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Bizarre kruipweddenschap

Je hebt gewone weddenschappen en bizarre weddenschappen

Die weddenschap van Remco Botter (24) en
zijn vrienden kan tot de laatst genoemde
categorie worden gerekend. De inwoner
van IJhorst had het plan opgevat om op
zondag 19 januari van Rogat via De Wijk
en IJhorst naar de Bloemberg te kruipen.
Zover kwam het echter niet . Na vijf kilometer werd de strijd gestaakt.
Botter in het dagelijkse leven stratenmaker, en wel gewend om op zijn knieën te
kruipen ging de weddenschap aan met
Aron Teunissen uit De Wijk. Diens broer

Leon Teunissen kroop exact zes jaar geleden al eens van Rogat naar De Wijk.
Vol goede moed begon Botter aan zijn
kruiptocht. Maar na enkele kilometers
kreeg hij last van zijn polsen. Vlakbij de
Vossenburcht, en op de helft van de route
hield hij het voor gezien.
Ondanks dat de weddenschap niet voltooid
werd, waren zijn vrienden niet te beroerd
om de buidel te trekken. Dit leverde de
onfortuinlijke kruiper toch nog een leuk
geldbedrag van rond de tweehonderdvijftig
euro op.
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Wat now dan?
Een nej krantie in de wiek
Vuul mij ook al op
	De tweede al die ak in de busse
kriege
Woar komp dat zo weg?
Die Spin van Bemo Entertainment
brengt um uut
	De razende reporter van
weblog-dewolden.nl ?
Precies
Was er behoefte an zo’n krantie dan?
Dacht het wel
	Niet iederiene zit altied achter zo’n
scharm te loeren
Vertel mij wat
	Nog mit e doane aan de nej doarsduuk?
Ikke niet, mej te kold
Zul er nog een winter komen?
Nou nog? alles stiet al in bluj
Ie weet nooit, kan raar lopen
Maart roert zijn staart?
En april dut wat hij wil
Gaj nog noar die inloopavond toe?
	Ja bin benejd noar bestemmingsplan
Horst locatie
	Al e heurd wat er in dat pand van de
ABN komp?
	De ien zeg een pizzeria, de andere
zeg een keeseboer
Wej zult het vanzelf wel zien
Zo ist
Yow
Goed goan
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

www.luchiesbouw.nl

Alice Linthorst wint maand gratis sporten

Blij en verrast ontving de winnares de sportieve cheque

Alice Linthorst uit IJhorst heeft de
sportieve cheque voor een maand lang
gratis Better Belly gewonnen bij Fit in De
Wijk. Tijdens de Kerst-in De Wiek die in
december werd gehouden in De Wijk kon
iedereen een gooi doen om deze prijs te
winnen.

Het enige dat men hoefde te doen was
zich hiervoor inschrijven. Uit de vele
formulieren werd de inschrijving van Alice
Linthorst getrokken. Blij en verrast ontving
de winnares de sportieve cheque maandagavond uit handen van Tonnie Kosten,
eigenaar van Fit in De Wijk. Deze prijs is
te besteden bij de sportschool.

Always Sunday bij de Wiekslag
Zaterdag 8 februari is er een optreden van
de band Always Sunday bij cafe de Wiekslag in de Wijk.
Aanvang 22.00 uur. Gratis Entree
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financieel
management
coaching
& begeleiding
administratieve
dienstverlening

ADMINISTRATIE- EN
ADVIESBUREAU
VOOR HET
KLEINBEDRIJF,
STARTERS,
FREELANCERS EN
ZZPʼERS

Heerengracht 1, 7941 JH MEPPEL
0522 – 440 511
WWW.DETERB.NL

GOED EN
VOORDELIG
Niveau matte houtverf
Justpaint krijtverf
Sikkens-sigma-wijzonol

WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
TELEFOON 441348

Inloopbijeenkomst herontwikkeling
voormalige Horstlocatie
Woensdagavond 29 januari organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de
herontwikkeling van de voormalige Horstlocatie in de Wijk. De bijeenkomst begint om
19.00 uur tot 20.30 uur in de Havezate aan de Dorpsstraat 78. Belangstellenden kunnen dan het voorontwerp bestemmingsplan inzien.
Herontwikkeling voormalige Horstlocatie
De herontwikkeling omvat de voormalige
Horstlocatie. Met deze planologische
procedure
wil de gemeente de eventuele nieuwbouw
van een supermarkt en de aanleg van
parkeerplaatsen op de voormalige Horstlocatie mogelijk maken. “Het opnieuw
inrichten van de voormalige Horstlocatie

is onderdeel van het centrumplan de Wijk.
Samen met de inwoners en ondernemers in
de Wijk wil de gemeente het dorp aantrekkelijk houden om te wonen, te winkelen
en te leven,” aldus wethouder Jan ten
Kate. Het voorontwerp bestemmingsplan
ligt tot en met maandag 10 februari ter
inzage in het gemeentehuis.
www.dewolden.nl
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Geslaagde middag voor ouderen in De Wijk

De ouderen uit De Wijk hebben op vrijdag 24 januari een gezellige middag gehad met
workshops, verloting en toneel. Mede door sponsoring van de Regiobank, de Stouwe en
de middenstand die zorgde voor leuke prijzen konden de mensen voor een klein bedrag
mee doen. Deze middag is voor herhaling vatbaar zo is de conclusie. Verbindingsgroep
ouderen en sponsoren in De Wijk bedankt!

