
  

   

 

                                      2e jaargang nr. 18 l  26 sept 2015 

Motorclub de Antrappers vierde zaterdag het 

35 jarig jubileum in het centrum van De 

Wijk. Onder het motto: Motoren, Markt,  

Muziek en Meer was er ’s middags van alles 

te doen.  Zo kon er op allerlei motoren en 

andere voertuigen worden meegereden. Voor 

wie wilde weten hoe het voelt om een wheely 

te maken was er een wheely simulator. Dit 

bleek een schot in de roos onder de stoere 

motorrijders. Verder was er een outletmarkt 

van de Wieker ondernemers in de Dorps-

straat aangevuld met andere kraampjes.   

Business Club Wacker was ook aanwezig bij 

het feest om de jubilerende motorclub een 

grote taart aan te bieden, gemaakt door bak-

kerij Nijstad. >> 

 

 

Antrappers vieren 35 jarig jubileum  
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.           

Maak Online een kappersafspraak! 

Gemakkelijk online een afspraak  boeken bij 

kapsalon Hairtrends in Ruinerwold. Wanneer 

jou dat uitkomt! www.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)  

 

 

 

 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Vervolg van voorpagina 

Voor de molen was er 

een kofferbakverkoop 

voor jong en oud waar 

goede zaken werden 

gedaan.  

Muzikaal was er ook 

van alles te beleven. De 

Malletband van Apollo 

speelde samen met de 

Wieker rockband Big 

John een aantal num-

mers samen.  Dit bleek 

vooral een verassende 

combinatie te zijn bij 

stevige rocknummers van 

o.a. Metallica en Thin Lizzy.  

De bekende Normaal cover-

band Gin Gedonder sloot het 

feestje passend af met een 

waardig eerbetoon aan de 

popgroep Normaal. Alle hits 

van de Achterhoekse band 

passeerden de revue.  Ook 

werd er nog een nieuw club-

lied ten gehore gebracht. De 

club trakteerde zelf ook nog 

door vanaf 17.00 uur een 

Happy Hour in te stellen. Omstreeks 21.00 uur kwam er een eind aan  de feestelijkheden.  
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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 

- Zo dat was me weer een mooi feesie 

- Van de Antrappers bedoel ie? 

- Jazeker  

- Helemoale mit iens 

- Apollo malletband en Big John 

was ook verrassend. 

- Metallica en Deep Purple speulden 

ze samen. En dat klunk best fraai 

- Over rockmuziek gesproken! 

wanneer is’t feesie an de Bloembarg? 

- Dat duurt nog eem is op 26 maart 

- Okay 

- Anders nog wat int verschiet dan? 

- Genog denk ik 

- Dat live in de Wiek mit die Wieker  

bandties komp dat ook nog weer? 

- Nee, dit joar niet hek e heurt 

- Was veurig joar wel een succes 

- Precies, en doarumme ist now niet! 

- Oh!! 

- Ast een succes is muj het niet gelijk 

wullen herhalen, das de gedachte 

- Kiekt an! 

- Karst in De Wiek kreg ook een iets 

andere opzet dan veurig joar 

- Wat dan? 

- Was ja immers altied op zundag! 

- Klopt en now dan? 

- Tis nog op zaterdag vanaf 17.00 uur. 

- Wanneer is dat zijns ook alweer? 

- Das now op zaterdag 12 december 

- Woarumme dat dan? 

- Dat muj ook iens veranderen soms 

- Liekt mej wel gezellig 

- Wordt ook mooi 

- Yow 

- Goed Goan  
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Aanleg fietspad                                                                
Binnenkort is het zover: dan wordt de ontbrekende schakel in de wandel- en fietsverbinding 

langs de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen voorzien van een mooi beton-

nen fietspad. De aanleg van dit stuk fietspad was een van de wensen die voortkwam uit de 

dorpsvisie die De Wijk in 2012 heeft vastgesteld. De kosten voor de aanleg van het fietspad 

zijn € 145.000. Het project wordt gefinancierd door de Belangenvereniging, gemeente De 

Wolden, Provincie Drenthe en mede mogelijk gemaakt door firma Van Spijker. Voorzitter 

Gina Homan: ‘Het heeft wat voeten in de aarde gehad en gelukkig is het nu zover dat het 

fietspad aangelegd kan worden. We zijn erg tevreden over de goede samenwerking in dit pro-

ject met de gemeente. En natuurlijk zijn er veel vrijwilligers druk mee geweest; we zijn erg 

blij met hun inzet.’                                                                                                                      

 
 

Op foto: Jans Westerbeek en Eite Stokker hebben veel goed werk verricht om de aanleg van 

het fietspad mogelijk te maken. 

