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De organisatie van de Tribute to the Monsters of Rock, de stichting De Wiek Actief kijkt
tevreden terug op een meer dan geslaagde avond. Voor de vijfde keer op rij werd er op
zaterdag 29 maart aan de Bloemberg stevig gerockt. Wederom was het de avond van de
‘zware jongens uit de rock scene’. Vele honderden bezoekers kwamen naar de Bloem-
berg, om het jaarlijkse feestje bij te wonen. Mede door de bijzondere gastvrijheid van
de familie de Gorter, en de behulpzaamheid van de medewerkers van Loonbedrijf Theo
de Gorter kan ook deze editie weer als bijzonder geslaagd worden beschouwd. Met
optredens van Bon Jovi Tributeband Bad Medicine, Deep Purple coverband Stormbringer
en de afsluitende Rammstein tribute Vannstein was het plaatje compleet.

Monsterachtig mooi feest

imponeren met vocale uithalen. Vannstein 
sloot af met een geweldige vuur en spekta-
kelshow waar Rammstein bekend om staat. 

deWijk.

Bad Medicine speelde een prima set 
met vele hits van Bon Jovi. Zanger Stan 
Verbraak van Stormbringer wist vooral te 

Ook in 2014 vele honderden bezoekers
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames, 
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)
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Griet en Piet
- Monsterachtig feesie bij de Gorter
- Ie hadden geliek, gezellig doar
- Wat bint ze toch an’t breken hier
- Overal lig de weg open
- Mut dat now altied overal tegeliek?
- Julianaweg kuj ook niet deur
- Musse mal umme rieden noar IJhorst
- Veuran dorpsstraat giet ut ook lekker
- Doar komp een bergbezinkbassin
- Een watte?
- ie weet wel um regenwater op te sloan
-  D’r wordt een verkeers-remmende maat-

regel op e neumen stun op de weblog
- Wordt doar zo hard e jaagt dan?
- Niet dat ak weete
- En de Postweg dan?
- Das pas een mooie racebaan e worn
- Antrappers goat er wedstrijden hollen?
- Nee yoh, was een 1 april grap
- Hey al een zwemabonnement e haalt?
- Ikke nog niet.
- Dat zuk maar doen
- Scheelt nogal in de veurverkoop
- Bij Timmerman bunt ze ook bezig
- Klopt wordt helemoal um e bouwd 
- In’t olde bankgebouw ook bedrijvigheid
- Precies, zal mij benejen
- Hef iedereen veurjoar in de kop of zo?
- Ikke aans niet heur!
- Zundag nog noar de derby
- Voetbal bedoel ie?
- Wacker tegen Ruunerwold
- Jazeker, mooie pot zijns
- Spreek oe in derde helft
- Bin er nog wel eerder heur!
- Yow tot dan maar
- Goed goan

- Monsterachtig feesie bij de Gorter

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

 
  
 
 
                                                                                                      Overstap Actie  
   

 
 

Overstap actie! 
 
 
 

Kom op Kom op Kom Op nou 
 

Tijd om over te stappen? 
 

Doe het nu! 
 

U sport gratis bij Fit In De Wijk  
zolang uw abonnement bij een andere  

sportschool loopt. 
 

Voor meer informatie 441090 
 

              
 
 
 

                                www.fitindewijk.nl 
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WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG

 Koop nu een 1 ltr. blik Wijzo-
nol interieurlak alkyd en vind 
het blik met de gouden verf. 
Dit blik met de gouden verf 
geeft recht op een gratis 

schilder t.w.v. € 2000,-- of op 
een van de andere 49 prach-

tige prijzen.

aktie loopt t/m. 31 maart en voor de 
voorwaarden kunt u bij ons in de 

winkel terecht.
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LEUKE DECORATIE EN CADEAU WINKEL.

WE ZITTEN IN DE BUURT VAN VEENINGEN, DE WIJK EN BALKBRUG
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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 
 

Dames aan de start 

tijdens de wielerronde De Wijk

De Wiek op Wiel’n werd onlangs geconfronteerd met een wijziging in de wedstrijd-
kalender die door de KNWU wordt vastgesteld. Hierdoor, zo bleek, zou driekwart 
van het beoogde rennersveld de dag na de Wijker Wielerronde elders verplichtingen 
hebben en dus niet aan de start kunnen verschijnen op 20 juni. De organisatie heeft 
daarop de koppen bij elkaar gestoken en de brutale beslissing genomen om voor 
het hoogste te gaan: een dames-elitewedstrijd! Nederland behoort tot de absolute 
wereldtop in het dameswielrennen en namen als Marianne Vos, Annemiek van Vleuten 
en Anna van der Breggen spreken tot de verbeelding. Voor De Wijk is deze situatie 
uniek, want nog nooit in de 54 eerdere rondes stonden er dames aan de start!

