
  

   

Cabriorit De Wijk voor de tiende keer van start                                          

                                       3e jaargang nr. 12 l 25 juni 2016 

 

De Cabriorit krijgt toch een vervolg. Het 

clubje mensen die de rit jaren lang heeft geor-

ganiseerd deed dit vorig jaar voor het laatst. 

Om dit evenement dan zomaar te laten sneu-

velen was voor een aantal cabriorijders geen 

optie.  Daarom heeft zich een nieuw bestuur 

gevormd bestaande uit: Noes Kam, Arjan 

Berends, Jan Timmerman en Wichard Al-

berts. Samen zetten ze de traditie voort op 

zondag 21 augustus. Zodat de tiende editie 

van start kan gaan. Deze rit is voor alle types 

cabrio. Jong of oud, groot of klein als het dak 

er maar af kan. (max. 100 equipes) Deze toer-

tocht zal opnieuw gaan door de mooiste na-

tuurgebieden. Onderweg is er de mogelijk-

heid om bij een terrasje even aan te leggen. 

De startplaats is vanaf 11.00 uur bij café de 

Wiekslag en eindigt bij Restaurant Mulino. 

Voor de deelnemers is er een leuke attentie na 

afloop. Kosten per equipe € 20. (2 pers) 

Meerdere personen per equipe € 25. Opgave 

voor 1 augustus via ww.cabrioritdewijk.nl  

Op de toto v.l.n.r. Jan Timmerman, Wichard Alberts, Arjan Berends en Noes Kam 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260       

Haar en/of hoofdhuidproblemen!        

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in 

Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse. 

Tel: 0522 –481629.   kapsalonhairtrends.nl  

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

 

 

 

Café de Wiekslag in Oostenrijkse sferen 

Nederland er niet bij op het EK voetbal in Frankrijk. En dat is overal te merken.  Geen oran-

je gekte met gekleurde straatversiering, of cafés met uitbundige supporters. Verkopers van 

o.a. oranje prullaria, supermarkten en horeca lopen daardoor een flink stuk extra omzet mis. 

Maar je kunt er ook gewoon een positieve draai aan proberen te geven.  Maria Schutzenhofer 

van café De Wiekslag heeft dat goed begrepen, en  haar etablissement omgeturnd in Oosten-

rijkse sferen. Daar was het afgelopen maandagavond prima toeven tijdens de wedstrijd Oos-

tenrijk  tegen Hongarije. De uit Oostenrijkse afkomstige Schutzenhofer had er alles aan  

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

gedaan om het de voetbalfans naar hun zin te maken. Lekkere hapjes zoals: schweinehaxe, 

schnitzel en hartige taart konden worden geproefd. Uiteraard waren de charmante bar ladies 

gekleed in een Dirnl-kostuum om de gasten te bedienen. Ondanks de uitstekende sfeer en 

gezelligheid verloor Oostenrijk met twee - nul van Hongarije. De tweede wedstrijd tegen 

Portugal leverde een 0-0 gelijkspel op. Oostenrijk heeft nog een kleine kans zich te plaatsen 

voor de achtste finale. Mocht dat gebeuren dan zal het feest ongetwijfeld nog groter worden! 
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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 

  

-  D’r komp schot in aanleg 

stoepe Beatrixweg zo te zien! 

- Zag ut, tis now af e graven 

- Ook het puin dat ze eerst 

e stort hebt as onderloage is weg 

- Precies ie snapt er niks van, ut            

lek wel op een soort warkverschaffing 

- Ze zult wel weten wat ze doet, ze 

hebt er lange over na kunnen denken 

- Die parkeerplekken achter de super 

is wel een verbetering zeg! 

- Zekers, stun altied snel vol 

mit klaanten van de huusarts 

- Anders nog nejs? 

- Tis verder opmerkelijk rustig 

in’t dorp, weinig reuring 

- Precies, alles is af e leupen 

- Langzamerhand wur er al noar 

de grote vakantie toe e warkt 

- Ook de sportclubs bint half mei 

al kloar mit ut seizoen toch? 

- Gebeurd weinig meer, terwijl  

ut now zuk prachtig weer is! 

- Dat wok zeggen, de sportvelden ligt 

er aans prachig bej.  

- Wacker har ook gien toernooi of wel? 

