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Leerlingen groep 8 spelen afscheidsmusical
De leerlingen van groep 8
namen vorige week woensdagavond afscheid van OBS
De Horst. In de Havezate
speelden ze voor een volle
zaal met familieleden de
afscheidsmusical Radio
GoGo. Dit was een humoristische afscheidsmusical
met aanstekelijke muziek,
dolkomische karakters en
verrassende wendingen.
Het verhaal: Tijdens de
voorstelling draait het om
twee concurrerende radiozenders. De
ene zender Radio GoGo verkeert in grote
problemen. De luistercijfers en inkomsten
dalen razendsnel. Daarentegen gaat het
supergoed met Radio X-FM. Bij Radio GoGo
snapt niemand hoe dat kan. Aan de spectaculaire supersound en flitsende deejays
kan het niet liggen. Eén ding is zeker: het
probleem moet worden opgelost, want
anders is Radio GoGo reddeloos verloren.
Het spoor leidt naar de concurrent Radio
X-FM en “de financial controlmanager” van
Radio GoGo.

Dinsdagmorgen 1 juli vond de generale
repetitie plaats. ‘s Middags volgde de
eerste voorstelling voor de opa’s en oma’s.
Woensdagmorgen was de voorstelling voor
groep 1 t/m 7. ‘s Avonds waren ouders/
verzorgers van harte welkom. Daarna was
er tijd voor een hapje en drankje met na
afloop disco voor de leerlingen van groep
8. Donderdag mochten de leerlingen van
groep 8 later komen. Zij begonnen de
laatste dag op school met een terugblik
(film) van de musical. Daarna werd het
decor, de musicalversiering en het lokaal
opgeruimd.
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Bart en Tim Tijink deelnemers derde editie
Cannonball Run
De voorgaande twee edities reden ze ook al mee, en dit jaar doenBart en Tim Tijink uit De
Wijk als team Bulletproof voor het derde jaar op rij mee aan de Cannonbalrun. De start is
op 4 augustus vanaf de gebruikelijke startplaats bij Van der Valk in Zwolle die tevens als
sponsor aan het evenement verbonden is. De finish is op 8 augustus aan de zuid kant van
De Dolomieten in Italië.
De Europese Cannonballrun is gebaseerd op
de gelijknamige film uit 1981 die verhaalt
over een knotsgekke race dwars door
de Verenigde Staten. De run draait om
plezier, avontuur en vindingrijkheid. Snelheid speelt daarentegen geen rol tijdens
vijfdaagse auto avontuur. Naast een route
beschrijving, krijgen de deelnemers elke
dag vijf opdrachten die ze mogen uitvoeren. Deze opdrachten zijn voor de teams
naast een leuke route ook nog eens een
unieke invulling van de dag. Degene die
tijdens de run de meeste punten heeft wint
duizend euro. Zijn er meerdere teams die
eerste zijn geworden, dan wordt dit bedrag
verdeelt onder deze teams. Een van de
voorwaarden om mee te mogen doen aan
deze race is dat de auto minimaal vijftien
jaar of ouder moet zijn, en bij voorkeur
gepimpt. En daaraan voldoet de opvallende ‘Bulletproof’ Volvo 940 GL uit ‘92’ in
iedergeval.
Inmiddels zijn vader en zoon goed op elkaar ingespeeld. ‘Het is voor ons geweldig
genieten om mee te doen. De uitdaging is
om het materiaal heel te houden en dus
te finishen. In combinatie met vooral veel
gezelligheid , is dit voor ons de belangrijkste drijfveer om mee te doen’. De aanschaf
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van de oude Volvo in 2012 bleek een gokje
voor wat betreft de prestatie mogelijkheden van deze ‘bak’. Het bleek een juiste
gok, de auto heeft het duo inmiddels door
heel Europa gebracht tijdens de voorgaande edities. ‘Vooral de eerste run was pittig,
ruim 5500 km met een finish in Valencia.
Vorig jaar was het compleet anders met
technische routes door Engeland, Schotland
en Wales. Ja, het links rijden hebben we na
ongeveer 2500 Engels mijlen aardig onder
de knie gekregen lacht Tijink’. De komende
editie vergt weer andere inventiviteit en
aanpassingen van de teams. ‘Er is een nieuwe variant bedacht met een hoog Alpen gehalte, dus bergpassen bedwingen via kleine
landweggetjes met een finish in Italië. We
hebben er echter alle vertrouwen in om de
run tot een goed eind te brengen’.
De populariteit van de Cannonballrun is de
laatste jaren enorm gegroeid. Dit jaar is
er plaats voor maximaal honderd teams.
Tijdens de vorige editie werden KIKA en
treesforall als goede doelen geadopteerd.
Van de 2013 run ging er een deel van het
inschrijfgeld naar Clini Clows. Deze editie
wordt Villa Pardoes ondersteunt. De verrichten van team Bulletproof zijn te volgen
via facebook.com/teambulletproof