De wijziging in het programma is inmiddels aan de KNWU doorgegeven. De Wiek op Wiel’n 
zal u snel informeren over het verdere programma voor 20 juni 2014. Zo zal er ook veel 
aandacht zijn voor de (school-)jeugd. Met een aantal voorrondes op de scholen in De Wol-
den zullen de finales ook op deze dag verreden worden.  Meer informatie volgt t.z.t.  
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HET	  IS	  ER	  NU	  TIJD	  VOOR	  

VERTICUTEREN	  
TE	  HUUR	  BIJ	  ONS	  EEN	  ELECTRO-‐	  OF	  

MOTORVERTICUTEERMACHINE	  

	  

	  
	  

  
vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Panjerdweg 5 
7958PT Koekange 

Voor: 
Reparatie &Verkoop 
van Pc`s en laptops 
 
Let op 8 april stopt de  
ondersteuning van Windows XP 
 
Kijk voor informatie op: 
www.vangijsselcomputers.nl 
  
 Bel voor een afspraak: 
 06-25135357 
 0522-451944 

   

     GOED EN  
          VOORDELIG 
          HERMADIX  
HOUTOLIE PV 94 ZWART 
         KOOPMANS 
     ECOLEUM ZWART 
            TENCO  
   HOUTCOAT ZWART 
     NU VANAF 5 LTR.             
       25% KORTING 
   WOLTING DE WIJK 
       Dorpsstraat 81 
      7957 AT De Wijk 
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Julianaweg maanden op de schop

Bij de aanleunwoningen bij Dunnighe 
waren in eerste instantie parkeerplaatsen 
gepland, maar die zijn weer geschrapt na 
overleg met de Vereniging van Eigenaren. 
Er komt een nieuw voetpad dat vanaf de 
Julianaweg evenwijdig aan de Haalwei-
digerweg loopt. Het werk wordt in twee 
fases uitgevoerd: eerst het deel vanaf de 
Haalweidigerweg tot de Prins Clauslaan, 
daarna het stuk tot aan de Blinkweg. In het 
deel van de tweede fase wordt tevens een 
groot deel van de waterleiding vervangen, 
stroomkabels gelegd en huisaansluitingen 
van de riolering vervangen. De komst van 
een bergbezinkbassin in de buurt moet als 
resultaat hebben dat de wateroverlast op 

de Julianaweg verder beperkt wordt.
Niet iedereen is er even blij mee, zo bleek 
tijdens de informatieavond op 17 maart. 
Want bewoners van de Julianaweg voorbij 
De Vos van Steenwijkstraat, hadden hele-
maal geen informatie ontvangen en werden 
min of meer verrast door de snelheid waar-
mee het werk wordt aangepakt.

Bij de Haalweidigerweg is al een begin 
gemaakt. Omdat klinkers van het deel rich-
ting Havezate nodig zijn, is de hele straat 
tot juli moeilijk te berijden en bereiken. 
Het kan voorkomen dat woningen drie tot 
vijf dagen niet met de auto bereikt kunnen 
worden.  

De herinrichting  van de Julianaweg is in volle gang. Dit werd in 2010 al aangekondigd 
in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan en een jaar later werd een speciale 
werkgroep samengesteld. Er ontstaat een betere looproute naar de Dorpsstraat, de 
rijbaan wordt versmald, er komt een groene afscheiding bij het parkeerterrein van 
de Havezate en de weg wordt een 30 kilometerzone. De kruisingsvlakken bij de Prins 
Clauslaan/De Vos van Steenwijkstraat, de Professor Blinkweg en de Haalweidigerweg 
worden verhoogd uitgevoerd.
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Zes jaar geëist 

tegen overvallers bank De Wijk

Tegen de twee verdachten van een gewelddadige overval op een bank in De Wijk 
is in hoger beroep zes jaar cel geëist. 