- Bej mien weten niet  

- Tis wat een karige bedoening zo! 

- Ut evenemententerrein ai ut zo magt  

nuumen is opnej in e zaait zag ik 

- Mooi op tied veur ut Wieker feest 

- De Antrappers hebt nog wel een  

classic grasbaanrace binnenkort 

- Okay doar moar iens kieken dan! 

- Yow                                                                       

- Goed Goan  
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Inzamelen verpakkingsmateriaal werkt!  

Vanaf 1 juli 2015 is De Wolden gestart met het inzamelen van verpakkingsmateriaal via spe-

ciale containers: pmd-containers met een oranje deksel. Voor plastic, metaal (blik) en dran-

kenkarton. En dat werkt! 

De hoeveelheid ingezameld materiaal is daardoor in 2015 met 75% gestegen. Wethouder Jan 

van ’t Zand: “We merken dat inwoners door de speciale containers gestimuleerd worden om 

dit materiaal te scheiden. De pmd-container met de oranje deksel zat al snel vol en daarna 

werd dit materiaal weer in de restafvalcontainer gedaan. Dát wilden we nu juist niet. Bewo-

ners vonden de ophaalfrequentie van eens per vier weken ook te laag. Door dit ‘succes’ 

moesten we nog eens kritisch naar de ophaalfrequenties kijken. Moeten bepaalde containers 

wellicht vaker worden geleegd? En zo ja, wat betekent dat dan?” 

Uiteindelijk kiest De Wolden ervoor om de pmd-container vaker te legen en de restafvalcon-

tainer minder vaak. “De ophaalfrequentie wijzigt hierdoor. Dat is even wennen. Uiteindelijk 

gaat het ons om de best mogelijke service voor de inwoners.” 

Nieuwe ophaalfrequenties vanaf 1 juli 

Door het succes van de pmd-container is besloten om de ophaalfrequentie te verdubbelen. De 

ophaalfrequentie van de grijze restafvalcontainer wordt verlaagd. 

- pmd-container (oranje deksel): eens per 2 weken                                                                                    

- restafvalcontainer (licht grijze deksel): eens per 4 weken                                                                                          

- gft-container (groene deksel):eens per 2 weken 
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Swim2Walk valt in de smaak 

De Swim2Walk twee weken geleden was een prachtig feestje. Veel plezier bij de deelnemers 

en de organisatie. Beide organisaties, de wandel en de zwemvierdaagse kijken terug naar een 

overweldigende vier dagen. 

De eerste dag zwemmen was met 30 graden een prachtige dag om te zwemmen, het aantal 

deelnemers was ruim boven verwachting. Het viel op dat er meer kleine kinderen waren dan 

bij de normale avond4daagse of zwem4daagse. Deze kinderen zonder diploma mochten hun 

baantjes rennen in het ondiepe bad, daar kregen ook zij veel elastiekjes bij ieder baantje dat 

gerend werd door het water.  

De tweede dag stond in het teken van Wijkbrug. Al wandelend werd dit deel van De Wijk 

bezocht. Het nieuwe fietspad was in de route opgenomen. Er werd gestruind over diverse 

graspaden.  

De derde dag moest er weer gezwommen worden.  Deze afwisseling leek een gouden greep. 

Alleen maar positieve geluiden langs de kant van de ouders en opa’s en oma’s. Nu hoefden ze 

alleen op te letten bij het zwembad en niet mee te lopen. Sommige dappere opa’s en oma’s 

zwommen hun baantjes mee met hun kleinkinderen.  

De vierde dag werden de wandelschoenen weer aangetrokken, na 2.5 km door de straten van 

ons dorp De Wijk werd er verzameld bij het zwembad. Nu sloten de allerkleinsten in de bug-

gy en de ouderen van zorgcentrum Dunninghe ook aan. Het was een bonte stoet door De 

Wijk. Menig toeschouwer langs het parcours kon zelfs de al oude avond4daagse liedjes horen, 

uit volle borst werd het potje met vet al op de tafel gezet. 
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Classic Grasbaan in De Wijk/Rogat 

Op zondag 3 juli zal de historie van de klassieke 50cc grasbaan herleven in De Wijk. Een 

historie die begon tussen ‘60 en ’80. Toen werden overal in de dorpen rond en in De Wijk 

grasbaanraces voor 50cc motoren verreden. Op oude verbouwde bromfietsen, begin jaren 

60, zetten menig bekende grasbaanrenners de eerste stap op weg naar de podia. Doordat er 

zelf gesleuteld en gebouwd werd, was de beste monteur ook vaak de snelste rijder. 