Meldpunt Veilig Verkeer 

Kent U een verkeersonveilige situatie dan kunt U die sinds kort rechtstreeks melden op de 

website: www.vvn.nl van het Meldpunt Veilig Verkeer. Veilig Verkeer Nederland onder-

steunt u en biedt handvatten om gezamenlijk met medestanders de verkeersveiligheid te ver-

beteren. 

Bovendien komt u via het Meldpunt Veilig Verkeer makkelijk in contact met andere mel-

ders, overheden, belangenorganisaties en maatschappelijke partners om te zorgen voor een 

oplossing van de verkeersonveilige situatie. Veilig Verkeer Nederland/De Wolden krijgt 

dankzij uw melding een beeld van hoe de verkeersveiligheid door weggebruikers wordt erva-

ren. Dit is belangrijk omdat VVN Nederland/De Wolden zo een beeld krijgt van plekken 

waar weinig of geen ongevallen gebeuren, maar die toch onveilig zijn. Met uw signaal kun-

nen we voorkomen dat er een verkeersongeval gebeurt.  
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 DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Maak kans op deze Bakery Wheels!  

Nieuw in De Wijk:  Tai Chi Tao/Qigong lessen 

Door de beoefening van Tai Chi Tao/Qigong leer je op een eenvoudige manier bewegen en 

ontspannen. Door het uitvoeren van de ronde, vloeiende bewegingen vind je rust en ontspan-

ning.  

De specifieke bewegingsvorm is bevorderlijk voor de energietoevoer en de bloedcirculatie. 

Deze stijl van Tai Chi kenmerkt zich door de eenvoud, de ronde, zachte vormen en het gemak 

van uitvoering en is voor iedereen toegankelijk. De lessen worden verzorgd door Angely Kok 

uit IJhorst  (Akide) en worden gegeven op  

donderdagmorgen van 10.30-11.30 uur in de Havezate te De Wijk.                                                 

Inlichtingen/opgave:  Angely Kok tel : 0646167044                                                                 

info@akide.nl     www.akide.nl  

Coop Dunnink heeft weer een hele leuke actie bedacht. Bij elke besteding van € 5,00 aan 

brood en banket ontvangt u een stempel en bij een volle stempelkaart van 10 stempels maakt 

u kans op deze fiets! Tevens verloten we 5 weken lang  twee houten fietskratten! Trekking 

van de winnaar van de fiets is maandag 19 oktober. 
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Belangenvereniging en B&W op fiets 

Afgelopen vrijdag  1 september fietste het bestuur van de Belangenvereniging de Wijk met 

het college van B&W en een aantal raadsleden langs verschillende plaatsen in De Wijk. Voor-

zitter Gina Homan: ‘We hebben een mooie tocht gemaakt en we hebben laten zien waar we 

blij mee zijn en wat we belangrijk vinden voor het dorp. We treffen het college en raadsleden 

regelmatig in vergaderingen en het is goed om elkaar dan ook eens daar buitenom te ontmoe-

ten. Het was een geslaagde middag.’ 

De fietstocht ging van 

de boerderij van de 

familie Roze/Ten 

Wolde over het via-

duct richting Koek-

ange om te kijken 

waar het nieuwe fiets-

pad komt.  

Vervolgens deed de 

groep het zwembad 

aan. Via De Horst via 

de Postweg naar de 

nieuwe winkellokatie 

en de bouwplaatsen 

van Actium.  

Vervolgens doorge-

fietst naar de sport-

velden, en van daaruit naar Dickninghe, via het paardenpad door het bos langs de ijsbaan, 

toen richting de bibliotheek en als laatste door Dunninghe 3.  

In de Havezate werd de middag afgesloten met een drankje. De Belangenvereniging bedankt 

Huisjes die fietsen beschikbaar stelde en de Wiekermeule, die de bezoekers voorzag van een 

pondje meel van de Meule. 
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Scholen Wolderwijs worden uitgerust met 3D printer 
 

Alle scholen van Stichting Primair onderwijs zullen de komende tijd uitgerust worden met 

een 3D printer. Wolderwijs heeft ontwikkelen van talenten hoog in het vaandel staan en ze 

wil dan ook onderwijs verzorgen dat kinderen nieuwsgierig maakt. Een 3D printer op iedere 

basisschool is daarbij volgens Wolderwijs niet meer weg te denken. Jos Kok, initiator van 3D 

Kanjers, begeleidt de scholen bij de introductie en invoering. 3D Kanjers is een uniek initia-

tief voor basisscholen in Nederland. Ze stimuleert talentontwikkeling door wetenschap en 

techniek met behulp van de 3D-printer. De leerlingen gaan niet alleen werken met de 3D-

printer, ze gaan de printer ook zelf bouwen.  