Het Gerechtshof in Leeuwarden behandelde vrijdag 28 maart het hoger beroep van 
de twee mannen uit Amsterdam en Krommenie. Zij overvielen op 8 oktober 2008 de 
bank in De Wijk en bedreigden daarbij vijf personeelsleden met een vuurwapen. De 
verdachten werden in 2010 en 2012 aangehouden dankzij een DNA-match. 

De rechtbank in Assen veroordeelde de ene verdachte tot een gevangenisstraf van 
zes jaar en sprak de andere verdachte vrij. In hoger beroep hangt nu beiden een 
celstraf van zes jaar boven het hoofd. Het gerechtshof doet over twee weken uit-
spraak.  

VTV “de Slenken” is volop in beweging.

VTV de Slenken is volop in beweging. In het voorjaar staan meestal activiteiten 
gepland zoals het snoeien van struiken,  reparatie werkzaamheden aan hekwerk, 
tuinhuisje, installeren van waterpompen enz . Zo wordt  ieder jaar het  tuincomplex  
seizoen klaar gemaakt. 

Dit jaar staat het tuinpad op de agenda. 
De leden hebben de voormalige ingang 
verplaatst naar het midden van het 
tuincomplex. Dit is gedaan om de  volks-
tuin beter te kunnen bereiken voor het 
bemesten van  tuinen. Hiervoor  heb-
ben verschillende leden de handen uit 
de mouwen gestoken om dit netje voor 
elkaar te maken.  Als deze werkzaamhe-
den klaar zijn kan iedereen zich weer met 
zijn eigen tuin bezig houden. Voor een 
aantal leden is een rooster gemaakt om 
het komende  jaar het tuinpad te maaien. 
Zo heeft de volkstuin een keurig aanzicht.  
Heeft u zelf ook zin om uw eigen groen-
ten te verbouwen, we hebben nog een 

aantal tuintjes vrij. U kunt  altijd vrijblij-
vend informatie opvragen of zich aanmel-
den bij onze secretaris,  Jans Westerbeek 
tel. 440446 in de Wijk.  
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Jubileumconcert Dickninger Geuzen

Ter gelegenheid van het 3e lustrum zal het Mannenkoor de Dickninger Geuzen op zater- 
dagavond 27 september een jubileumconcert organiseren. Het koor is bezig een groot 
aantal nieuwe nummers in te studeren en wil het resultaat hiervan graag met u delen. 

Jans Polling, bekend van RTV Drenthe; 
Jans verzorgt tevens de presentatie tij-
dens het optreden van dit koor.

Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda want het belooft een geweldige 
avond te worden. Nadere informatie over 
voorverkoop kaarten volgt t.z.t.  

Epaper:(www.timmermansierbestrating.nl)

Dr. Larijweg 48, Ruiner wold
Tel.  0522 480761

WWW.TIMMERMANSIERBESTRATING.NL

AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, DIREKT LEVERBAAR. TRANSPORT IN OVERLEG.

Bezoek onze website www.timmermansierbestrating.nl of showterrein voor meer scherpe aanbiedingen!

GROTE PARTIJ AANBIEDING!!
Ons voordeel, is uw voordeel!

H2o Tegels
Kleurvast, onderhoudsvriendelijk, waterafstotend!

Diverse formaten
Wildverband 6 cm
In de kleuren: Black Emotion
 Cloudy Brown
 Cloudy Purple
80x40x6cm
In de kleuren: Black Emotion
 Cloudy Brown
 Cloudy Purple
 Nero Grey
60x60x6cm
In de kleur: Cloudy Purple

Van € 25,95  Voor € 19,95 p/m²

Dit concert zal plaatsvinden in het 
Ontmoetingscentrum  de Havezate in De 
Wijk, aanvang 20.00 uur. Tevens zal er 
deze avond medewerking worden ver-
leend door het droevige feestkoor De 
Traan uit Borger. Het motto van dit koor 
luidt: “Huilen van plezier bij het Levens-
lied”. Dit koor staat onder leiding van 
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl

Ombouw tankstation Timmerman van start

De ombouw van tankstation Timmerman in De Wijk is deze week van start gegaan. 
Omdat het merk Q8 verdwijnt hebben Jan en Hillie Timmerman voor A-merk met 
een landelijke dekking. Het wordt daarom omgebouwd tot een Shell tankstation. 