Griet en Piet
ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften en verzorgt professioneel
belastingadvies. Voor ondernemers en
particulieren.
Eindelijk, vakantie!? Nee wacht eens
even: aangifte inkomstenbelasting
vergeten?! Bel snel voor hulp bij uw
aangifte.
Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

Zonnesteek Aanbieding

Nog even wat cm/kg kwijt voor de zomer?
Zonnesteek Aanbieding

Speciale
zonnesteek aanbieding,
Tot 01-10-2014
4 wekenkwijt
voor slechts:
Nog even wat cm/kg
voor de zomer?

onbeperkt sporten
Speciale
zonnesteek
aanbieding,
voor
€slechts:
69,50
4 weken voor slechts:

€ 69,50

€ 50
12 x Sporten met de Better Belly

DEZE WAARDEBON
IS GELDIG
2 x Complete body
analyse TOT
Persoonlijk
trainingsschema
01-08-2014
Deze actie is geldig tot 15-06-2014
12 x Sporten
met de Better Belly
2 x Complete body analyse
Persoonlijk trainingsschema
Deze actie is geldig tot 15-06-2014

H. Tillemaweg 63b
7957 CB De Wijk

H. Tillemaweg 63b
7957 CB De Wijk

Tel: 0522-441090
06-53277670

Tel: 0522-441090
06-53277670

info@fitindewijk.nl
www.fitindewijk.nl

info@fitindewijk.nl
www.fitindewijk.nl

- Kriege wej een camping in de Wiek?
- Dan weet ie meer as mij
- Zage een caravan stoan bij de Parkweg
- Oh dat veldtie wat lest onder water stun
- Precies!
- Ien caravan mak nog gien camping
- Tis wel een geschikte locatie
- Dat zekers
- Hold de redactie van dit kraantie vakaansie
- Hoezo?
- Volgende kump 9 aug pas weer uut
- dat klopt
- Die Spin dut het ook allemaal allend
- En wej zit now in de komkommer tied
D’r is weinig nejs te melden
- Okay vandoar
- Nou ja dan kieke wej wel op’t weblog
- Zekers
- Hef Popko de varfpot ter hand e neumen
Bej dat neje Itialiaanse restaurant
- Ik zag ut, valt wel op
- Stiet niet verkeerd twouwens
- De Oranjevereniging is nog op zuuk
Noar olde foto’s van het feest
- Wat wult ze doar mit dan?
- Die worden vertoond bej’t feest
- End volgende moand is al zo wiet
- Dat skut mooi op, zekers
- Wej mut nog mit de wagen begunnen
- Maar wej hebt er wel tig keer over vergaderd inmiddels
- Dat ken ik, heel gezellig altied
- Na afloop wet niemand meer wat er
overlegt is
- Goeie vakantie e wenst
- Yow
- Goed Goan
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