SPARRENLAAN 27, 7955 AL IJHORST
TELEFOON:0522 441 349

WWW.BRALSCATERING.NL

Burgemeester komt voorlezen
op OBS de Horst

Burgemeester de Groot heeft woensdag
22 januari groep 8 van OBS de Horst in
De Wijk voorgelezen uit het boek Spijt
van schrijfster Carry Slee. Dit gebeurde
in het kader van het nationaal voorleesontbijt.
Ook in andere groepen werd voorgelezen
door een prominente of bekende inwoner van De Wolden. Zo waren Jan Tijink
en wijkagent Theo Meijering ook van de
partij.

voorgeschoteld
over zijn
werkzaamheden. Om
de ochtend
extra feestelijk te
maken, had de ouderraad gezorgd voor
een lekker bolletje en iets te drinken
voor ieder kind.

Met name groep 5 was danig onder de
indruk van de komst van de politieman in
vol ornaat. Meijering kreeg allerlei vragen
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Bison pur schuim

€ 7,40

500 + 250 ml gratis
-25% kassa korting

Houd uw kasten droog
Nu op alle Bison vochtvreters

Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames,
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)

TING

SA KOR

25% KAS

Dorpsstraat 70, 7957 AW De Wijk
Tel: (0522) 44 32 92
fixethuisjestwc@hetnet.nl
www.fietswereldhuisjes.nl

ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften en verzorgt professioneel

Nieuw bij Fit In De Wijk
Zumba

dinsdag 4 februari aanvang 20.30 uur

Paalfitness

belastingadvies. Voor ondernemers en
particulieren. Als u dat wilt, regelen
wij naast uw belastingzaken ook uw
administratie!
En ja, ZZP’ers zijn ook ondernemers…

Vrijdag 7 Februari aanvang 18.30 uur
Voor meer informatie of
opgave bel: 441090

Voelje goed, voel je

FIT IN DE WIJK

Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

UITBREIDING
OPENINGSTIJDEN
In verband met het grote aantal nieuwe klanten bij
RegioBank de Wijk, gaan we onze openingstijden nog
verder verruimen!! Vanaf 1 februari zal de bank ook
dinsdag en vrijdag de hele dag open zijn!
Door het vertrek van de ABN Amro en de Rabobank uit de Wijk zien we de afgelopen
maanden een explosieve groei van nieuwe klanten bij RegioBank.
Dat zijn klanten die kiezen voor het gemak van een bank in het dorp.
Zodat het dorp leefbaar blijft! Een bank waar je zonder afspraak binnen kunt lopen om
geld te storten of om geld te halen. Waar je een solide advies ontvangt en een
eerlijke rente zonder dat je daarvoor hoeft te onderhandelen!
Een bank waar persoonlijk contact nog heel gewoon is.
Waar je de mensen achter de balie kent en weet dat zij jou ook kennen.
De openingstijden per 1 februari:

In de Wijk (0522-47 67 80)
Van maandag tot en met vrijdag elke ochtend open van 09.00 tot 12.30 uur en op
dinsdag en vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.
( uitbreiding volgt!)
In Ruinen (0522-47 25 28)
Elke werkdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur
In Zuidwolde (0528-37 05 92)
Elke werkdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur
In alle vestigingen zijn we ook tussen de middag open.
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken.

Jubilarissen in zonnetje gezet

Woensdagavond 15 januari werd in De
Havezate de jaarvergadering gehouden
van de Vrouwen van Nu afdeling de Wijk.
De voorzitter huldigde zeven jubilarissen.
Vier van deze dames zijn 50 jaar lid en
drie dames zijn 25 jaar lid van de Vrouwen
van Nu.

Van links naar rechts: 50 jaar lid: de dames
A. Broekhuizen-v.d.Berg, B. Kuiper-Haveman en G. Scheper-Stellink. Niet aanwezig
mevrouw M. Hoeve-Vonder. 25 jaar lid: de
dames A. Kloeze-Meier, H. Speelman-Hokse
en R. Joustra-van Loon.
www.antrappers.nl

Jaarvergadering Antrappers
De Jaarvergadering van de Antrappers
is gepland op vrijdag 7 februari 2014,
aanvang om 20.00 uur in het clubcafé. De
reguliere maandvergadering op 3 februari
vervalt dan. Dit wordt een bestuursverga-
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dering ter voorbereiding op de jaarvergadering.
De Kalender van 2014 en de Notulen van
2013 staan op de site onder het kopje
Jaarvergadering.

