
  

   

Inwoners buigen zich over herinrichting Dorpsstraat  

                                 4e jaargang nr. 05 l 4 maart 2017 

 

_____________________________________________________________(advertentie)___ 

Als aftrap van het project Herinrichting 

Dorpsstraat de Wijk organiseerde gemeente 

De Wolden dinsdagavond 14 februari een 

inloopavond. Vele geïnteresseerden kwamen 

naar Ontmoetingscentrum de Havezate om de 

dialoog aan te gaan. De gemeente hoopte met 

deze avond de aandachts-, knelpunten en 

mogelijke oplossingen op te halen bij de aan-

wonenden en gebruikers van de Dorpsstraat.  

>> lees verder op pagina 2 
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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, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Adverteren, tips of nieuws                         

voor redactie?                                                             

Telnr. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                         

www.dewijk.info 

Vervolg voorpagina 

Hierna wordt er een werkgroep gevormd van 

bewoners en ondernemers die met elkaar in 

een aantal ontwerpsessies, begeleid door de 

gemeente, tot een gedragen ontwerp zullen 

komen voor de nieuwe inrichting van de 

Dorpsstraat. De ontwerpsessies vinden plaats 

in de periode maart tot en met mei 2017 waar-

na de uitvoering van het ontwerp in het voor-

jaar van 2018 is.  

Jan ten Kate: “We willen de Dorpsstraat in de 

Wijk samen met inwoners en ondernemers 

oppakken. We hopen dat zowel ondernemers 

als inwoners zich aanmelden om mee te wer-

ken aan het ontwerp’. 

Herinrichting Dorpsstraat 

Herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk is 

een vervolg van het centrumplan de Wijk, 

deze is in de zomer van 2016 afgerond. Het 

gaat om het gedeelte van de Dorpsstraat vanaf 

het Ontmoetingscentrum De Havezate tot de 

Wiltenweg. De herinrichting is een invulling 

van de doelstelling: een toekomstig de Wijk 

waar het goed wonen, winkelen en onderne-

men is en waarin de Wijk aantrekkelijk is 

voor bezoekers. 

WAT MIJ OPVIEL!! 

Door huiselijke omstandigheden heb ik de 

laatste (bijna 3 jaar) dagelijks gefietst van De 

Wijk naar ‘De Schiphorst’ in Meppel. 

Een fietstocht die, ondanks de omstandighe-

den, elke dag weer een feest was om te doen. 

Langs die prachtige, goed onderhouden Have-

zathes. Langs die schitterende weilanden met 

die mooie houtwallen als afscheiding. Langs 

de mooie boerderijen enz.! Als muzikant ver-

geleek ik dit landschap, al fietsend wel eens 

met een symfonie, waarin meestal ook van 

die prachtige melodieën zitten. 

Soms zit er in zo’n symfonie wel eens een 

dissonant (een vals toontje). En die dissonant 

zit ook in de hierboven genoemde fietstocht. 

Als je namelijk De Wijk goed en wel uit bent, 

zie je aan de rechterkant zo’n dissonant. De 

oude, totaal vervallen boerderij waar Annie 

en wijlen Jan  Schrotenboer met hun kinderen 

gewoond hebben. Een bouwval!! 

Kom op rijksoverheid, of provinciale over-

heid, of gemeentelijke overheid, of particulie-

ren!! Dit wil je toch niet?? Neem voordat het 

grote fietsseizoen weer begint, deze dissonant 

weg uit de prachtige symfonie van dit land-

schap!! 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 1 
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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 lees ik now verdwaalde  

pakketbezorgers en dolende bezoekers 

- Dat lees ie inderdoad goed 

- Niemand kun de kokkerije,  

Woert en Dunningerhof vienden! 

- Heet dat zo, dat wus gieniens 

- Det was ook probleem doar, 

de meesten wussen het niet 

- Ze hebt now stroatnoamborden 

e plaatst in neje planDunningen!  

-D’r bint vroagen e stelt in de road? 

- Ja, en toen kun ut snel 

- Det was meer toeval of nie? 

- De borden waren al lange kloar, 

allend nog niet e plaatst 

- Hoe stiet ut mit de herinrichting 

van de Dorpsstroate? 

- Wel goed dunkt mej 

- Was een mooi koppel volk 

bej die inloopoamd 

- De Antrappers bint  ook alweer 

 drok mit de OTR lees ik 

- Zekers ut belooft weer 

un mooi spektakel te worn 

Die Valentijnsactie was  

aans ook een mooi succes 

- Ja, 600 toarten bint er verkocht 

Nijstad kan vast gien toarte meer zien! 