GOED EN VOORDELIG

SIGMA
SIKKENS
DRENT
WIJZONOL
WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348
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Oranjevereniging op zoek naar oude
foto’s Wieker feest
Oranjevereniging De Wijk is op zoek naar oude foto’s van het Wieker feest. Hoe ouder
hoe mooier zo is de gedachte. Bij voorkeur uit de jaren 70,80 en 90. Deze foto’s worden
middels een beamer vertoond op een groot beeldscherm in de feesttent. Dit sluit mooi
aan bij het thema dit jaar: Goud van Oud. Ook eventueel oude krantenknipsels met foto
zijn welkom. Alle foto’s worden ingescand. Waarna u ze gewoon terug krijgt.
Heeft u foto’s neem dan contact op met Roelof Martens roef20@gmail.com

Geslaagde Facebook grap
Dieren die de voetbaluitslagen voorspellen
of dieren met de kleuren van het land, het
komt deze zomer regelmatig voor tijdens
het WK voetbal. Zo begon ook de grap
van Agrariër Jan Martin Smid uit De Wijk.
Enkele uren voor de belangrijke wedstrijd
Nederland – Mexico op 29 juni.
Hij had de anderhalf jaar oude pink met
de mooie naam ‘Haalweide Ken Royal
Bente’ een Oranje gekleurde hoed opgezet
en Heereveen sjaal om gedaan, hier een
foto van gemaakt en deze geplaatst
op zijn Facebook pagina.

Met de bijpassende tekst: ‘Haalweide Ken
Royal Bente is klaar voor vanavond! Ze lust
ze wel rauw, die Mexicanen’. Dit leverde
veel leuke reacties op van mensen die gelijk een voorspelling deden. Niet alleen uit
de buurt van De Wijk, maar ook van een
oud klasgenoten. Marcel Muller uit Ureterp
was een van hen. Hij wist de 2-1 overwinning van Nederland juist te voorspellen.
Daarom toog hij een week later even naar
de boerderij van Smid aan de Commissieweg om daar koffie met gebak te eten.
Uiteraard wilde hij nog wel even op de
foto met HKR Bente.
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
www.luchiesbouw.nl

GOED EN VOORDELIG

ECOLEUM
HOUTOLIE PV 94
HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348
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Mooie opbrengst Rode Kruiscollecte
De landelijke collecte voor het Rode Kruis heeft in de gemeente De Wolden een mooi
resultaat opgeleverd. Er is € 5,814,40 opgehaald. In Ruinen een bedrag van €1.066,98. In
Ruinerwold €845,52. In Koekange werd €1.327,83 opgehaald. In de Wijk €1.061,70 en in
Zuidwolde €1.548,35.
Een bedrag waar het bestuur van het
Rode Kruis afd. De Wolden erg blij mee
is. Voorzitter Eduard Annen: “Dank zij de
inzet van de 125 collectanten kunnen wij
met dit mooie bedrag weer activiteiten
organiseren voor mensen uit De Wolden
die minder mobiel, veel alleen of ziek zijn.
Denk hierbij maar aan het bioscoopbe-

zoek, de twee jaarlijkse boottocht maar
ook aan het plezier dat mensen beleven
aan de duo-fiets. En dan niet vergeten de
wekelijkse, kleine activiteiten die worden
georganiseerd zoals de bingo. Activiteiten
waar veel plezier aanbeleefd wordt. En
daar doen we het allemaal voor.”