Medio jaren zeventig kwamen de eerste grasbaan fabrieksframes van firma’s als Gebben 

en AGS en het friese Femsa op de markt. Meestal voorzien van een Kreidler of Zündapp 

bromfietsblok, welke makkelijk opvoerbaar waren. De snelheden stegen, alsook de popula-

riteit van de sport. Eind jaren zeventig groeiden de oude brommers uit tot fabrieksmotoren 

met 10 pk. Renners als Hilco de Jonge, Henk Lowijs (De Wijk) en Johnny Slomp

(Ruinerwold) begonnen allen hun carrière op een 50cc. 

Het einde voor deze klasse kwam door de Japanse 125cc machines die goedkoper werden 

dan een snelle 50cc. Ook de recreatie en het milieu werden horden voor het organiseren 

van wedstrijden. Uiteindelijk hield de 50cc grasbaanklasse zo rond 1985 op te bestaan. 

Stichting Classic 50cc grasbaanteam laat het 50cc grasbaanverleden herleven door weer 

met oude 50cc grasbaanmachines te racen. Gebben Kreidlers, HeJa’s en Rond Sachsen, 

alles is weer in de baan. Dit jaar zijn er al vier  races verreden in de noordelijke provincies, 

en er volgen nog zes! 

In De Wijk wordt samen met Motorclub De Antrappers ook weer zo’n demorace georgani-

seerd. Naast de vele classic 50cc klassen, waarin Hilco de Jonge en Aaldert Kuiper meerij-

den,  zijn er ook een aantal club klassen waarin leden van de Antrappers gaan meerijden. 

(Off-road klasse). Ook zijn er nog een aantal klassen, 125 en 65 cc, met jeugdrijders die in 

of nabij De Wijk wonen. Heb je een crossmotor of een crossbrommer en wil je nog mee-

doen dan kan dat nog. Op 3 juli beginnen de trainingen om 11.30 uur en de wedstrijden om 

13.30 uur. Locatie is tegenover de Raket in De Wijk/Rogat. Spektakel gegarandeerd!  

Opgave voor de lokale klassen en kijken wat er nog meer gebeurd? www.antrappers.nl. of 

stuur een mail naar motorclub@antrappers.nl. Voor meer informatie over de Classic 50cc 

motoren kijkt u op www.classic50ccgrasbaanteam.nl. 
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Amfitheaters in De Wijk 

Zaterdag 25 juni is de opening van het eerste 

Kinderzwerfboekenstation in gemeente De 

Wolden. En wel in De Wijk, in de voortuin 

van Atelier C. Deze boeken mogen vrij ge-

leend worden, teruggebracht, doorgegeven 

aan anderen , zonder dat er controle  aan ver-

bonden wordt. Dit initiatief is het eerste deel 

van een groter plan, om het plantsoen in de 

Willem Koopsweg  een speciale functie te 

geven  voor het hele dorp. De inzet van deze 

groep is om een plek te creëren , waar ont-

moeting kan plaatsvinden .  