- En binnenkort Roreko mit potgrond 

en de Bloem mit loten  an de deure? 

- Wat lees ik bej GKV 

zuukt ze een penningmeester 

- Klopt helemoale 

- En de Wiekslag een bartender? 

- Niks veur oe? 

- Nou nee, ik zitte zijns liever                        

veur de bar dan er achter 

- Yow                                                 

- Goed Goan  
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Er gaat veel veranderen maar toch ook 
weer niet. Hentenaar blijft uw vertrouwde, 
betrouwbare huizenmakelaar in de regio. 
We blijven in de voor ons zo bekende  
omgeving. Alleen kantoor Zuidwolde gaat 
verhuizen en krijgt andere openingstijden. 
Vanaf 1 maart is Hentenaar Makelaardij 
Zuidwolde geopend aan de Hoofdstraat 
93b te Zuidwolde. 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 9.00 uur - 12.30 uur 
en 13.30 uur - 17.00 uur                                                 
Zaterdag op afspraak 
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Moeders en oma’s showen bruidskleding  

Hoe bijzonder is het om je moeder of oma in een bruidsjurk te zien? De kinderen van OBS de 

Horst wilden er in ieder geval niets van missen. Het speellokaal van de school zat dinsdag-

morgen 14 februari stampvol tijdens deze prachtige bruidsmodeshow.  

Om Valentijnsdag  een extra speciaal tintje te geven, organiseerde IKC De Horst hier een 

bruidsmodeshow voor alle kinderen, maar ook voor ouders en grootouders. Voor de meeste 

kinderen was dit extra bijzonder omdat ze hun moeder of oma nog nooit in een bruidsjurk 

hadden gezien.  Ongeveer vijftien bruiden pasten hun bruidsjurk nog, en schitterden over de 

rode loper.  

Zelfs Meester Lex en meester René hadden hun trouwpak uit de kast gehaald. Muziekmeester 

Frank zorgde voor passende bruiloftsmuziek. Het idee voor de bruidsmodeshow kwam van 

Juf Manuela.  Zij  praatte het geheel aan elkaar door de details te vertellen over de verschil-

lende bruiloften. 



kijk op 
www.drukkerij-vandijk.nl

BESTEL ONLINE 
HIPPE EN GOEDKOPE 
GEBOORTEKAARTJES!

Zomerdijk 13a (0522) 270280 

7942 JR Meppel info@drukkerij-vandijk.nl

nieuwnieuwnieuwnieuw
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Feestelijke heropening Trendline Haarmode 
 

Per 1 januari is Petra  

Gruppen de nieuw eige-

naresse van Trendline 

Haarmode in De Wijk. 

Ze nam ‘de Schaar’ 

symbolisch over van 

Susanne Ellerman die 

de kapsalon 22 jaar 

heeft gerund.  

 

Voor de klanten is Petra 

een bekend gezicht, 

omdat ze er al jaren 

werkzaam is.                    

Afgelopen vrijdag 17 

februari was de feeste-

lijke heropening.                

Vele klanten, vrienden en bekenden kwamen even een kijkje nemen en Petra en haar team 

geluk wensen met heropening. De kapsalon heeft een complete make-over gekregen, waar-

door het een heel andere uitstraling heeft gekregen. Petra geeft aan enorm veel zin in te heb-

ben in deze nieuwe uitdaging.  
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MAAK VAN UW 

HOND EEN ECHTE 

SPEURNEUS!! 

PRIVELES 12 EURO PER UUR 

 INFO: ANNEKE 06-46316696  

Kroezen voor al uw Tuinwerkzaamheden 

Wilt u van uw tuin genieten, maar komt u niet meer toe aan alle werkzaamheden, dan bent u 

bij mij aan het juiste adres. Ook voor alle andere buitenwerkzaamheden kunt u bij mij terecht.   

J. Kroezen voor al uw tuin en buitenwerkzaamheden.   

U kunt mij bereiken via telefoonnummer: 0622171287 of per mail: j.kroezen@hotmail.nl   

Op vrijdag 17 maart 20.30 uur is de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging 

De Wijk.  U bent van harte welkom in sporthal De Slenken. We bedanken deze avond ook 

onze sponsoren en vele vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat onze activiteiten kunnen door-

gaan. De Oranjevereniging is daar natuurlijk ontzettend blij mee! De agenda voor de vergade-

ring zal klaarliggen voor u bij binnenkomst.  

Hieronder ziet u ons voorlopig jaarprogramma. Nadere informatie over de activiteiten volgt 

via dit kanaal, onze Facebookpagina en onze internetsite.  

