuurde hij het. Hij had een huurcontract en gegevens van de huurder om 
dat aan te tonen. 
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

                  

        *DIVERSE GEHOORZAAMHEIDSCURSUSSEN 
               VOOR DE HOND!  
             *ZOWEL PUPPY ALS BASISCURSUS 
             *GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEUR  

         START SEPTEMBER 2014 
           

              Hans en Marja van Luin 

              Commissieweg 34 

                 7957 ND  De Wijk  

                 Telefoon: 0522 443038 

              Mobiel: 06 43794932 

              www.dierenpensiondewijk.nl 
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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
Uitvaartzorg Gerda Habes .........................................06 125 6669

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 editie verschijnt 6 september 2014. Kopij inleveren voor 1 september 10.00 uur

• Artiesten
• Bands
• Drive-in shows
• Goochelaars
• Clowns
• Kindershows

www.bemo-entertainment.nl
tel.: 0522 - 440410