Alle pompen worden vervangen. Timmerman: ‘In plaats van drie producten stappen we 
over naar vijf tankproducten. V-Powerdiesel en V-Power benzine komen er bij. Tevens 
zal er een omkleuring naar de nieuwe Shell kleuren plaats vinden. En er komt er een 
geheel nieuw  spaarsysteem. Waarbij voor airmiles gespaard kan worden’. Tijdens de 
ombouw kan er overigens gewoon getankt worden. Ook de shop blijft gewoon open.  Als 
alles klaar is zal er een spetterende openingsactie plaats vinden. 

Derby Wacker - Ruinerwold

Zondag  6 april staat de topper Wacker – Ruinerwold op het programma. Deze derby 
zorgt altijd voor veel voetbalspektakel. De wedstrijd wordt gespeeld op het sport-
park in de Wijk. Aanvang  14.00 uur.  
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Op de koffi e bij: Bas Luchies   

Wie: Bas Luchies ( Luchies Bouw) -  getrouwd met Cindy, samen 
met dochter Sara woonachtig aan de Wiltenweg  19 in De Wijk.

Wat: De afgelopen vijftien jaren heb ik bij verschillende bouwbedrijven in de regio 
gewerkt en daar veel ervaring opgedaan. Een dakkapel plaatsen, een aanbouw bij het 
huis, een badkamer verbouwen, kozijnen plaatsen, tegels lijmen bedenk het maar, ik 
heb alles kunnen leren in de praktijk. Die ervaring komt goed van pas.

Hoe: Vroeger al wist ik dat ik later timmerman wilde worden.   Voor mezelf beginnen 
was altijd al een droom van me.  In oktober 2012 ben ik gestart met Luchies Bouw.
Werkzaamheden:  Bouw, verbouw en onderhoud van de woning, badkamer of keuken. 
We zijn behoorlijk allround. Elke opdracht is anders. Daarom is het ook nooit saai. 
Tevoren bespreken we de wensen en mogelijkheden  met de klant.

Werkgebied: De Wolden e.o.

Waarom: Heb jaren bij verschillende bouwbedrijven gewerkt, en was nu toe aan een 
nieuwe uitdaging in mijn leven. Als je zoiets wilt moet je daar ook niet te lang meer 
mee wachten denk ik.  Ben nog jong, het kan nu nog.

Bijzonder: De bouw en verbouw werkzaamheden zijn altijd afwisselend en anders. ‘Dat 
is ook leuke van dit vak. Je komt bij zoveel verschillende mensen over de vloer. Creëert 
daar iets moois. En als de klus geklaard is, de klant tevreden is, ga je met een goed 
gevoel weg’.

Motto: Kwaliteit leveren. Er bovenop zitten, snel handelen, meedenken met de klant,  
en servicegericht bezig  zijn.

Vroeger en Nu: Er is veel veranderd in de bouw. Nieuwe ontwikkelingen, andere bouw-
materialen dit veranderd voortdurend. 

Toekomst: In de toekomst kijken is lastig, maar gewoon lekker door gaan.  Hoef geen 
groot bouwbedrijf te worden met veel personeel of zo.  Zoals het nu gaat is prima.

Hobby: Voetbal bij VV Wacker 4, puur voor de ontspanning en gezelligheid.

Contact:  Telnr:  06 – 41282260. e-mail: info@luchiesbouw.nl  
Website:  www.luchiesbouw.nl
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De veel bezongen Rijn is één van de mooiste rivieren in Europa en voor 
liefhebbers van een goed glas wijn is de Moezel een begrip. Ten Heuvel 
Tours heeft voor u een compleet verzorgde reis samengesteld 
met mooie...
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Sociaal Eetpunt in De Wijk
Op woensdagavond 23 april willen we gaan starten met een Sociaal Eetpunt voor 
jong en oud in de Havezate. Iedereen kan aanschuiven tussen 17.00-17.30 uur voor 
een gezonde maaltijd voor € 5,00.

Een plek voor ontmoeting en horen wat we kunnen gaan betekenen voor elkaar  en 
misschien wel samen kunnen gaan ondernemen.  Opgave tot 16 april bij Hilda Kalter 
of Helena Telgenhof via T. 0522-444200 of per mail hildakalter@welzijndewolden  of 
helenatelgenhof@welzijndewolden.nl

Paasvuur in De Wijk

Ook dit jaar is er weer het traditionele paasvuur op eerste paasdag, zondag 20 april 2014 
om 20.00 uur. Het paasvuur vindt plaats op het maïsland van de familie J.M Smid aan de 
Commissieweg 25a in De Wijk. (achter kinderdagverblijf de Boerderij)  Dit wordt moge-
lijk gemaakt door de Stichting de Wiek Actief. 

