
  

   

Grote Clubactie brengt mooi bedrag op voor WIJC 

                                      3e jaargang nr. 24 l 24 dec  2016 

 De Grote Clubactie heeft een leuk bedrag in het laatje gebracht voor WIJC. In totaal 

kan er € 1370,25 worden bijgeschreven op de bankrekening van de voetbalclub. Het be-

drag zal worden gebruikt voor de aanschaf van kleinere trainingsdoelen.  

Vele leden van WIJC gingen in oktober op pad om loten te verkopen. Samen verkochten ze 

bijna zeshonderd loten. Van de verkochte loten gaat tachtig procent rechtstreeks naar de ver-

eniging. Van de overige twintig procent wordt een loterij georganiseerd, waarbij lotenkopers 

vele prijzen kunnen winnen. Dit is al sinds het eerste lot een feit en daarmee ook de kracht van 

de Grote Clubactie. Voor de beste drie lotenverkopers waren er geldprijzen te verdienen. De 

eerste prijs was voor Sven Hogen-Esch met 38 verkochte loten, tweede werd Seye Oostra met 

35 loten en de nummer drie was Senne Grimme met 32 loten.  
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Ondernemersvereniging 

wordt nieuw leven ingeblazen 
 

Samen met een paar enthousiaste onderne-

mers willen  we de Belangenvereniging De 

Wijk e.o. en de Dorpsraad IJhorst de lokale 

ondernemersvereniging een nieuw leven in-

blazen. Zij zoeken nu nog een paar onderne-

mers (er zijn al een aantal aanmeldingen), die 

graag hieraan willen meewerken. Wilt u als 

ondernemer meedenken over wat er op het 

vlak van ondernemerschap en economie moet 

gebeuren in uw gemeente? Doe dan mee! 

 

Wat gaan we doen? 
We  beginnen met drie bijeenkomsten onder-

leiding van MKB Noord. Daarin gaan we de 

visie, missie en strategie van Ondernemend 

De Wijk/IJhorst/Rogat verkennen. Wat wil-

len we als ondernemers? Hoe verenigen we 

ons? Hoe werkt een ondernemersverenging 

eigenlijk? 

De bedoeling is, dat uit deze sessies een ver-

nieuwde vereniging komt met een actieagen-

da voor de komende jaren. De ondernemers, 

die meedenken, kunnen gevraagd worden om 

zitting te nemen in het bestuur van die ver-

eniging. 

 

Wat levert het op? 
Ondernemers, die goede ideeën hebben over 

economie en ondernemerschap krijgen een 

kans om mee te denken over wat er de ko-

mende jaren in de gemeente moet gebeuren. 

IJhorst, Rogat en De Wijk worden onder an-

dere vertegenwoordigd in het Ondernemers-

platform De Wolden, waar we samen met de 

gemeente, MKB Noord, het toeristisch plat-

form De Wolden en Kennispoort Zwolle wer-

ken aan een levendig en ondernemende ge-

meente. Meedoen levert daarnaast een ingang 

tot een interessant netwerk op. 

 

Meedoen? 
Enthousiast? Doe mee? Aanmelden kan door 

een mail te sturen aan Ina ten Wolde op 

fam.tenwolde@kpnmail.nl  

of te bellen met 0522-442352 of 140528  

Jeanette Los van gemeente De Wolden. 

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Agrarisch medewerker                              

Biedt zich aan via uitzendorganisatie Abiant 

(www.abiant.nl, vestiging Beilen). Ervaring 

met akker- en tuinbouw, (biologische en 

gangbare) melkveehouderij en cultuurtech-

nisch loonwerk. In bezit van heftruck- en 

VCA certificaat. Aantrekkelijk tarief.  Voor 

info. Herko Bunskoek: 06-34900850 

Agenda:                                                           