Inloopbijeenkomst verkeerssituatie kruispunt Dorpsstraat-Postweg

De werkgroep kruispunt Dorpsstraat-Postweg nodigt de inwoners van de Wijk uit voor
een inloopbijeenkomst op dinsdag 4 februari tussen 16.30 en 21.00 uur in ontmoetingscentrum de Havezate.
U kunt de bijeenkomst op het voor u
passende moment bezoeken. Tijdens
de avond kunt u de door de werkgroep
geconstateerde knelpunten en mogelijke
oplossingen om de verkeerssituatie van het
kruispunt Dorpsstraat-Postweg te verbeteren, inzien en bespreken. Leden van de
werkgroep (o.a. omwonenden, ouders van

schoolkinderen en vertegenwoordigers van
VVN en Dorpsbelangen) zijn aanwezig om
met u in gesprek te gaan. De werkgroep is
benieuwd naar uw mening over de mogelijke oplossingen. U kunt de bijeenkomst
op het voor u passende moment bezoeken.
Graag tot 4 februari in de Havezate.

Cursus ‘Ken uw Streek’
De Historische Vereniging De Wijk- Koekange organiseert dit winterseizoen, evenals voorgaande jaren een cursusavond ‘Ken Uw streek’. Deze avond, die bedoeld is voor diegenen
die iets meer van de geschiedenis van de eigen streek willen weten, wordt gehouden
op donderdag 13 februari. In ons onderkomen onder de molen Dorpsstraat 65b De Wijk.
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Opgave vooraf bij: Jan Bolling De Wijk tel 441618
email adres: janbolling14@gmail.com of bij Aaltienus Buiter Koekange tel. 451682. email
adres: a.buiter64@ziggo.nl
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Politiek café voor jongeren De Wijk
Het netwerk Land van de Reest van Vrouwen van Nu organiseert op maandag 17 februari een politieke avond. Speciale aandacht gaat uit naar de jonge kiezer, vooral
zij die dit jaar voor het eerst gaan stemmen.
Zeven merendeels jonge kandidaten op de verkiezingslijsten van Meppel, Staphorst en
De Wolden gaan onder leiding van Margriet Benak, bekend van RTV Drenthe, in debat
over allerlei onderwerpen die de gemeentelijke politiek aangaan en ook vooral over de
standpunten van de partij die ze vertegenwoordigen.
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van CDA, Groen Links, Christen Unie, SP , D66, PvdA
en VVD.
De organisatie hoopt zo de interesse in de politiek bij jong en oud op te wekken.
De avond vindt plaats in de bibliotheek van De Wijk.
Het adres is Prins Clauslaan 4 7957 EA
Het publiek is welkom vanaf 19.30 uur.
De entree is 5 euro inclusief consumpties.
Jonge kiezers hebben gratis toegang.
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Dickninger crossloop op zaterdag 1 maart
De Reestrunners en organisatie van de Wiekloop gaan op 1 maart een crossloop organiseren in het Dickninger bos bij De Wijk. Wij hopen op u belangstelling en wij zorgen
voor een mooi rondje door het Dickninger bos.

Inschrijven vanaf 9.30 uur in de kantine van vv Wacker.
Adres: Wiltenweg 1a De Wijk.
Inschrijfgeld € 5.- deelname vanaf 14 jaar
Start om 11.30 uur
(start bevindt zich op 350 m vanaf de kantine)
Afstanden 5 of 10 km
rondje van circa 5 km door het Dickninge bos
Categorieën: dames en heren, voor de winnaar is er een attentie.
Na inleveren startnummer, een kop erwtensoep aan de bar van de kantine.
Na afloop een kleine verloting op startnummer.
Kleed en douche gelegenheid kleedkamers vv Wacker.
Deelname op eigen risico.
Meer informatie op www.wiekloop.nl
Zondagmorgen 2 februari is er een testloop van de route.
Lopers die mee willen doen kunnen zich verzamelen op de parkeerplaats naast de
molen. We vertrekken om 9.00 uur!
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Wij staan op de Ondernemersbeurs
30 en 31 januari en 1 februari
Bij Vos BV in Ruinerwold

Hair, Beauty & Fashion

Hairtrends
Dijkhuizen 90 - Ruinerwold
Di t/m Do 13.30 - 21.00 uur
Vrijdag
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 13.00 uur
0522 - 48 16 29
www.kapsalonhairtrends.nl

Informatie:

Alarmnummer ................................................................... 112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk ..........................0522 – 442672
Bibliotheek De Wijk ....................................................... 0522 – 441434
Centraal Meldpunt De Wolden ................................. 0528 – 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe ............0522 238508
Gemeente De Wolden ................................................... 14 0528
Huisartsenpost Meppel ................................................ 0900-1120112
Huisartsenpraktijk De Wijk ....................................... 0522 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
OBS de Horst ...................................................................... 0522 441 942
Ontmoetingscentrum De Havezate .......................0522-44 42 00
Politie de Wolden ............................................................ 0900-8844 (geen spoed)
Regionale nieuws ............................................................ www.weblog-dewolden.nl
Tourist Info de Wijk ....................................................... 0522-44 32 75

deWijk.info

Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws over De Wijk is ook te vinden op: www.dewijk.info
Volgende uitgave: 22 februari 2014 Uiterste inleverdatum: 22 februari 12.00 uur