Caecile Knoops: ‘Bij gebrek aan een Brink 

hier in het dorp, gaan wij voor een  open po-

dium , waar we  in rust kunnen horen en zien  

wat er aangeboden wordt. Waar ondertussen 

kinderen kunnen spelen, en ook ouderen goed 

kunnen zitten . Wat denkt u van toneeluitvoe-

ringen, muziek, dansvoorstellingen, de 4 mei 

viering of verenigingen die zich daar kunnen 

laten horen en zien, met open repetities: dit 

trekt nieuwsgierigen aan, dus spontaan pu-

bliek geeft en kweekt in ongedwongenheid 

interesse’. Daar is het grote theater voor, en 

een kleine is ook de bedoeling. Hier kan bui-

tenschoolse opvang, gastouders met kinderen 

en (andere groepjes met)  kinderen in een 

beschutte plek lezen,  voorgelezen worden, 

elkaar voorlezen, samen eten of wat anders 

laten zien of doen. Er is actief overleg in deze 

werkgroep, waar  de speeltuinvereniging in 

participeert, de gemeente (ruimte en groen) , 

Landschapsbeheer  Drenthe voor aanplant en 

aanleg,  jongeren, Welzijn De Wijk en ande-

ren op persoonlijke titel. Initiatiefneemster 

Cnoops heeft een ‘enthousiaste groep om zich 

heen gevormd, met behoorlijk draagvlak en 

input’. Zaterdag  is de opening om 14.00 uur , 

door Jan Tijink en kinderen uit het dorp.  In 

het plantsoen zal daarna een presentatie  te 

zien zijn van de plannen op groot scherm, 

d.m.v. een PowerPointpresentatie met uitleg. 

Dit zal meerdere keren plaatsvinden.  Vragen, 

opmerkingen en ideeën en gesprek, zijn dan 

zonder meer welkom!  
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Gezellige middag als seizoen-

afsluiting Welzijn Ouderen  

Vrijdagmiddag 17 juni mochten de vrijwil-

ligers van Welzijn voor Ouderen een volle 

zaal in de Havezate begroeten. Na een kopje 

koffie/thee met cake of kruidkoek en het wel-

komstwoord, kon het programma beginnen. 

De middag werd opgeluisterd door de enter-

tainer Tetje van Toen uit Dokkum. Tetje van 

Toen is een gezellig stadstypetje dat graag 

praat over vroeger. Alle familieperikelen wer-

den uitvoerig besproken vol overgave en hu-

mor. Haar teksten werden afgewisseld met 

liedjes uit “de oude doos”. Er werd uit volle 

borst meegezongen. Via een PowerPointpre-

sentatie met foto’s en liedteksten, nam zij ons 

mee naar  ‘die goeie ouwe tijd’. De ah’s en 

oh’s uit de zaal bij de foto’s, gaven een blijk 

van herkenning uit “die goeie ouwe tijd. ”  

In de pauze met een drankje en hapje, ging 

Tetje bij alle tafels langs om met iedereen een 

praatje te maken. Daar genoten de mensen 

zichtbaar van. Daarna weer het podium op, 

om met de familieperikelen verder te gaan. 

Na afloop van het programma was er nog een 

verloting met mooie prijsjes. Wij danken 

hiervoor de middenstand van De Wijk: Kap-

salon Trendline, Bloemenwinkel Jarina, RS 

Kaaswinkel, De Welkoop. De gelukkigen 

waren blij met hun prijs. De opbrengst komt 

weer ten goede aan Welzijn voor ouderen. 

Wij willen ook nog een hulde brengen aan de 

medewerkers van Icare, die op vrijwillige 

basis cliënten opgehaald hebben en weer heb-

ben thuisgebracht na afloop van het program-

ma. Zo konden deze mensen van een heerlij-

ke middag genieten. Ook de mensen van de 

Havezate die ons hebben verwend met koffie/

thee cake, drankje/ hapje en alles tot in de 

puntjes hadden  verzorgd. Hartelijk dank. Wij 

hopen dat iedereen een goede zomer heeft en 

in september weer in de Havezate  mogen 

ontmoeten. Op de maandagen bij het Koers-

bal en op de woensdag 1x per maand tijdens 

de Bingo. De start van is Koersbal 5 septem-

ber, Bingo 7 september. Lijkt het u leuk bij 

het koersbal te komen? Komt u dan gerust 

eens een ochtend kijken. Wellicht lijkt het u 

wat!.                                                                                 

Namens de vrijwilligers van Welzijn voor 

Ouderen:  

Roelof Mennink.                                                       

Hendrik Smits.                                                               

Bea Westerbeek.                                                          

Elly Strabbing. 

Gemeenteraad De Wolden 

stemt unaniem vóór Glasvezel 

De Wolden 

Afgelopen donderdagavond vond een specia-

le, extra ingelaste vergadering van de ge-

meenteraad plaats. Belangrijkste onderwerp: 

deelname van de gemeente aan het project 

van Glasvezel De Wolden in de vorm van een 

lening en investering door de gemeente in het 

project. Opvallend was dat alle partijen die 

deel uitmaken van de gemeenteraad stuk voor 

stuk bij monde van hun vertegenwoordigers 

duidelijk melding maakten van hun waarde-

ring voor het vele werk dat verzet is door alle 

vrijwilligers van Glasvezel De Wolden. ‘In de 

Wolden gebeuren dingen die je niet voor mo-

gelijk houdt’. En zo spraken alle partijen hun 

waardering uit voor  ‘De Paarse Brigade’.  