26 dec -  Kerstwandeling De Wijk IJhorst             

29 dec -  Oliebollentoernooi Sporthal                   

29 dec -  Klaverjastoernooi Wiekslag 10.00 u            

31 dec -  Oudejaarsborrel BCW v.a. 14.30 u   

2017                                                                                  

1 jan    - Nieuwjaarsfeest De Wijk                                                

1 jan   -  Nieuwjaarsduik Antrappers 14.00 u              

8 jan   -  Nieuwjaarsreceptie  vv Wacker                       

Adverteren, tips of nieuws voor redactie                             

Telnr. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                                                                                 

Redactie dewijk.info                                                                                                    

wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 
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Scherpe prijzen, zuinige brandstof en  

Airmiles sparen  

 

 

                                            

 

openingstijden tankstation :   

ma. t/m vr.  : 07.00 tot  21.00                                      

zaterdag      : 07.00 tot  21.00                                         

zondag        : 08.00 tot  21.00 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

  

- Wat hek now heurd dut Carl mit an 

The Voice of Holland? 

- Hoezo dat? 

- Ut stun op zien veesboek pagina 

- We hebt toch wel over dezelfde Carl? 

- Jazeker van de Wens 

- Ow, kan hej zo goed zingen dan? 

- Det schijnt hij zeker wel te kunnen 

- Is hij al gecontracteerd deur  

det artiestenburo uut de Wiek? 

- Nog niks van heurd 

- Doar kuj zijns beter op tied bej  

ween veur as hij straks echt beroemd is 

- Nameless, de Geuzen of WK 

dingt vast ook al noar zien zangtalent! 

- En een artiesten naam hef hij die al? 

- Now dat lig natuurlijk veur de hand! 

Carl Stonehill of  Carl Stonemoutains? 

- We heurt er vast wel meer van 

- Wat deed die preventietruck van de 

plietsie lest in de Wiek 

- Dat was um te loaten zien hoe   

het inbrekersgilde binnen komp 

en wat ai er tegen kunt doen 

- Niet veur niks dus!  

- Klopt er wordt nog wel iens 

in e breuken hier in oens dorp 

- Veurige weke toch a/d Wiltenweg? 

- Klopt, ze hebt doar alles overhoop 

haalt zelfs de televisie bint ze kwiet 

- Niemand wat e ziene of heurd dan? 

- Schijnbaar niet! 

- Vrog donker, de gordienen dichte 

doar komp het misschien ook wel deur 

- Opletten dus ai vremde figuren ziet 

- Precies en gelijk de plietsie bellen 

- Tot in het nije joar 

-  Yow                                                 

- Goed Goan  



E
IG

EN

 KOFFIEBEKERS ONTW

ER
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N
 

Ontwerp zelf 
je eigen bedrukte 
beker op: 
www.ekocups.nl
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DWO clubshow zonder hoenderinzendingen 

Sporthal de Slenken vormde 9 en 10 december het decor voor de 51e clubtentoonstelling 

van pluimvee- en konijnenfokkersvereniging D.W.O.  Door de dreiging van Hoog patho-

gene vogelgriep in Nederland moest de vereniging het dit jaar helaas zonder hoenderin-

zendingen doen. 

Met de afgelaste tentoonstelling van 2014 nog vers in het geheugen, werd besloten om de 

DWO clubshow toch door te laten gaan.  Met alleen konijnen en duiven weliswaar. En die 

waren er ook volop. Voor de konijnen gold overigens nog wel dat ze gevaccineerd moesten 

worden voor de tentoonstelling. Vanwege de infectiedruk in west Europa van de konijnen-

ziekte RHD-2  is dat verplicht gesteld door KLN, de bond voor kleindier liefhebbers in Ne-

derland.  

Zonder ‘kakelende kippen’ was het in ieder geval wel een stuk rustiger in de hal. Dat moest 

erelid Jan de Vries ook erkennen. ‘Een stuk minder lawaai dat scheelt zeker. De reden waar-

om is minder leuk. Volgend jaar hopen we de hoenders er weer bij te hebben’.  