Schoolreisje Peuterspeelzaal

Het schooljaar van Doomijn Peuterspeelzaal Postweg werd woensdag 2 juli afgesloten met
het jaarlijkse schoolreisje. Dit jaar gingen de kinderen naar IJsboerderij de Drentse Koe
in Ruinerwold. En wat is er dan leuker om vervoerd te worden met een trekker en huifkar.
Dat vonden de peuters ook. De rit er naar toe was daarom al een grote belevenis. Daarna
lekker spelen bij de IJsboerderij. Waar ze een geweldige ochtend beleefden. Ter afsluiting werd er uiteraard een heerlijk ijsje gegeten. Na afloop stond de trekker met huifkar
alweer te wachten om alle vermoeide peuters weer mee terug te nemen naar de Wijk.
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kledingverhuur

de bonte koe
Op zoek naar een smoking
of feestkleding?

www.kledingverhuurdebontekoe.nl
T 06 19 99 89 21 | Haakswold 14 | Ruinerwold

grafisch ontwerp Studio Eigen Merk

Rui m
20. 000 stu ks
ver kle edk led ing
op voo rra ad

Aktie verlengd
tot 31 juli
Bij elke nieuwe fiets gratis
• 1 Jaar onderhoud

•	Geen kosten voor
•

Nie

Ve

Nieuwbouw

De Wijk Tel. 0522-851 233
Nieuwbouw
Verbouw

On

www.bouwbedrijfboverhof.nl

Verbouw

Renovatie

onderhoud en reparatie

Renovatie

Abonnement Fietsned

•	Hulp bij pech onderweg

•	Stikstof
gevulde banden 233
WijkDe Wijk
Tel.
0522-851
Tel.
0522-851 233

Onderhoud
Onderhoud

•	Minder snel slappe banden

www.bouwbedrijfboverhof.nl
w.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk

Nie

Ve

Re

Tel. 0522-851 233

www.bouwbedrijfboverhof.nl
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Neem een bibliotheekabonnement
voor uw vakantie
Gaat u binnenkort met vakantie en zou
u voor die gelegenheid willen lenen bij
de bibliotheek? Dit kan! De bibliotheek
heeft een maandabonnement, waarvoor u 20 items kunt lenen. Kiest u voor een
spannend verhaal, heeft u liever een romantisch boek of houdt u meer van literatuur? Loopt u eens bij ons binnen en bekijk ons gevarieerde aanbod.
Misschien vindt u het prettig om naar een boek te luisteren, vooral als u even moet
reizen voor u op uw bestemming bent. In de bibliotheek vindt u verschillende luisterboeken. Wist u dat u ook e-books kunt lenen met het abonnement van de bibliotheek? Deze boeken zijn online beschikbaar op een tablet, of te downloaden op een
e-reader. Op deze manier heeft u altijd iets te lezen tijdens uw vakantie. Kijkt u
voor onze openingstijden op onze website www.nbibliotheekdewijk.nl

Dorpsstraat 75A De Wijk telefoon 0522-441666

www.timmerman-autos.nl

In-en verkoop nieuw en gebruikte auto’s
•
•
•
•
•
•

Bosch Car Service
APK Keuringsstation
Airco Service
Wasstraat
Autostofzuiger
Boedelbak verhuur