Toen alle partijen unaniem voor deelname 

aan het glasvezelproject hadden gestemd, 

besloot burgemeester Roger de Groot met de 

opmerking dat dit wel een moment was om 

even bij stil te staan. ‘Het besluit dat we van-

avond hebben genomen, is een heel belang-

rijk besluit voor de inwoners van gemeente 

De Wolden’. Dankzij deze ingelaste raadsver-

gadering en dit positieve besluit, staat nu wer-

kelijk helemaal NIETS de aanleg van ons 

eigen glasvezelnetwerk meer in de weg. Dat 

betekent dat u zeer binnenkort medewerkers 

van hoofdaannemer Siers kunt tegenkomen, 

die bezig zijn met praktische voorbereidingen 

voor de aanleg.  
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‘Op poten’ overzicht van de 

100 mooiste dierenbeelden 

Op zondag 10 Juli organiseert motorclub De 

Antrappers uit De Wijk in samenwerking met 

Het Glazen Huis Gramsbergen met enkele 

andere regiomotorclubs een motor- dobbelrit 

t.b.v. Stichting ALS Nederland. Voor ieder-

een die motorrijden kan en een goed doel wil 

ondersteunen. Doe Mee! U kunt van start op 

6 locaties:  1: Gramsbergen - Café The Alley 

- Stationsstraat 17. 2: Zuidwolde - Café ’t 

Achterhuus - Hoofdstraat 67. 3: Ommen 

clubhuis - MTC Route 66 - Witharenweg 17 

Witharen. 4: Hardenberg - MTC De Gas-

schoeve - Slagenweg 2 A Collendoorn. 5: 

Balkbrug - Mac van Dedem Trefpunt - Mep-

pelerweg 34. 6: De Wijk - MC Antrappers De 

Wiekslag - Dorpsstraat 71.  U start op één 

van bovenstaande locaties. De worp met de 

dobbelsteen bepaald de volgende locatie, een 

spel op de locaties kunnen strafkilometers  

opleveren, of juist niet! De winnaar is de 

motorrijder die het minst aantal  kilometers 

op zijn formulier heeft staan nadat alle loca-

ties bezocht zijn. Er zijn mooie prijzen be-

schikbaar! U kunt alleen rijden, maar desge-

wenst ook met twee of drie motoren. Duopas-

sagiers kunnen ook deelnemen en meedingen 

naar de prijzen. Deelname is € 10 voor elke 

deelnemer, welke natuurlijk naar de stichting 

ALS gaat. Start op alle locaties 11.00 uur tot 

uiterlijk 13.00 uur.  Einde uiterlijk 16.00 uur 

op de diverse locaties, waarna er vanaf 16.30 

uur prijsuitreiking in café The Alley Grams-

bergen.  

Pakken hooi, zakken met biks en schalen 

met schoon water zijn niet nodig. Evenmin 

hoeft er dagelijks uitgemest te worden. 

Toch staan er vanaf eind april honderd 

dieren in Beeldenpark De Havixhorst bij 

De Wijk. Vogels, nijlpaarden, hazen, een 

miereneter, een gorilla, een joekel van een 

stier en meer bijzondere exemplaren uit 

het rijke dierenrijk, verblijven deze zomer 

op het landgoed van De Havixhorst. Grote 

en kleine dieren, de meesten in brons ge-

goten, zijn tot eind oktober voor jong en 

oud te zien op de gratis te bezoeken ten-

toonstelling 'Op poten'.  Gedurende de 

tentoonstellingsperiode zijn er bijzondere 

activiteiten van bekende kunstenaars. De 

tentoonstelling ‘Op poten’ vindt t/m 30 

oktober 2016 plaats in Beeldenpark De 

Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36. Het 

beeldenpark is dagelijks geopend vanaf 10 

uur en vrij toegankelijk te bezoeken. 

www.beeldenparkdehavixhorst.nl 

Motor-Dobbelrit voor A.L.S.  