In totaal 193 dieren, waarvan 131 konijnen en 62 sierduiven werden tentoongesteld. Deze 

werden vrijdag door erkende keurmeesters beoordeeld op de eisen die worden gesteld in de 

betreffende kleindierstandaard.  De eerste prijs voor ‘mooiste sierduif en collectie sierduiven’ 

was voor Henk Kloeze. De eerste prijs voor ‘mooiste konijn en collectie konijnen’ ging naar 

Jan Linde. Judith Gol won de beker bij ‘mooiste konijn van een jeugdlid’.  

De DWO tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep helpers 

en de financiële steun van een groot aantal adverteerders. D.W.O. is een kleindierenvereni-

ging met in totaal 65 leden.  
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Huls Makelaardij o.z. nu ook in De Wijk 

Eigenaren Henk Huls en Anjo Huls-Colijn hebben hun NVM-makelaarskantoor sinds kort 

uitgebreid. Henk Huls is al ruim 35 jaar werkzaam als beëdigd NVM makelaar/taxateur. Hij is 

zeer kundig, betrouwbaar en vakbekwaam. Zijn vrouw Anjo is al 20 jaar werkzaam binnen de 

makelaardij en heeft een registratie als Assistent Register Makelaar. Samen hebben ze een 

schat aan kennis en ervaring. Deze gebruiken zij om hun vak op een hoog niveau uit te oefe-

nen.  

Na jaren ervaring op te hebben gedaan bij diverse makelaarskantoren is Henk Huls in 2000 

zijn eigen kantoor begonnen in Meppel. Huls Makelaardij o.z. was een feit. In 2007 is ook 

Anjo uit dienst getreden bij haar toenmalige werkgever en is zij Huls Makelaardij komen 

versterken. Ze zijn gespecialiseerd in het verkopen, aankopen en taxeren van woningen/

woonboerderijen en bedrijfsontroerend goed. 

Samen zijn ze woonachtig in het prachtige dorp De Wijk. Omdat het dorp geen makelaars-

kantoor meer heeft,  zij hier veel mensen kennen en zelf steeds vaker woningen in De Wijk 

en omgeving verkopen, leek het hun een goed idee om ook zichtbaar te zijn in het Dorp. Na 

een goed gesprek met Edwin van Noort, eigenaar van de Regio Bank en de Wolden financi-

ële dienstverlening leek het hun beide een goede combinatie om samen te werken. Mensen 

kunnen nu terecht op dezelfde locatie voor een woning en een hypotheek. Een ideale combi. 

Beiden hebben hetzelfde uitgangspunt. "Het contact met de klant en de hoogste kwaliteit in 

de dienstverlening staan centraal ". 

U kunt de etalage van Huls Makelaardij o.z. vinden op de hoek van de Dorpsstraat/

Julianastraat. Recht tegenover de molen midden in ons prachtige dorp. Het hoofdkantoor van 

Huls Makelaardij is gevestigd aan de Molenstraat 25 in Meppel. Mocht u dus plannen heb-

ben om te verhuizen dan zijn zij u uiteraard graag van dienst. 
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Wenst u fijne feestdagen! 

i.v.m. een kleine verandering 

van de salon zullen wij 3 en 4 

januari gesloten zijn. 

wij heten u van harte welkom op 

donderdag 5 januari. 

Vanaf januari nieuw in de Wijk! 
 

Openingsactie                                                                             

€ 100 korting op het complete les  

pakket. Maak een afspraak voor 

een gratis proefles!                               

                                                                                    

Gerdo Kleine                                                   

Vijverweg 5                                                          

7957 AL De Wijk      

T:   0522 - 440493                                             

M:  06—25336183                                           

info@autorijschooldewijk.nl  
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Begin het nieuwe jaar  

goed bij Atlas Sport! 

Op zaterdag 7 januari kun je bij ons terecht 

voor een mini check-up. Hoe sta je ervoor? 

En wat wil je bereiken in 2017? We helpen je 

graag op weg. Je bent tussen 10.00 en 14.00 

uur van harte welkom om rond te kijken en 

kennis met ons te maken. Koffie en thee staan 

klaar en we hebben tijd voor je. 

