deWijk.

altijd boven op het nieuws!

1e jaargang nr. 11 | 14 juni 2014

Scholieren bij Beatrix op bezoek

De expositie van de beelden van Beatrix die sinds half mei te zien is bij De Havixhorst staat volop in de belangstelling van de landelijke media. Het resultaat is dat de
expositie bezoekers trekt uit het hele land. Vrijwilligers van het Beeldenpark geven
vrijwel dagelijks rondleidingen aan groepen.
Maandag 2 juni was het hoogtij met een
groep van 80 personen, en daarnaast ook
nog een groep leerlingen van OBS De Horst
uit De Wijk. De leerlingen werden rondgeleid door conservator Han van Hagen en het
bezoek aan het Beeldenpark was onderdeel
van een dag vol cultuur. Na de rondleiding
gingen de leerlingen zelf aan de slag met
klei en kregen van kunstenares Lia van

Rhijn de opdracht om een kop van Koning
Willem Alexander te boetseren.
De expositie “Beatrix in beelden” is tot 31
oktober 2014 in Beeldenpark De Havixhorst,
Schiphorsterweg 34-36, 7966 AC De Schiphorst. Het beeldenpark is dagelijks geopend
vanaf 11 uur en de toegang is gratis. Er zijn
diverse arrangementen met rondleiding mogelijk www.beeldenparkdehavixhorst.nl

1

Mysteries van het Reestdal
in beeld en geluid op
De website www.vakantieinhetreestdal.nl is uitgebreid met filmpjes, audiotours, geluidsfragmenten en anekdotes over de vele mysteries die het Reestdal herbergt. Het lezen,
kijken en luisteren hiernaar geeft een extra dimensie aan het bezoeken van het idyllische
beeklandschap van de Reest. Zoals het verhaal over het zwarte paard dat in drie dagen
grijs werd. Of wat te denken van Het Spinwiefien op de Ekelenberg. De filmpjes zijn ook
op Youtube te vinden onder o.a. de zoekterm Reestdal, mysteries, toerisme Drenthe.
Eén van de mysteries is gebaseerd op het leven van Dikke Reint, baron de Vos van Steenwijk. Tijdens de theatertour in juni en juli vanuit Tourist Info de Wijk wordt zijn levensverhaal uitgebeeld door lokale acteurs. Meer informatie: www.touristinfodewolden.nl
In diverse delen is de audiotour te downloaden als MP3 bestand. Meesterverteller Willem
de Ridder voert automobilisten en wandelaars mee door het Reestdal. Met de bestanden
kan met geluidsdrager als MP3, maar ook de Ipad een wandeltour door het Reestdal gemaakt worden. Onderweg vertelt Willem de Ridder spannende anekdotes.
Het materiaal van de mysteries van het Reestdal is afkomstig van het failliet verklaarde
Kunst & Cultuur Overijssel. Door bemiddeling vanuit de Stichting Ondernemend Reestdal
kon het Recreatieschap Drenthe deze filmpjes, verhalen en geluidsfragmenten in handen
krijgen. Dit geldt ook voor de kaart Mysteries van het Reestdal. Deze is voor € 2,50 verkrijgbaar bij Kroko Multipunt in IJhorst. Op vertoon van ‘Voordeel met je Biebpas’ is de kaart
hier gratis af te halen.
Via de site www.vakantieinhetreestdal.nl kan nu weer iedereen genieten van de bijzondere
verhalen, legendes en mythes uit het Reestdal.

Summertime
Op zondagmiddag 22 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur, houdt de zangvereniging Wijker Kunst als afsluiting van het zangseizoen, voor de derde keer een ‘Summertime’
in en om Chateau-Hotel de Havixhorst. Hieraan werken mee: de drie koren van Wijker Kunst (vrouwenkoor, mannenkoor en gemengd koor) de bigband Joint Venture
o.l.v. Maarten Gal, de 18 jarige zangeres Josca Nefkens, die op piano begeleid wordt
door haar moeder Marietje Nefkens, en het Drents AA Blaas Kwintet. Het belooft
onder het toeziend oog van de vele beelden van prinses Beatrix een waar muzikaal
festijn te worden.
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Griet en Piet
ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften en verzorgt professioneel
belastingadvies. Voor ondernemers en
particulieren.
Geen zin om zelf uw (complete)
boekhouding te doen? Wij kunnen dat
snel en efficiënt voor u verzorgen.
Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

Zonnesteek Aanbieding
Zonnesteek Aanbieding

Nog even wat cm/kg kwijt voor de zomer?
Nog even wat cm/kg kwijtZonnesteek
voorAanbieding
de zomer?
Speciale zonnesteek aanbieding,

4zonnesteek
wekenkwijt
vooraanbieding,
slechts:
Speciale
Nog even
wat cm/kg
voor de zomer?
4 weken voor slechts:
Speciale zonnesteek aanbieding,
4 weken voor slechts:

€ 69,50
€ 69,50
€ 69,50

12 x Sporten met de Better Belly
2 x Complete
analyse
12 x Sporten
met debody
Better
Belly
trainingsschema
2 xPersoonlijk
Complete body
analyse
Deze actie is geldig tot 15-06-2014
12Persoonlijk
x Sporten met
de Better Belly
trainingsschema
Deze actie is geldig tot 15-06-2014
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
info@fitindewijk.nl
06-53277670
www.fitindewijk.nl
Tel: 0522-441090
info@fitindewijk.nl
06-53277670
www.fitindewijk.nl