Bloemenactie    7 t/m 11 maart                                                                              

ALV     17 maart                                                                                                

Koningsdag    27 april                                                                                            

Dodenherdenking   4 mei                                                                                                

Wijkerfeest    28 juni t/m 2 juli                                                                                    

Jaarlijkse collecte OV  september  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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OTR rit Antrappers 

Op zondag 19 maart organiseert de motorclub 

De Antrappers alweer de 32e editie van de 

Off the Road rit voor wegmotoren. Het eve-

nement zal voor de twaalfde keer starten bij 

Gebben Motoren te Rogat. De club hoopt er 

weer een speciale editie van te maken. 

Inschrijven kan vanaf 09.00 uur en de kosten 

zijn 20 Euro. Onze club is geen lid van een 

Motorbond en een licentie is dus niet nodig. 

Wel gaan we ervan uit dat de motor rijtech-

nisch in goede staat verkeert, niet teveel la-

waai maakt en is verzekerd en de berijder een 

geldig rijbewijs heeft. Verder zijn de Neder-

landse Enduro/OTR reglementen van toepas-

sing. 

Dit jaar kunnen ook weer alleen tweewielige 

motoren deelnemen. Dus Trike’s en Quad’s 

zijn helaas niet toegestaan. Er is rond het dorp 

de Wijk een daarop afgestemde route uitge-

zet, die door de rijders van deze motoren een 

aantal keren gereden kan worden. De club is 

er in geslaagd om een route van ongeveer 50 

kilometer lengte uit te zetten, waarvan ruim 

90 % onverhard is. De wegen die verhard zijn 

meestal openbare wegen, waarop de rijders 

van hun inspanningen in het terrein kunnen 

bijkomen. De deelnemers komen uit het hele 

land en zelfs uit Duitsland en België. Voor de 

lokale bevolking zijn er op de route een aantal 

leuke plaatsen om de kunsten van de rijders 

van nabij te bekijken. Het is echter niet toege-

staan om zich op de route zelf te begeven.                        

Een aantal leuke plaatsen zijn de start in Ro-

gat en dan de crossproef richting Meppel,  de 

Oosterboer, Broekhuizen of op het maisper-

ceel aan de Postweg waar een crossproef is. 

Hierna komt men nog door landgoed Dick-

ninge, en enige bospercelen aan de Hessen-

weg, waarna weer gefinisht wordt op Rogat. 

Hou dus rekening met de motoren in en rond 

De Wijk. Er wordt om 10.30 uur gestart en 

verwacht wordt dat de laatste rijders rond 

15.00 uur gefinisht zullen zijn. 

De uitvalsbasis is dus  Gebben Motoren te 

Rogat, waar het nodige te zien zal zijn. Te-

vens valt hier voor de echte liefhebbers een 

compleet overzicht van de route te bezien en 

zullen oude beelden van eerdere ritten wor-

den vertoond. Voor een hapje en een drankje 

kan men daar ook terecht en die is in handen 

van De Antrappers en Van Braam Catering. 

Tevens zal hier nagepraat worden over alle 

belevenissen tijdens de rit. Al met al een 

gezellige Afterparty, met mogelijk nog een 

verrassende act. Het inschrijfformulier is te 

downloaden bovenaan deze pagina 

(www.antrappers.nl) 
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Vrouwen van Nu  

vieren 85 jarig bestaan 

 

Op woensdag 15 februari vierde Vrouwen 

van Nu afd. de Wijk haar 85 jarig bestaan. 

Voorzitter Janny Flik vertelde over het ont-

staan van de afdeling. Op 2 februari  1932 

werd de afdeling opgezet door de heer J. ter 

Haar van het Drents Landbouwgenootschap. 

Inderdaad een heer, die de plattelands vrou-

wen tot een vereniging opriep. Hij leidde ook 

de eerste vergadering. 

 

'Samen' is dit jaar is het thema van Vrouwen 

van Nu. Samen gaan wij nu naar de honderd 

jaar. Op de tafels in de zaal waren 2 gebor-

duurde kleden uitgestald. Een uit 1957 gebor-

duurd met de namen van de leden en een uit 

1992, gemaakt door de leden van de hand-

werkcommissie. De zaal was versierd met de 

eerste lente bloemen, primula’s.  

Na de huishoudelijke mededelingen kwamen 

De Olde Deerns  aan de beurt om de avond 

nog feestelijker te maken. Deze 3 dames zon-

gen liedjes, vertelden verhaaltjes en droegen 

van het verleden, een warme deken van 

vriendschap, een hommage aan de Iesel, ge-

dichtjes voor, alles in  het dialect. Verschil-

lende onderwerpen kwamen langs: liefde, 

herinneringen aan het platteland, op de fiets, 

nostalgie, het romantiseren een sketch over 

telefoneren en antwoordapparaten, en nog 

veel meer, alles in het dialect.  