Doe de test                                                                        

Hoe sta je ervoor op gebied van conditie, 

kracht en/of lenigheid? Als je in sportkleding 

komt, kun je meteen een intake doen ter waar-

de van € 22,50: we meten je gewicht, BMI, 

vetpercentage etc. waarna je een inspannings-

test gaat doen op de fiets. Er is een fysiothera-

peut aanwezig om je kracht en lenigheid te 

meten. Als je liever later wilt testen, kan dat 

ook. Je kunt meteen een afspraak maken.       

Onze voedingscoach, Harriët Zwiers, is aan-

wezig om je vragen over voeding te beant-

woorden. Ze heeft ook een aantal tips en re-

cepten die je mee mag nemen. 

Maak gebruik van onze januari-

aanbieding!                                                                  

Als je je inschrijft in januari, sport je een 

maand gratis. Verder betaal je geen inschrijf-

geld ter waarde van € 17,95. En schrijf je je in 

voor minimaal twaalf maanden? Dan maak je 

kans op mooie prijzen!                                  

www.atlassport.nl                                                    

H. Tillemaweg 63b De Wijk 0522-441090 

Wiekers duiken voor             

Outdoor fitnessbaan 
 

Duik voor Doelen. Zo heet de Nieuwjaars-

duik, die motorclub de Antrappers uit De 

Wijk op donderdag 1 januari 2017 gaat orga-

niseren. Het is inmiddels de dertiende keer dat 

deze duik gaat plaats vinden. Zoals elk jaar 

gaat de opbrengst van de duik  naar een twee-

tal goede doelen in De Wijk en IJhorst.  Voor 

De Wijk is dat voor een Outdoor fitnessbaan. 

Door de Antrapper omschreven als een speel-

tuin voor jong en oud en voor de IJhorst voor 

de aanschaf van feest (december)verlichting 

in het dorp.   

 

Er kan worden deelgenomen door iedereen 

die dat wil. Als je maar kunt zwemmen! Mee 

doen is voor eigen risico. Ludieke kleding bij 

de duik wordt op prijs gesteld, maar is niet 

verplicht. Deelname is in principe kosteloos. 

Maar van elke duiker wordt een bijdrage van 

minimaal € 5 euro verwacht voor het goede 

doel. Van het aanwezige publiek wordt even-

eens een donatie verwacht. De duikers ont-

vangen na afloop een warme versnapering en 

een aandenken. Bij Coop Dunnink staat dit 

jaar ook een bus waar de statiegeldbonnen 

voor de goede doelen in gedeponeerd kunnen 

worden. 

De Nieuwjaarsduik vindt plaats in de Reest 

nabij de brug aan de Julianaweg. Verzamel-

punt is om 13.30 uur bij café de Wiekslag, of 

bij de tent nabij de brug om 13.45 uur. Het 

startschot klinkt om 14.00 uur. Publiek wordt 

verzocht zoveel mogelijk te voet te komen. 

Automobilisten worden verzocht hun auto 

zoveel mogelijk te parkeren in de woonwijk 

rond de Julianaweg of bij de kerk in IJhorst. 

Opgave kan via motorclub@antrappers.nl  

 

De Nieuwjaarsduik wordt mede mogelijk 

gemaakt door Huisjes mechanisatie, Octopus 

Licht & Geluid, Unox, Cafe De Wiekslag, 

EHBO- vereniging De Wijk/Koekange, Coop 

Dunnink, Oud & Nieuw Tente De Rieverst en 

Motorclub De Antrappers. 

mailto:motorclub@antrappers.nl
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Koninklijke onderscheiding voor Berend Dekker 

Op zondag 11 december 2016 reikte burge-

meester Roger de Groot een Koninklijke 

onderscheiding uit aan de heer Berend 

Dekker. Deze uitreiking vond plaats in de 

Gereformeerde kerk van Berghuizen. Met 

deze uitreiking werd de heer Berend Dek-

ker onderscheiden als Lid in de Orde van 

Oranje Nassau.  