 

Het blijkt dat steeds minder kinderen in Nederland kiezen voor een technische opleiding. 

Voor de nabije toekomst kan dit ernstige consequenties hebben, waar het de concurrentiepo-

sitie van Nederland in de internationale economie betreft. Om mee te kunnen doen in de 

mondiale economie, moet de belangstelling voor techniek vergroot dienen te worden. Het 

basisonderwijs speelt daarin een voorname rol; immers jong geleerd is oud gedaan. Nieuwe 

technologieën zullen deze vernieuwing en omslag moeten gaan stuwen. 

 

Wolderwijs is er van overtuigd dat de weg daar naartoe al in het basisonderwijs begint. Op al 

haar scholen krijgt techniek al zeer regelmatig aandacht. Met de invoering van de 3D-printer 

op iedere school wil Wolderwijs de belangstelling voor techniek en technologie een verdere 

impuls geven. In twee sessies zijn de leerkrachten door Jos Kok van 3D Kanjers voorbereid 

op het omgaan van de leerlingen met de 3D printer binnen de eigen school. De eerste resulta-

ten hiervan zijn binnenkort op iedere school te zien.  
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Openlucht restaurant op unieke locatie in De Wijk 
 

Smaakmakers Festival Perfecte zomerafsluiter! 

  

Dit weekend is het zover: op 26 en 27 september strijken in het Reestdal zo’n 25 rollende 

keukens neer  in een weiland aan de Julianaweg tussen De Wijk en IJhorst. Twee dagen lang 

genieten van eten en drinken, smullen van verhalen, foodwalks en live muziek op het gratis 

toegankelijke Smaakmakers Festival. 

  

Ontspannen genieten van eten, verhalen en muziek 

Het belooft prachtig nazomerweer te worden. Daarmee is het Smaakmakers Festival een per-

fecte zomerafsluiter en een ideale gelegenheid om met het hele gezin, vrienden, buren of col-

lega’s af te spreken en gezellig samen te genieten van eten en de verhalen eromheen!  

Van pure, bijzondere ingrediënten worden de lekkerste gerechtjes bereid in bijzondere rollen-

de keukens, van caravan tot imposante groene legerambulance. Een feest voor het oog én 

voor de smaakpapillen. En er is voor elk wat wils. Een kleine greep uit het aanbod. De 

Schildhoeve presenteert vanuit een smoking BBQ een nieuw barbecueconcept, Plaizier on 

Tour bereidt vanuit een Volkswagenbusje uit 1960 hartige wafels, PP Mangerie uit De Wijk 

serveert het hippe Pulled Pork, de man van de knakworst geeft knakworst een nieuwe dimen-

sie en Smoothie Batidos serveert supergezond genietsap. Een overzicht van alle food trucks is 

te vinden op www.smaakmakersfestival.nl/de-smaakmakers. Het festival wordt compleet met 

een mooie muzikale dressing van verschillende live bands. 

  

Voor jong en oud 

Ook voor kinderen en jongeren is het Smaakmakers Festival een feest. Ze kunnen kiezen  

uit diverse activiteiten. Er is bijvoorbeeld een kindertheater, een heus kinderkookcafé en  

Kleurig Kakelen heeft, speciaal voor het festival, een creatieve workshop ontwikkeld.  

Wie dat wil, mag pony rijden en de oudere jeugd kan meedoen aan een echte survival, geor-

ganiseerd door Reestdal Outdoor. 

  

Lekker Landschap, snoepen uit de natuur 

Mede dankzij de unieke locatie aan de Reest en daardoor prachtig gelegen op de grens van 

Drenthe en Overijssel, werken Landschapsbeheer Drenthe en Landschap Overijssel graag 

weer mee aan het festival. Wie nieuwsgierig is naar de mogelijkheden van plukken en eten 

uit de natuur, kan er zijn hart ophalen. Op het festivalterrein  is een mooi landelijk marktje 

ingericht waar veel informatie te verkrijgen is, inclusief een aantal smakelijke streekpro-

ducten.  