TANKSTATION
--------------------------------------------------------------------------openingstijden tankstation : ma. t/m vr. : 07.00 tot 22.00
zaterdag : 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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Autobedrijf Timmerman beschikt over
geavanceerde brandstofpompen
De meest geavanceerde brandstofpompen van het land staan momenteel op het Shellstation, onderdeel van Autobedrijf Timmerman van ondernemers Jan en Hilly Timmerman
in De Wijk. Die kwalificatie komt van Bart Tijink van het bedrijf Petrotec. Tijink vertegenwoordigt in ons land de Portugese bouwer en leverancier van de pompen. De installaties lopen in technische ontwikkeling zodanig voorop, dat nog niet alle mogelijkheden
waar de pompen in voorzien al in gebruik zijn genomen. ‘Onze vorige pompen waren aan
vervanging toe’, is de nuchtere motivatie van Jan en Hilly Timmerman om direct te gaan
voor de meest moderne.
Voor de familie Timmerman werd een vervanging van de pompen en van de brandstofleverancier vorig najaar actueel. Het einde van het leveringscontract kwam in zicht. ‘We
hebben ons breed georiënteerd op aanbod aan moderne pompen en op de condities die
de verschillende maatschappijen verbinden aan de samenwerking met een zelfstandig
ondernemer. We zijn tenslotte tot een keuze gekomen voor én een deal met Shell én de
pompinstallaties van Petrotec’ vat Jan Timmerman de speurtocht naar de nieuwe relaties
van het familiebedrijf samen.
Zijn relaas in de showroom van zijn autobedrijf wordt aangehoord door Tijink en door Bas
den Exter van den Brink, retail territory manager namens Shell. ‘Deze maatschappij is
niet alleen een echt A-merk’ stelt Hilly Timmerman vast. ‘Het biedt van alle maatschappijen waar we mee gesproken hebben voor ons de beste condities’. De beste condities
hebben ze naar eigen zeggen ook steeds voor ogen gehouden toen ze op zoek gingen naar
wat ze beschouwen als de beste pompen voor hun bedrijf. ‘De pompen waren aan vervanging toe. In ons bedrijf gaan we voor het best mogelijke voor de onderneming en voor
de klanten. We letten op de kwaliteit van het aanbod, van de leverancier, van het onderhoud en van de ijking. Alles afwegend zijn we hier op uitgekomen’. En met ‘hier’ doelt ze
op de pompen zoals die inmiddels zijn geplaatst op het voorterrein van hun station in de
Wijk, onderdeel van de Drentse gemeente De Wolden. En ja, het eerste deel van de naam
van het dorp wordt geschreven met een kleine letter.
Hoogwaardig
Tijink: ‘Dit zijn de meest geavanceerde brandstofpompen die er momenteel in Nederland te vinden zijn. De pompen zijn zodanig voorzien van software en met andere
hoogwaardige technologie, dat de installaties in staat worden geacht het karakter en de
exploitatie van tankstations ingrijpend te beïnvloeden. Het pompsysteem is technisch
onder meer in staat om een aantal essentiële taken geheel zelfstandig uit te voeren. En
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het pompsysteem zoals Petrotec dat heeft ontwikkeld kan functioneren als een bron van
klanteninformatie waar de tankondernemer profijt van kan hebben bij de exploitatie van
zijn bedrijf’.
Correct
Tijink wijst op onder meer de mogelijkheid om op elk gewenst moment de pomp te ijken.
‘Elke pomp is voorzien van een IP-adres en een systeem dat reeds zodanig is geprepareerd dat elke afzonderlijke brandstofpomp in voorkomende gevallen zichzelf binnen
de normen kan corrigeren. Voorheen was het noodzakelijk om met kannen in de weer
te gaan en zegels te verbreken ten einde de correcte hoeveelheid brandstof te kunnen
afleveren. Die handelingen zijn met dit systeem dat volledig in de pomp is geïntegreerd
overbodig geworden’.
De leverancier is er volgens Tijink eveneens in geslaagd om met behulp van moderne
technologie het verschijnsel van een ongemerkte dampretour tegen te gaan. ‘Deze modellen zijn uitgerust met een systeem dat er voor zorgt dat de installatie stil valt, zodra
er iets mis gaat met het dampretoursysteem. Werkt het systeem niet meer naar behoren,
dan functioneert de pomp niet meer. In Nederland geldt momenteel geen wettelijke verplichting om een uitval van het systeem direct te signaleren. Er wordt aangenomen dat
een dergelijke verplichting op termijn ook in ons land van kracht wordt. Dit model loopt
daar reeds op vooruit’.
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• Artiesten
• Bands
• Drive-in shows
• Goochelaars
• Clowns
• Kindershows
www.bemo-entertainment.nl
tel.: 0522 - 440410

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
Uitvaartzorg Gerda Habes ......................................... 06 125 6669

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 editie verschijnt 9 augustus 2014. Kopij inleveren voor 4 augustus 10.00 uur
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