De heer Berend Dekker 

De heer Dekker is geboren op 26 januari 

1930 in de Wijk en woont aan de Hendrik 

Tillemaweg in de Wijk.   

(Foto: Lammert van der Heide) 

De heer Dekker ontplooide de volgende activiteiten: 

1945-2015      Hoofd organist Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange                                            

1945-2016      Organist Protestantse gemeente Koekange                                                                       

1948-2004      Dirigent Christelijk Gemengd koor Excelsior                                                                                         

2009-2016      KNOV Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging                                                    
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Echtpaar Brinkman          

Veldman 65 jaar getrouwd 

Aan de Hessenweg 7 in De Wijk was het 

woensdag groot feest. Het was namelijk 65 

jaar geleden dat Albert Brinkman (89) en 

Niesje Brinkman - Veldman (87) in het 

huwelijksbootje stapten.        

Familieleden waren al vroeg uit de veren om 

een boog te plaatsen en ze te verassen met een 

lekker ontbijtje. Ook ontving het echtpaar 

schriftelijke felicitaties van Koning Willem 

Alexander en commissaris van de Koning 

Jacques Tichelaar. Burgemeester de Roger de 

Groot kwam persoonlijk langs met een mooie 

bos bloemen. De dag werd afgesloten met een 

receptie voor genodigden in het Vosje.  

Op deze boerderij nabij de rotonde woont het 

echtpaar al sinds 1970. ‘Het laatste huis hier, 

dat nog valt onder De Wolden. Want de over-

buurman valt onder de gemeente Meppel’ 

lacht de in de Wijk geboren en getogen Al-

bert. Door familie en vrienden meestal Appie 

genoemd.  

Het was op een dansavond in 1947 dat het 

jonge stel elkaar ontmoette. Niesje geboren in 

IJhorst kan het zich nog goed herinneren. ‘Het 

was bij de Oude Hogenkamp in De Wijk, op 

een dansavond ter gelegenheid van de geboor-

te van Prinses Marijke, later Christina ge-

noemd’. Op deze avond sloeg de vonk over 

tussen beide echtelieden. Ze moesten echter 

nog wel even ‘wachten’ om te kunnen trou-

wen. Want Albert zou eerst nog tweeënhalf 

jaar dienen in het voormalige Nederlands 

Indië.  

Na het huwelijk namen ze hun intrek in de 

boerderij aan de ‘Kleine Bulderij’ bij opa 

Brinkman. Achter in het land, tegenover de 

huidige woning. Samen runden ze de boerde-

rij. Hoewel vooral Niesje daar haar handen 

vol aan had. Albert werkte overdag bij de 

Heidemij, en later bij Meelhandel Slot. Om 

vervolgens de laatst jaren tot zijn pensioen in 

‘82’ vol te maken bij de Coöperatieve zuivel-

fabriek te Rogat. Zijn werk bestond uit het 

bevoorraden van zuivelwinkels, melkboeren 

en groot winkelbedrijven ‘Het waren lange 

dagen ‘s nachts om drie uur vertrok ik al met 

de vrachtwagen’. Om vervolgens het land te 

doorkruisen. Alsof het nog niet genoeg was 

bezorgde hij ’s avonds de Meppeler Courant 

in de Schiphorst. Vijfentwintig jaar maar 

liefst. Tot dat de kinderen vonden dat vader er 

op ‘zijn leeftijd’ maar eens mee moest stop-

pen. 

In totaal kreeg het echtpaar zeven kinderen, 

vier zoons en drie dochters. Waarvan een 

zoon al is overleden.  Die op hun beurt weer 

zorgen voor 12 kleinkinderen en acht achter-

kleinkinderen. ‘We hebben een rijk leven 

gehad’ meent Niesje. ‘Weinig narigheid mee 

gemaakt. En in de familie is iedereen nog 

goed met elkaar’. Ondanks dat beiden al een 

paar keer geopereerd zijn aan de knie. Gaat 

het qua gezondheid naar omstandigheden nog 

prima. Bezigheden genoeg. De vrouw des 

huizes mag graag handwerken, borduren, 

breien en wat tuinieren. Koken ook een hob-

by, doet ze zelf nog. 