 

Zowel op zaterdag als op zondag worden wandel en fiets Foodwalks georganiseerd. Onder-

weg worden planten en kruiden in de natuur geplukt en naderhand worden er smakelijke ge-

rechtjes van gemaakt tijdens live cooking op het terrein. Kijk op de website voor de verschil-

lende mogelijkheden per dag. 

  

Eerst even langs de geldautomaat! 

De toegang tot het festival is gratis. Je betaalt alleen voor eten en drinken. Dat kan alleen 

contant. Meer informatie over het Smaakmakers Festival vind je op 

www.smaakmakersfestival.nl. 

http://www.smaakmakersfestival.nl/de-smaakmakers
http://www.smaakmakersfestival.nl
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Avond Ladies Only  

Op 13 november organiseert de Havezate een 

gezellig avondje uit voor Ladies Only. Er is 

tijdens deze avond van alles te zien en te bele-

ven voor ladies only! Het programma bestaat 

onder andere uit creatieve (mini)workshops, 

demonstraties, en gezellig shoppen langs de 

kramen van verschillende locale ondernemers 

en hobbyisten. Ook kun je even langs wippen 

in onze mini wellness met daarin aanwezig 

een schoonheidsspecialiste, kapster, nagelsty-

liste en een pedicure. En wil je helemaal ont-

spannen dan kun je plaatsnemen in de massa-

gestoel.  

Mini workshop ‘Kumihimo’ armband maken. 

Tijdens deze workshop ga je een armband 

maken volgens een eeuwenoude Japanse 

vlechttechniek met behulp van een vlecht-

schijf en wordt gevlochten met satijndraad. 

De mini workshop wordt doorlopend aange-

boden maar er kunnen max.10 personen aan-

schuiven aan tafel. Kosten voor deze work-

shop zijn € 5. 

 

Mini workshop “Sushi’ maken. 

Onder begeleiding van een kok leer je tijdens 

deze workshop hoe je sushi maakt. Het mooie 

aan sushi is dat je er eindeloos mee kunt vari-

ëren. Er is genoeg keuze voor wat betreft de 

vulling voor sushi. Je kunt zelf experimente-

ren met combinaties van smaken. Er is voor 

iedereen wel een lekkere soort sushi te verzin-

nen. Ook deze workshop wordt doorlopend 

aangeboden voor €5.-. 

Mini workshop bloemschikken. 

Tiijdens deze workshop wordt er onder bege-

leiding een leuk herfststuk gemaakt. Met een 

beetje hulp en eigen creativiteit ga je met een 

sfeervol stukje naar huis. Kosten voor deze 

workshop zijn € 7.50. 

Tevens worden er op deze avond verschillen-

de demonstraties gegeven met o.a.  Paaldan-

sen, kick fun en tai chi. En staat er een Foot-

fighter step in de hal om uit te proberen. De 

Ladies Only is van 19.00 tot 22.30 uur en de 

entree bedraagt €2.50 en voor de eerste 50 

gasten ligt er een welkomstcadeautje klaar.    

Veegactie Glasvezel 

De veegactie van Glasvezel De Wolden was 

bedoeld om de laatste 200 handtekeningen 

binnen te halen. Het werden er veel meer, tot 

grote vreugde van de liefst 45 vrijwilligers die 

verdeeld over vijf busjes door de hele ge-

meente toerden. 

 

Het startsein werd ’s morgens gegeven bij de 

recreatiepark Westerbergen in Echten, even 

na vier uur werd bij Hoeve Sonneclaer in 

Fluitenberg de eindstand bekend gemaakt. 

Dat gebeurde in het bijzijn van gedeputeerde 

Henk Jumelet. De provincie Drenthe heeft de 

actie vanuit De Wolden altijd gesteund. ‘Wij 

zijn het grootste initiatief in Drenthe, wij vin-

den het ook belangrijk dat de provincie heeft 

aangegeven ons zo optimaal mogelijk te zul-

len helpen’, aldus voorzitter Gerhard Kippers. 

In Rogat en IJhorst heeft Glasvezel De Wol-

den gepeild hoe de belangstelling was. 

‘Daarna hebben we aangegeven dat die dor-

pen hun eigen vraagbundeling moesten hou-

den. Als daar ook 70 procent binnengehaald 

werd, kunnen wij ze gewoon aansluiten’, al-

dus Saša Svitlica. In Rogat heeft bijna ieder-

een een intentieverklaring getekend. 

 

Nu de intenties binnen zijn, kan de volgende 

stap gezet worden op weg naar glasvezel in 

De Wolden. Zo worden providers gezocht. 