 

Zij gaven mee, als je plat kunt praten moet je 

het niet laten, dialect de taal die lekker bekt 

en is dialect nu streektaal of gewoon plat. 

Nadat de voorzitter De Olde deerns bedankt 

had, vertelde zij dat de leden een primula mee 

mochten nemen en wenst iedereen een veilig 

thuis.    
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Zwerfvuil opruimen      

We wonen in een mooi groen dorp vlakbij de 

Reest. En elke keer besef ik me weer dat het 

een voorrecht is om hier te mogen wonen. 

Alleen jammer dat er mensen zijn die structu-

reel de mooie omgeving vervuilen.  Een aan-

tal keren in de week loop ik daarom een rond-

je door mijn buurt in De Wijk en raap zoveel 

mogelijk zwerfvuil op. En dat levert al snel 

resultaat op. In onze straat ligt nauwelijks 

zwerfvuil meer. In de andere buurten wemelt 

het nog van de snoeppapiertjes, energydrank-

blikjes en sigarettendoosjes. Niemand uit het 

dorp stoort zich er kennelijk aan. Niemand? 

Bijna niemand. Net als ik, raapt Joost Kam 

uit de Wijk ook zwerfvuil, hij deed in januari 

2014 een oproep in de media om vanaf het 

tankstation TinQ in Meppel richting De Wijk 

de bermen langs het fietspad zwerfvuilvrij te 

maken. Deze actie leverde een hele berg afval 

op. Een mooi initiatief. Maar wordt hier iets 

van geleerd? Nee, helaas maar weinig. Nog 

steeds is er veel zwerfvuil zowel in het dorp 

als daarbuiten. In Purmerend is een man op-

gestaan die zijn plaats binnen een jaar zwerf-

vuilvrij wil maken. Hij stelde zich ten doel 

om 20.000 stuks afval op te rapen binnen zes 

weken. Tot zijn eigen verbazing had hij bin-

nen enige weken al het gewenste aantal opge-

raapt. Hij heeft berekend dat als één op de 

vier mensen in Purmerend (dat zijn 20.000 

mensen) dagelijks 1 stukje zwerfvuil opraapt 

de stad binnen de kortste keren schoon kan 

zijn.  

Een geweldig plan. Als dit in Purmerend kan, 

waarom dan niet  in Drenthe? Laten we de 

proef op de som nemen. Stel uzelf ten doel 

om als u de hond uitlaat, een ommetje maakt 

of een  boodschapje doet ook eens wat afval 

op te rapen. Na een tijdje is het resultaat echt 

zichtbaar! Bovendien motiveert  u hiermee 

ook weer andere mensen om hetzelfde te 

doen. In het voorjaar heeft Joost wederom 

een schoonmaakactie  gepland.  Kom men-

sen, raap met ons mee, samen maken we het 

verschil.                                                                            

   R. Westerhuis, de Wijk 
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Heeft u moeite om uw doel te bereiken? 

Heeft u moeite met uw voeding?                         

Heeft u moeite om het sporten in te                

passen in uw huidige leefstijl?              

Personal Training al vanaf € 100,00 

per maand. 

Begin vandaag nog aan een fitte toekomst 

en reserveer een GRATIS proefles: 

06-53277670      info@tkta.nl 

Verdwaalde pakketbezor-

gers en dolende bezoekers  

De VVD heeft in  de Raadsvergadering van 

16 februari vragen gesteld over de straat-

naamborden in nieuwbouwwijk de Wijk. De 

eerste bewoners zijn ruim 1,5 jaar geleden 

hun woningen betrokken in de nieuwbouw-

wijk Dunningen in de Wijk. Er is echter nog 

geen straatnaambord te bekennen, met als 

gevolg verdwaalde pakketbezorgers en do-

lende bezoekers. De fractie van de VVD De 

Wolden heeft daarom de volgende vraag: Is 

het college voornemens om op korte termijn 

straatnaamborden te plaatsen in de nieuw-

bouwwijk Dunningen te de Wijk?  Deze 

vraag kan ondertussen als niet gesteld wor-

den beschouwd. Toeval of niet! Enkele da-

gen voordat de vraag binnen kwam, zijn de 

straatnaamborden geplaatst.  