Haar echtgenoot mag graag biljarten en kaar-

ten. Maar in zijn actievere jaren vervulde hij 

bestuurlijke taken bij de Oranjevereniging en 

de plaatselijke lagere school. Beiden waren 

ook altijd gedreven bezig met Klootschieten. 

Maar door knie problemen behoort deze sport 

tot het verleden. Het geheim van het langduri-

ge huwelijk is volgens Niesje niet zo ingewik-

keld. ‘Aandacht voor elkaar, en een borreltje 

op zijn tijd’.  
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Nieuwjaarsontmoeting  
 

Inwoners en ondernemers van harte welkom 

De gemeente De Wolden organiseert op dins-

dag 3 januari 2017 haar jaarlijkse 

nieuwjaarsontmoeting. Alle inwoners, onder-

nemers en afgevaardigden van verenigingen 

en instellingen zijn van harte uitgenodigd om 

te toasten op het nieuwe jaar. De nieuwjaars-

ontmoeting vindt plaats in het gemeentehuis 

in Zuidwolde van 19.30 tot 21.30 uur. De 

band Foxy Jazz uit Eursinge verzorgt de mu-

ziek.   

Globaal programma 

19.30-20.00 uur: ontvangst met koffie/thee 

20.00-20.30 uur: toespraak burgemeester Ro-

ger de Groot en uitreiking Raspaard 2017* 

20.30-21.30 uur: gelegenheid voor een hapje, 

een drankje en een ontmoeting In informele 

sfeer hoopt het gemeentebestuur opnieuw 

veel mensen te mogen verwelkomen. 

 

De Wolden gaat digitaal                  

met de afvalkalender  
Vanaf januari 2017 gaat gemeente De Wol-

den de afvalkalender aanbieden via de Afval-

Wijzer app. Inwoners krijgen geen papieren 

kalender meer thuis gestuurd met daarop de 

inzamelmogelijkheden, maar kunnen de nieu-

we kalender downloaden via de website of 

bekijken via de app AfvalWijzer.  

 

Digitale kalender  

De samenleving is grotendeels gedigitali-

seerd. Steeds meer mensen maken ook ge-

bruik van digitale middelen en ze verwachten 

dit ook van de gemeente. De gemeente maakt 

nu een stap in deze digitale dienstverlening 

door de afvalkalender digitaal aan te bieden. 

Zo krijgen inwoners een gepersonaliseerde 

afvalkalender en kan de gemeente meer maat-

werk bieden voor de inwoners.  

 

AfvalWijzer  

Via de website dewolden.nl/afval, of via de 

app van de AfvalWijzer (gratis te downloa-

den via de app stores van Apple, Android en 

Windows) kunnen inwoners direct inloggen 

met postcode en huisnummer. Zij vinden dan 

alleen nog maar inzameldata relevant voor 

het eigen adres, er hoeft niet meer gezocht te 

worden in de verschillende afvalroutes van de 

gemeente. Via de app kunnen ook notificaties 

ingesteld worden, zo kunnen inwoners een 

bericht krijgen op hun smartphone of tablet 

de avond voordat er een inzameling is of op 

de ochtend van de afvalinzameling.  

 

Papieren kalender aanvragen  

Naast de digitale afvalkalender blijft de mo-

gelijkheid voor iedereen om een papieren 

afvalkalender in huis te hebben. Via dewol-

den.nl/afval kunnen inwoners inloggen met 

postcode en huisnummer waarna er de moge-

lijkheid is om een pdf te printen met daarop 

een jaarkalender. Ook kunnen inwoners bij de 

gemeente terecht om een papieren jaarkalen-

der aan te vragen. Dit kan via het algemene 

telefoonnummer 14 0528 of via de bestelbon 

die eind december en begin januari in De 

Wolder Courant geplaatst wordt. De gemeen-

te stuurt deze dan zo snel mogelijk op.  
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Sport-inn Bruins bedankt 

 

 

 

 

 

 

 
Sacker heeft Sander Bruins van Sport-inn 

Bruins uit Zuidwolde bedankt voor zijn  

sponsorbijdrage aan een van de twee nieuwe 

dug-outs op het hoofdveld. De Sport-inn  

Bruins kenmerkt zich door de verkoop van 

sportartikelen voor voetbal, running en fit-

ness aan de sporter, maar ook de verkoop van 

schoenen en kleding voor de vrije tijd.  