Inwoners betalen straks helemaal niets voor 

de aanleg van het netwerk, want dat wordt via 

de abonnementen bij de providers betaald.  

Adverteren in dewijk.info?  
       Bel of mail ons:  06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info        

 www.dewijk.info 
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Opknapbeurt Fietspaden 
 

De fietspaden tussen Ruinen en Oosteinde, 

Zuidwolde en de Wijk en langs de weg Altev-

eer krijgen dit jaar een nieuwe bovenlaag. Een 

deel van deze werkzaamheden is al klaar. Door 

het gunstig aanbesteden van dit onderhoud, 

kan de gemeente ook het 7,5 km lange Com-

missaris Cramerpad vanaf Koekangerveld 

aanpakken. Voor het onderhouden van de fi-

etspaden investeert de provincie Drenthe in 

overleg met recreatieschap Drenthe 30% in de 

kosten. Provincie Drenthe staat bekend als 

fietsprovincie, met deze kwaliteitsimpuls 

wordt dit versterkt. 

 

Initiatief van inwoners  

Dankzij de subsidie van de Provincie en de 

inzet van verschillende initiatieven van in-

woners investeert de gemeente in haar fi-

etspadennetwerk. Dit jaar is het Kloosterpad, 

tussen het centrum van Ruinen en Engeland 

aangelegd. Het initiatief voor dit 1.6 km lange 

fietspad is genomen door de Belangenvereni-

ging Ruinen. 

 

Ook de belangenvereniging Koekangerveld zet 

zich voor een fietsverbinding van de dorpskern 

Koekangerveld naar Marterhaar. Het fietspad 

heeft een lengte van 2 km en vormt een rec-

reatief en verkeersveilig alternatief voor de 

fietsers die nu nog gebruik moeten maken van 

de Bosweg. De belangenvereniging de Wijk 

heeft het initiatief genomen om de ontbre-

kende schakel tussen NAM- locatie en Slen-

kenweg bij de Wijk in de fietsverbinding over 

de kade van de Hoogeveensevaart aan te leg-

gen. Dit fietspad krijgt een verharding van 

beton. 

 

De aanbesteding van het burgerinitiatief 

Linderweg kan dit jaar plaatsvinden. Dit doet 

de gemeente samen met de gemeente Harden-

berg. Daarnaast is een fietspad langs de Wil-

lem Moesweg in Veeningen in voorbereiding. 

Ook voor deze fietspaden ontvangt de ge-

meente subsidie van de Provincie.              

Gemeenteraadsvergaderin-

gen De Wolden in beeld 
 

Raadsvergaderingen in De Wolden worden 

vanaf donderdag 10 september, 19.30 uur met 

live-beelden en links naar vergaderstukken 

uitgezonden via internet. Via dewolden.nl/

gemeenteraad kunnen belangstellenden de 

vergaderingen van de gemeenteraad via de 

computer, smartphone en iPad volgen. 

 

De raadzaal van het gemeentehuis in Zuidwol-

de is de afgelopen weken aangepast. De 

aanpassingen in de raadszaal zijn te bekijken 

in een kort filmpje via dewolden.nl/

gemeenteraad. Vijf camera’s brengen de ge-

meenteraad, het college van burgemeester en 

wethouders, eventuele insprekers en het pu-

bliek in beeld.  

 

Naast de beelden zijn er verwijzingen naar 

informatie over agendapunten en degene die 

aan het woord is. “De raad wil met deze live-

uitzendingen inwoners nog beter en transpa-

ranter informeren over ontwikkelingen in hun 

leefomgeving. Met dit nieuwe systeem is de 

raad klaar voor het nieuwe politieke seizoen”: 

aldus raadsgriffier Josee Gehrke. 

 

De gemeenteraad vergadert elke tweede en 

laatste donderdag van de maand. Naast het 

online volgen van de vergadering is iedereen 

ook welkom om de vergadering in de 

raadszaal bij te wonen. De vergadering is ook 

live te beluisteren via Streekradio De 

Wolden op 104.8 FM, of via 

www.streekradio.nl. 