Potgrondactie RoReKo 

Korfbalvereniging RoReKo de Wijk/IJhorst 

en Welkoop de Wijk organiseren dit jaar 

weer een potgrondactie. Evenals vorig jaar 

wordt de (Welkoop RHP Potgrond 40 lt.) 

verkocht.  per zak € 5,00 en 3 zak voor € 

12,00. En gedroogde koemest (Welkoop 25 

Lt.) van een eerste klasse kwaliteit, voor 

maar € 12,00 per zak, door ons aan huis be-

zorgd. (Dus zelf geen gezeul met de zakken 

potgrond!)                                               

Verkoopdata:                                              

- Donderdagavond 23 maart vanaf 18:00 uur  

IJhorst en buitengebieden.                                        

- Vrijdagavond 24 maart plan zuid en Dun-

ninge en het buitengebied van de Wijk 

(Rogat, De Schiphorst, Wijkbrug en de Haal-

weide)                                                                                          

- Zaterdagmorgen 25 maart kern v/d De Wijk   

Bent u niet thuis op deze dag, dan kunt u 

contact opnemen met Ronald Gol 440230 of 

Jan Smits 442954 of smitsfj@ziggo.nl  voor 

uw bestelling.  
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Penningmeester gezocht! 

De tiende kunstroute Grensloos Kunst Ver-

kennen is weer op donderdag t/m zondag in 

de laatste drie weken van september 2017. 

Noteer 7 sept t/m 24 september vast in uw 

agenda en mis het niet! In dit jubileumjaar zal 

extra aandacht zijn voor kunst in het prachtige 

landschap van de Reest. De voorbereidingen 

door de enthousiaste kunstcommissie zijn 

alweer volop gestart. Wij zijn op zoek naar 

een penningmeester (m/v)!  Wie meldt zich 

aan om ons bestuur weer voltallig te maken? 

Wil je hier meer van weten? 

Mail naar info@grenslooskunstverkennen.nl 

of bel met voorzitter Lineke Eskes 0522 

451477. 

VTV De Slenken begint 

aan nieuw tuinseizoen  

Het nieuwe jaar is net begonnen en menigeen 

is bezig zijn leven te beteren. Meer bewegen 

en gezonder eten zijn veel voorkomende goe-

de voornemens en wat zou een betere manier 

zijn om er invulling aan te geven dan een 

moestuin te beginnen? Het is echter handig 

om met enige voorkennis te werk te gaan, om 

teleurstellingen te voorkomen. Niemand 

wordt met groene vingers geboren, deze ko-

men pas door ervaring en nauwkeurige obser-

vaties. Dus laat 2017 voor u een moestuinjaar 

worden. Heeft u interesse of wilt u meer in-

formatie dan kunt u contact opnemen met een 

van onze bestuursleden, voorzitter Harry Jon-

kers tel: 443219 of secretaris Jans Westerbeek 

tel:440446 

Geslaagde Valentijns-actie  

Dit jaar willen de ouderen van Woon- en 

zorgcentrum Dunninghe graag weer een dag 

op stap tijdens de zogenaamde Zonnedag. 

Ook de tachtig plus inwoners van De Wijk 

kunnen aansluiten, mits zij afhankelijk zijn 

van thuiszorg.  

Om dit te kunnen bekostigen werden er Va-

lentijnstaarten verkocht in het dorp.  Dit in 

samenwerking met bakkerij Nijstad die een 

heerlijke Valentijnstaart fabriceerde. In totaal 

werden er door dertig vrijwilligersruim 600 

taarten verkocht, zodat er een leuk bedrag 

overblijft om voor de ouderen een leuk uitje 

te organiseren. De Zonnedag staat voorlopig 

gepland op donderdag 29 juni. De bestem-

ming is nog niet bekend. Wel zal er wederom 

afgesloten worden met een pannenkoekenbuf-

fet bij café De Wiekslag. Al met al was het 

een zeer geslaagde actie met dank aan de 

(ver) kopers die volgend jaar ongetwijfeld een 

vervolg krijgt 

 

Barman/vrouw gezocht!  

Wij zijn per direct op zoek naar een erva-

ren barman/vrouw van min. 25 jaar voor 

een gezellig café in De Wijk. 

Werkzaamheden                                       
Je werkt ongeveer 20 uur in de week op 

zaterdag, zondag en maandag avond, en 

om de week op vrijdag. Werkzaamheden 

bestaan uit bar draaien, bedienen en keu-

ken werkzaamheden. 

Profiel                                                                            
Kan jij goed met mensen omgaan, ben je 

flexibel, stressbestendig en is horeca jouw 

ding dan zijn wij op zoek naar jou! 

Contact                                                              
Bel of kom eens binnen voor extra infor-

matie. Maria  telefoon: 06-30216100. 
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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 18 maart 2017. Kopij inleveren voor 13 maart. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