 

Preventietruck in de Wijk 

Het aantal woninginbraken in Noord-

Nederland is de afgelopen twee jaar gedaald. 

In deze periode heeft de politie Noord-

Nederland in samenwerking met het Open-

baar Ministerie fors ingezet op het opsporen 

en aanhouden van woninginbrekers. 

De buurtpreventieteams - waarbij inwoners 

zelf de buurt bewaken - werpen hun vruchten 

af. Ook probeert men door het geven van 

voorlichting inwoners bewust te maken van 

het inbraakrisico. Hiervoor trekt de politie 

met een speciale truck de provincie door. De 

preventietruck is een wapen van politie en de 

gemeenten in Noord-Nederland. Het voertuig 

wordt gebruikt om mensen op een laagdrem-

pelige wijze informatie en tips te geven. 

Vrijdagmiddag 9 december stond deze pre-

ventietruck op de weekmarkt bij ontmoe-

tingscentrum de Havezate in de Wijk. Behal-

ve vertegenwoordigers van de gemeente en 

de politie was ook een deskundige op het 

gebied van hang- en sluitwerk aanwezig.          

Op een groot scherm werden filmpjes ver-

toond over de wijze waarop inbrekers te werk 

gaan en wat bewoners zelf kunnen doen om 

inbraken te voorkomen of minder gemakke-

lijk te maken. Bij de Preventietruck stond ook 

een kozijn met meerdere sloten om te demon-

streren hoe eenvoudig het is om bij iemand 

binnen te komen als het hang- en sluitwerk 

niet goed is. Ook waren er demonstraties over 

‘flipperen, hengelen en cilindertrekken’. 

De politie gaf advies om de woning beter te 

beschermen tegen inbraken en er zijn in de 

truck diverse folders over dit onderwerp. Ver-

der was er informatie beschikbaar over Bur-

gernet en het opzetten van een WhatsApp-

groep als buurtpreventie.  

 

NIEUW bij Hondenschool Anneke 

Openingsactie: eerste les gratis 

M.i.v. 1 januari 2017 gezellig lessen in een 

overdekte hal met kantine en sanitaire voor-

ziening, op de grens van De Wijk en                 

Koekange. 

* Gehoorzaamheid  (trainen met plezier tel-

kens afgewisseld met spel) maximaal                           

4 personen                                                             

* Puppy s kunnen gelijk instromen, veel 

praktijk en balans.                                                                               

* Speuren altijd in privéles. 

Ik ben gedipl. instructeur en heb mijn diplo-

ma's gehaald bij de Martin Gaus Academie.                    

Voor info bel Anneke 06-46316696            

 

www.hondenschoolanneke.nl                           

info@hondenschoolanneke.nl                                    

Zie ook Facebook  
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RIJS Toernooi 

Dit zaalvoetbaltoernooi voor jeugdvoetbal(st)

ers zal gehouden worden op dinsdag 27 en 

woensdag 28 december 2016. Zoals gewoon-

lijk vindt het toernooi plaats in de Sporthal te 

Staphorst. Het toernooi wordt gezamenlijk 

georganiseerd door de drie voetbalclubs   

Rouveen, IJhorst (WIJC) en Staphorst 

Oliebollentoernooi 

De Wacker Activiteiten Commissie organi-

seert op donderdag 29 december het jaarlijkse 

oliebollenzaalvoetbaltoernooi. Dit traditioneel 

evenement met boarding is in sporthal De 

Slenken in de Wijk. Overdag voor de jeugd 

en ’s avond vanaf 19.00 uur voor de senioren. 