 

Vergaderstukken van de raad 

De agenda van de raad en de te behandelen 

onderwerpen zijn tien dagen voor de 

raadsvergadering te vinden op dewolden.nl/

gemeenteraad en in De Wolder Courant. De 

raadsstukken liggen ook ter inzage in het ge-

meentehuis en in de vier openbare 

bibliotheken. 
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Doomijn doet mee aan voorleesactie Woezel en Pip 

 

Het is deze week de week van de alfabetisering en daarom is er op dinsdag 8 september een 

voorleesactie voor ouders. Hier hebben wij op locatie ook aan meegedaan door met de kin-

deren te gaan voorlezen uit het boekje van Woezel en Pip wat speciaal voor deze actie is 

gemaakt. Om 10:15 uur zijn we met de kinderen naar de speelhal gegaan waar allemaal 

krukjes klaar stonden met het boekje erop. Eerst hebben de kinderen er zelf even heerlijk in 

gekeken en daarna heeft een Pedagogisch medewerker het boekje voorgelezen. Nadat het uit 

was mochten de kinderen een mooie kleurplaat in kleuren van natuurlijk Woezel en Pip. De 

kinderen die er vandaag waren hebben het boekje mee gekregen naar huis zodat ze hem van-

avond en op andere dagen nog eens weer kunnen lezen!!   

Opening Miele Experience Store 

 
Hagedoorn Electroworld opent op donderdag 24 september de Miele Experience Store. 

Deze ‘winkel’ gaat deel uitmaken van de bestaande winkel die al meer dan 30 jaar een be-

grip is in Meppel en omgeving. U vindt hier de nieuwste en meest moderne apparaten van 

Miele die demonstratie klaar staan opgesteld.  

De komst van deze Miele Experience Store heeft Hagedoorn Electroworld aangegrepen om 

de hele winkel ingrijpend te verbouwen en te vergroten, waardoor met name de keuken 

inbouw apparaten een prominentere plaats in de winkel hebben gekregen. Om dit niet onop-

gemerkt voorbij te laten gaan heeft Hagedoorn Electroworld komende weken tal van spec-

taculaire opening aanbiedingen. Kortom zeker een bezoekje waard. 



  

 15 

Feestelijk heropening Tegelhome en HV Wonen 
Bij Tegelhome en 

HV Wonen is er 

de afgelopen tijd 

hard gewerkt aan 

een nieuwe uit-

straling.  

Zowel het assorti-

ment als de show-

room zijn flink 

uitgebreid. Afge-

lopen vrijdag was 

er de mogelijk-

heid om het resul-

taat te bewonde-

ren tijdens de 

feestelijk heropening. Vele bezoekers kwamen even kijkje nemen en eigenaar Henk Veijer  

succes te wensen in vernieuwde zaak. 

Ook  de opstelling van het sanitair is anders en alle badkamers zijn vernieuwd. ‘Het was tijd 

om alles weer eens te veranderen en moderniseren’ lacht eigenaar Henk Veijer.  

‘Wij merkten dat veel klanten die tegels of sanitair kwamen kopen bij  Tegelhome óók op 

zoek waren naar andere spullen voor hun interieur, zoals gordijnen, tapijt en laminaat. Daar-

om hebben wij in 2013 besloten om óók deze producten aan onze klanten aan te bieden’. HV 

Wonen deelt het pand met Tegelhome, maar is méér dan een 'interieurhoekje binnen een te-

gelzaak zo verzekert  Veijer. ‘HV Wonen is een volwaardige interieurspecialist met een keu-

ze uit een groot assortiment interieur van verschillende merken en prijsklassen’.  

‘Alles onder één dak, tegen de beste prijs’. Dat is tevens de slogan van Tegelhome & HV 

Wonen . Veijer:  ‘Je kunt bij ons in principe terecht voor de hele verbouwing of verhuizing. 

Wij bieden immers complete badkamers, tegels en PVC en Vinyl vloeren, maar ook gordij-

nen, (buiten) zonwering en vloerverwarming. Een verbouwing of verhuizing is als hectisch 

genoeg, en bij Tegelhome & HV Wonen bieden wij de juiste formule: één leverancier voor 

uw hele huis! En dat altijd voor de beste prijs. Komt bij dat we alles in eigen hand hebben.  

Eigen tegelzetters, stoffeerders, installateurs, montageteam  en een  aanspreekpunt’. 

Veijer: ‘Het samenstellen van een nieuwe badkamer is geen gemakkelijke opgave. Een bad-

kamer kost een hoop geld waarvan je natuurlijk langere tijd van wilt genieten. Het is daarom 

belangrijk om de juiste keuzes te maken. Daarom komen we vooraf ook altijd eerst thuis bij 

de klant de situatie ter plekke te bekijken.   
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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 

0522 - 441434 

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 10 oktober 2015. Kopij inleveren voor 05 oktober 10.00 uur 
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