Vorig jaar werd door een groep Wiekers, 
het initiatief voor een paasvuur genomen. 
De stichting had echter de pech dat  er 
‘Code geel’ werd afgegeven. Door de 
aanhoudende droogte en harde wind was 
er een groot risico op snel uitbreidende 
natuurbranden. Het paasvuur werd toen 
afgelast, maar werd twee weken later 
alsnog aangestoken. De organisatie hoopt 
dit jaar op iets meer geluk. Dit valt en 
staat uiteraard met de weersomstandig-
heden. 

Het snoeimateriaal kan worden aangebo-
den bij de ingang van het land op zater-
dag 19 april van 10.00 -12.00 uur.
Boomstammen en -stronken zijn niet 
toegestaan. Het hout moet in hanteerbare 
stukken worden aangeleverd, hoofdzake-
lijk snoeihout. Geschilderd hout, rubber, 
kunststof of chemisch afval wordt niet 
geaccepteerd. 

Tijdens het ontsteken van het paasvuur is 
de toegang gratis. Meer informatie: Telnr: 
06-50 953 385 en/of www.dewijk.info   
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DJ Hillman bij de Wiekslag
DJ Hillman (Twan ten Heuvel) draait op zaterdag 5 april bij cafe de Wiekslag in De 
Wijk. Dit is een avond voor jong en oud. Met gezellige allround muziekavond, vari-
erend van Pop tot Rock en van Top 40 tot Nederlandstalig. Ook verzoekjes worden 
gedraaid. Aanvang: 22.00 uur. Entree: Gratis

Mit menare streektaal-promotieavond 

Een werkgroep, bestaande uit de taalschulte en de keurnoten van het Huus van de Taol 
in De Wolden, organiseert de komende tijd een viertal streektaal-promotieavonden in 
verschillende kernen van de gemeente. De eerstkomende avond wordt gehouden op 
woensdag 9 april a.s. in ontmoetingscentrum De Havezate in De Wijk. Vanaf 19.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom. Het programma begint om 20.00 uur. 

Bij binnenkomst wordt er een oude dorps-
film van De Wijk vertoond. De bekende 
schrijfster Ria Westerhuis uit De Wijk geeft 
een uiteenzetting over de schrijvershistorie 
en gaat uit eigen werk voordragen. 
Gerdina Bultje uit Echten komt met gedich-
ten. Reinder Smit uit Ruinerwold geeft een 
presentatie over een stukje dorpsgeschie-
denis. Bovendien kan men proeven van een 
plaatselijk streekgerecht. 

Muziek in de streektaal wordt verzorgd 
door de bekende zanger Serge Epskanp uit 
het Friese Stellingwerf. Hij zingt in het Ach-
terhoeks.

Verder is er een  korte interactieve quiz 
van het Huus van de Taol, waar leuke prijs-

jes mee te verdienen zijn. De presentatie 
van het programma is in handen van Albert 
Haar uit Zuidwolde.  

Bij de inloop, in de pauze en na afloop is 
er gelegenheid om standjes van diverse 
culturele en historische verenigingen te 
bezoeken voor informatie over de mogelijk-
heden die er in De Wijk en omgeving op dit 
gebied zijn. De toegang en koffie of thee 
bij binnenkomst zijn gratis.

Na De Wijk komen er 2014 nog “Mit mena-
re” streektaalpromotie-avonden in  Ruinen 
( 19 september), Koekange (15 oktober) en 
Zuidwolde (12 november). 
Plaats reservering tel. 0522-472998 of 
e-mail mos12@hetnet.nl.



15 

Voor kleine………

en
 

Grote hypotheken

Gaat u naar:

De Hypotheekspecialist

Bel voor een afspraak:

0528-370592
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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

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 19 april 2014. Kopij inleveren voor 14 april 2014 10.00 uur

INBOEDEL
VERKOOP
EggEwEg 29 
tE KOEKaNgE

O.a. KastEN, tafELs, 
stOELEN, sERVIEsgOED, 
gEREEDschaP EN 
cuRIOsa

OP zatERDag 
5 EN 12 aPRIL a.s. 
VaNaf 10.00 uuR 
tOt 17.00 uuR