Na afloop zijn er in de kantine leuke prijzen 

te winnen met het Rad van Fortuin.  

Klaverjassen bij de Wiekslag  

Cafe de Wiekslag organiseert op donderdag 

29 december vanaf 10 uur een klaverjas toer-

nooi. Kosten bedragen 10 euro. Ook worden 

er weer kerstlootjes verkocht. De prijzen wor-

den gesponsord door diverse ondernemers uit 

de Wijk en omgeving. De opbrengsten van 

deze lootjes gaan weer naar een heerlijke pan-

nenkoekenmaaltijd in het café voor bewoners 

van zorgcentrum Dunninghe.  

Kerstwandeling 

Genieten van het mooie natuurgebied van het 

Reestdal. Dat kan op tweede Kerstdag tijdens 

de traditionele kerstwandeling. De start is bij 

de kantine van vv Wacker. Er kan gestart 

worden tussen 10.00 – 13.30 uur. kosten € 

3,00 voor volwassenen (inclusief consumptie-

bon te besteden in de kantine) en € 1,00 voor 

kinderen t/m 12 jr. Honden mogen niet mee! 

BCW sluit knallend af 

Zoals ieder jaar wordt er door de Business 

Club Wacker de traditionele Oudejaarsborrel 

georganiseerd. Op zaterdag 31 december 

knallen wij weer het oude jaar uit. Vanaf 

14:30 uur staat er een hapje en een drankje 

voor u klaar in de kantine van v.v. Wacker. 

Iedereen (leden van Wacker, BCW, suppor-

ters, familie, vrienden, sponsoren etc.) is van 

harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

Rond 17.30 uur vindt er een vuurwerkspekta-

kel plaats.  

Nieuwjaarsfeest  

Op 1 januari 2017 vanaf 00.00 uur start het 

nieuwjaarsfeest in de feesttent in De Wijk met 

de 6 koppige Feestband ‘Bandje Speciaal’. 

Nieuwjaarsreceptie Wacker 

Op zondag 8 januari houdt vv Wacker de 

nieuwjaarsreceptie in de kantine van de club. 

Voorafgaand de receptie om 14.00 uur spelen 

twee teams samengesteld uit vier senioren-

teams een nieuwjaarwedstrijd tegen elkaar. 

Kaartmarathon 

De supportersvereniging van Wacker organi-

seert wederom haar jaarlijkse Kaartmarathon 

en wel op zaterdag 14 januari 2017. Ook dit 

jaar weer mooie vleesprijzen te winnen.  

Plaats: kantine vv Wacker.  aanvang: 10.00 

uur. opgave bij Henk Bouwer. Tel: 443007. 

Mob.: 06-83048528  Mail: hebo64@ziggo.nl 

Beginnerscursus Bridge  

Bij voldoende belangstelling start op woens-

dag 18 januari weer een beginnerscursus brid-

ge in de Wijk. Bridge is een uitdagende denk-

sport. Bij bridge ben je niet afhankelijk van 

goede of slechte kaarten. Bridge is voor jong 

en oud. Heeft u interesse?  Ga dan in 2017 de 

uitdaging aan.  

Inlichtingen: Albertje hulzebos                                               

tel: 0522-442153                                                         

email: bridgecursusdewijk@hotmail.com. 

Adverteren in dewijk.info?                           
Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                                              

Volgende editie 7 januari 2017.                                 

Kopij inleveren voor 2 januari. 10.00 uur 
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bibliotheek De Wijk………………………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Gemeente  de Wolden………………………… 

Huisartsenpraktijk Meppel……………………. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

OBS de Horst…………………………………. 

Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Politie de Wolden……………………………... 

Tourist Info De Wijk………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 

  

112 

0522 - 820377 

088 - 0128210 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 

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

0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

0900 - 8844 (geen spoed) 
0522 - 443275 

06 - 125 666 69 

  

 Informatie:  

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 7 januari 2017. Kopij inleveren voor 2 januari. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info