 Wiekloop beleeft 20e editie            

De Wiekloop beleeft dit jaar de twintigste 

editie. Voor de organisatie een goede aanlei-

ding dit jaar met wijzigingen in het program-

ma te komen. Naast de bekende afstanden en 

leeftijdscategorieën is er dit jaar een G-Loop 

in het programma opgenomen. ‘Wij richten 

ons op lopers met een verstandelijke- en /of 

lichamelijke beperking. Uiteraard is het toe-

gestaan, dat begeleiders meelopen. Verwach-

ting is dat dit naast de andere onderdelen een 

mooi en geslaagd onderdeel gaat worden tij-

dens het jaarlijks hardloopevenement’.        

Tevens zijn er dit jaar twintig extra prijzen op 

de twintigste Wiekloop voor de twintig snel-

ste Wiekers op de 5km FunRun. Als Wieker 

kun je dus dit jaar niet aan kant blijven staan. 

Donderdag 25 augustus 2016 is het weer zo 

ver. De leukste en gezelligste hardloopwed-

strijd van het jaar in de Wijk! Je kunt je nu 

inschrijven voor de COOP-Wiekloop 2016.  

Inschrijven via ww.wiekloop.nl  en/of 

www.facebook.com/wiekloop 
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Eikenprocessierups  

Op veel eiken kunt u in deze periode behaarde 

rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan ’s nachts 

groepsgewijs (in processie) op zoek naar 

voedsel (eikenbladeren), vandaar de naam 

eikenprocessierups. 

De rupsen krijgen brandharen. Deze kunnen 

klachten veroorzaken bij mensen. De brand-

haren (zo’n 700.000 per rups) dringen met 

hun weerhaakjes gemakkelijk in de huid, 

ogen en luchtwegen. Dit kan leiden tot huidir-

ritatie en jeuk. Als de brandharen in de ogen 

komen, kan dit zorgen voor rode, pijnlijke en 

jeukende zwelling en irritatie. Inademing van 

de brandharen kan leiden tot slikklachten en 

ontstekingen van het slijmvlies van de neus, 

keel en luchtwegen. Reden genoeg om elk 

contact met de rups te vermijden. Het is dan 

ook verstandig om niet onder eiken te gaan 

zitten. 

Wat kunt u doen als u in aanraking bent 

gekomen met de rups? 

Ga na aanraking van de rupsen niet krabben 

of wrijven. Was of spoel de huid of ogen goed 

met water. Was ook de kleren, het liefst op 

60° C. Klachten verdwijnen over het alge-

meen binnen twee weken. Een crème met 

bijvoorbeeld menthol of aloë vera kan ver-

lichting geven. Neem bij ernstige klachten 

contact op met uw huisarts. Voor meer infor-

matie over gezondheidseffecten kunt u terecht 

bij GGD Drenthe: www.ggddrenthe.nl. 

Beheersing 

De eikenprocessierups heeft de afgelopen 

jaren een bijna onstuitbare opmars gemaakt. 

Het uitgangspunt is om de overlast door de 

eikenprocessierups te beperken en daarbij de 

kosten in de hand te houden. Binnen de be-

bouwde kom worden alle nesten verwijderd 

uit gemeentelijke bomen. Voor de hoofdont-

sluitingswegen buiten de bebouwde kom 

geldt een soortgelijke aanpak. Hier worden 

nesten tot zes meter hoogte verwijderd. Als 

uit controle blijkt dat een boom ‘besmet’ is, 

wordt de boom voorzien van een rood-wit lint 

tot het nest verwijderd is. Buiten deze gebie-

den worden nesten in principe niet verwij-

derd. Deze aanpak sluit aan bij de aanbevelin-

gen van de GGD Drenthe om de rups te be-

heersen in gebieden waar veel mensen ko-

men. Wanneer u nesten van eikenprocessie-

rups aantreft, kunt u dit doorgeven aan de 

gemeente 

Dikke Reint speeldata 

Speeldata 2016: Matinees op zaterdagmiddag 

25 juni en 9 juli, aanvang 14:00 uur. Vrijdag-

avond 1 juli, aanvang 19:00 uur. Deze voor-

stellingen duren: twee uur en vijfenveertig 

minuten.  Nieuw dit jaar is een avondtour met 

iets extra's: namelijk de ‘Dikke Reint by 

Night Tour’ op vrijdagavond 19 augustus, 

aanvang 19:30 uur. Ook nieuw is het arrange-

ment met een diner. Deze ‘Dikke Reint diner-

tour’ vindt plaats op zaterdag 2 juli. Vertrek 

om 16:00 uur.  Opstapplaats is de molen in 

De Wijk.  Meer informatie: ww.dikkereint.nl 
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 Help, een schuld in de                               

nalatenschap?! 

Het zal je maar overkomen. Je bent erfge-

naam geworden en op een gegeven moment 

blijkt geheel onverwachts dat de overledene 

een flinke schuld heeft. De schuld is zelfs zo 

groot, dat je met eigen geld de schuld moet 

gaan aflossen. Met het wetsvoorstel dat on-

langs door de Tweede Kamer is aangenomen 

word je als erfgenaam beter beschermd tegen 

nalatenschapsschulden. 

Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaar-

den of verwerpen. De aanvaarding kan op 

twee manieren: zuiver of beneficiair. Door 

een nalatenschap zuiver te aanvaarden staat 

de erfgenaam met zijn privévermogen in voor 

schulden van de nalatenschap. Bij beneficiai-

re aanvaarding is een erfgenaam alleen met 

geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden 

van de nalatenschap. De erfgenaam moet dan 

de nalatenschap afwikkelen onder toezicht 

van de kantonrechter en kan pas beschikken 

over de nalatenschap als alle schulden zijn 

voldaan.   

Erfrechtspecialist mr. Marloes Boonstra van 

Het Erfrechtkantoor  in De Wijk vertelt: ‘In 

de praktijk blijkt dat erfgenamen al snel een 

nalatenschap zuiver aanvaarden zonder dat zij 

zich daarvan bewust zijn. Dat kan nu bijvoor-

beeld al door het meenemen van spullen van 

de overledene. Omdat een eenmaal gemaakte 

keuze voor zuivere aanvaarding onherroepe-

lijk is, kan een erfgenaam hierdoor in de fi-

nanciële problemen komen’. Met het in wer-

king treden van de nieuwe wet (per 1 septem-

ber 2016) zal van zuivere aanvaarding pas 

sprake zijn als een erfgenaam goederen van 

de nalatenschap verkoopt of op andere wijze 

onttrekt aan eventuele schuldeisers. Verder 

komt er een uitzonderingsclausule voor ge-

vallen waarin de erfgenaam na zuivere aan-

vaarding wordt geconfronteerd met een on-

verwachte schuld. Om te voorkomen dat een 

erfgenaam met privévermogen moet instaan 

voor een dergelijke schuld kan een erfgenaam 

straks de kantonrechter verzoeken om be-

scherming van zijn privévermogen. Mocht u 

meer informatie willen hebben over het aan-

vaarden van een nalatenschap en de gevolgen 

daarvan, neem dan gerust vrijblijvend contact 

op met Het Erfrechtkantoor (per telefoon 06-

23 25 33 65 of per mail in-

fo@heterfrechtkantoor.nl).  

Boetseerworkshop                             

Tijdens de beeldenexpositie Op poten in 

Beeldenpark de Havixhorst wordt de kunst-

zinnige workshop Zelf iets Op poten zetten 

georganiseerd. De honderd dierenbeelden in 

het beeldenpark kunnen ter inspiratie dienen 

voor het boetseren van een eigen dierenbeeld. 

De workshops zijn op 22 en 29 juni of 7 sep-

tember en worden gegeven in Chateauhotel 

en –restaurant De Havixhorst onder leiding 

van beeldhouwster Sonja Zuurman.Sonja 

Zuurman maakt al ruim 30 jaar bronzen beel-

den en heeft in vele cursussen en workshops 

deelnemers geleerd dat iedereen creatief ge-

noeg is om zelf een beeld te maken. Ervaring 

is absoluut niet noodzakelijk. In de workshop 

wordt een beeld geboetseerd met was op een 

vooraf gemaakte constructie van koperdraad. 

Het is ook mogelijk dit beeld later in brons te 

gieten. Tijden: 10.30 uur tot 16.00 uur. 

www.beelden parkdehavixhorst.nl 



D
IS

POSABLE     COFFEE   C
U

PS

T
H

E  FASTEST  PAPER  CUP  M ANUFACTU
RER

onderdeel van www.drukkerij-vandijk.nl meppel 

Ekocups zijn het milieu-
vriendelijke, duurzame 
alternatief voor plastic 
bekertjes.

Op ekocups.nl bestelt u 
snel en eenvoudig koffiebekers 
met een unieke bedrukking. 
Er zijn vele toepassingen te 
bedenken waar u met uw 
eigen koffiebeker goed in 
de smaak valt!

Wij verzorgen ook graag het 
ontwerp voor uw koffiebeker.



  

 15 

Fietsen rondom de Wijk op een fraaie Duofiets 

Wat zou het toch plezierig zijn als u met een familielid of als vrijwilliger een rondje mag fiet-

sen door het fraaie landschap in de omgeving van de Wijk. Maar ook: wat zou het toch voor u 

als zoon of dochter of ander familielid fantastisch zijn om samen met uw ouder of dierbare 

een tochtje te maken rond de Wijk. 

Dat is mogelijk:                                                                                                                     

Het Rode Kruis afdeling De Wolden heeft een 

fraaie Duofiets met als doel om de mensen met 

een beperking, ouderen of personen, die in een 

sociaal isolement zijn geraakt, in de gelegenheid 

te stellen om samen met een vrijwilliger een 

eindje te gaan fietsen. 

De deelnemer en de vrijwilliger zitten naast el-

kaar. De fiets is uitgerust met een elektrische 

trapondersteuning. Meetrappen van de deelne-

mer is niet noodzakelijk, maar mag uiteraard 

wel. Lijkt u dat wat, maar heeft u toch nog wel een paar vragen: Neemt u gerust contact met 

ons op en wij leggen u alles keurig uit. En als u enthousiast bent geworden zowel als deelne-

mer of als vrijwilliger, dan kunt u zich bij ons aanmelden. U krijgt dan alle informatie hoe een 

en ander werkt. 

Doen!                                                                                                                                                     

U zult enthousiast raken, ongeacht op welke plek u zit. 

Informatie: 

Fenneke Smits                    Anthony Henderiks                                                                              

De Doelenkamp 31             Secr. A.W. Goldsteinplantsoen 1                                                                  

7957 CN  De Wijk              7957 AG  De Wijk                                                                                        

Tel. 0522-442954            Tel. 06-13631738                                                                                   

e-mailadres:  smitsfj@ziggo.nl                                                                                                             

Lummeldagen 3 juli - gratis te bezoeken -  voor Jong en oud!                                                                                                                                   
De Drentse Lummeldagen op zondag 3 juli is een gratis te bezoeken eendags, No Nonsens 

doe-het-zelf festival voor jong en oud. Niets moet en heel veel mag. De naam zegt het al, 

wilt u lekker lummelen of luieren op een kleedje of in een hangmat dan kan dat gewoon. De 

locatie is dit jaar wederom op het land van Roelof Dekker aan Boerpad in Ruinerwold.                                                           

Natuurlijk hoort er muziek, entertainment en ander (kinder) vermaak bij. Echter het betekend 

wel een festival zonder grote artiesten en/of bekende namen. Maar een laagdrempelig, gezel-

lig en sfeervol festival met een grote knipoog. Op het terrein is eten en drinken verkrijgbaar.                     

Ook voor kinderen is er van alles te doen. Zo bestaat het kinderparadijs uit lucht en spring-

kussens, een knutselplein, en ze kunnen zich laten schminken.                                                                       

Lummeldagen? 
Het wordt weliswaar in meervoud geschreven. Maar het betreft slechts een dag, de tweede 

dag is voor eigen rekening. Lekker thuis voor de buis, of op het werk in de baas zijn tijd.  

Noteer dus:  zondag 3 juli 2016. Tijden: 13.00 – 19.00 uur. Locatie: Boerpad Ruinerwold . 

De organisatie is in handen van Stichting De Wiek Actief i.s.m. Ruinerwold.info  
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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 9 juli 2016. Kopij inleveren voor 4 juli. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