H. Tillemaweg 63b
7957 CB De Wijk

Tel: 0522-441090
06-53277670

info@fitindewijk.nl
www.fitindewijk.nl
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Bej nog bij CH de Wiek e west
Jazeker toch eem kieken he!
Ut was bijna te warm!
Um te kieken viel mit
Wim Huuzing hef Tuugen
mit Sterren e wunnen
- Dat klopt
- Veurig joar Bovi al tweede
- Die Antrappers bint te peerd al net
zo goed as op het stalen ros
- Zage Jacques doar nog in korte bokse
- ie bedoelt de CvdK
- Ja die
- Dat kan ook makkelijk natuurlijk
Tis ook praktisch in zien veurtuun
- Afijn was weer mooi op e zet
- Juf Hilde van de Horst is genomineerd
veur knapste leraar heurde ik
- Dat hej niet helemoal goed zegt
Genomineerd veur ‘leraar van het jaar’.
- Dat is inderdaad net iets aans
- Maar ook wel knap natuurlijk!
- Veuran de Dorpsstraat is ook klaar
- ik zage ut
- Ie kunt er niet meer zo hard jagen
- Dat was ook de bedoeling
- Julianaweg wordt trouwens een 30 km
weg
- Mooi om te toeren
- Nou aj’t doar over hebt,
ie kunt oe al opgeven veur de cabriorit
- Wel mooi maar ik heb gien cabrio
- Das inderdaad pech dan
- Yow
- Goed Goan
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

SIGMA
SIKKENS
DRENT
WIJZONOL
WOLTING DE WIJK
DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

kledingverhuur

de bonte koe
Op zoek naar een smoking
of feestkleding?

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

www.kledingverhuurdebontekoe.nl
T 06 19 99 89 21 | Haakswold 14 | Ruinerwold
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grafisch ontwerp Studio Eigen Merk

GOED EN VOORDELIG

De Wolden sluit 2013 af met een positief saldo
De jaarrekening 2013 van De Wolden sluit af met een positief saldo van € 251.000. Eind
2013 was de verwachting op een tekort af te stevenen van € 790.000. Het positieve
saldo is onder meer veroorzaakt door meevallers bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Verder is een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van het rijk ontvangen en is er een voordeel ontstaan in de bedrijfsvoering, zoals
administratie- en automatiseringskosten.
Wethouder Jan van ’t Zand van Financiën: “Dit
is een mooie eenmalige meevaller. Maar de
gemeente blijft te maken krijgen met bezuinigingen, waarbij het uitgangspunt een sluitend
gemeentelijke begroting is. In 2015 krijgt de
gemeenten nieuwe zorgtaken overgedragen
van het rijk. Onzeker is vooral wat de nieuwe
zorgtaken financieel gaan betekenen.”
Wat is gerealiseerd afgelopen jaar?
In 2013 is er voor € 5 miljoen in De Wolden
geïnvesteerd. Een aantal grote projecten is
opgepakt en deels uitgevoerd. Bijvoorbeeld de
reconstructie van de Hoofdstraat in Zuidwolde,
rioleringswerkzaamheden, energiebesparende
maatregelen en de centrumplannen in de Wijk
en Ruinen. Verder is er geïnvesteerd in sportvoorzieningen, zoals nieuwe club- en kleedaccommodatie in Koekange, de Wijk en Zuidwolde
en de aanleg van kunstgrasvelden in Zuidwolde.

Behandeling jaarrekening door de gemeenteraad
De bestemming van het positieve saldo neemt
de gemeente mee in de behandeling van de
jaarrekening. De behandeling van de jaarrekening 2013 in de gemeenteraad is vanwege de
Europese verkiezingen op 22 mei verschoven
naar donderdag 12 juni 2014. Iedereen is hierbij
welkom vanaf 19.30 uur. De jaarrekening en
jaarverslag 2013 zijn ook in te zien op dewolden.nl.

Samen met inwoners nieuwe plannen realiseren
“De Wolden is een vitale gemeente met veel actieve inwoners. Door onder meer investeringen
willen we de leefbaarheid behouden en waar
kan verder versterken. Ook in 2014 en komende
jaren doen we dat door zoveel mogelijk projecten en plannen samen met inwoners te realiseren. Daarbij willen we aanhaken bij initiatieven
uit de gemeenschap”, aldus Van ’t Zand.
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Sterke daling WOZ bezwaren in De Wolden
Het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ waarde is in 2014 sterk gedaald ten
opzichte van voorgaande jaren. Werden er in 2013 nog 237 (403 objecten) bezwaarschriften ingediend, in 2014 is dit aantal gedaald naar 80 (90 objecten).
Daling van het aantal WOZ bezwaren is een
landelijke trend, waarbij opvalt dat De
Wolden (0.9%) onder het landelijk gemiddelde scoort (1.2%). Wethouder Jan van ’t
Zand: “Onze werkwijze biedt veel ruimte
voor persoonlijk contact met ruimte voor
uitleg en toelichting. Dit vertaalt zich in
minder bezwaren.”
De gemeente De Wolden biedt inwoners
aan om via informeel contact de WOZ
waarde te bespreken en indien nodig te
wijzigen (uiteraard binnen de wettelijke
kaders). Dit kan via een reactie op het
WOZ portaal, per telefoon, e-mail, maar
ook in een gesprek op het gemeentehuis of
op locatie.
Bij formele WOZ bezwaren neemt de

gemeente contact op met de belanghebbende en wordt samen het pand bekeken en
ter plaatse worden de opmerkingen besproken. Deze werkwijze heeft mede geleid tot
minder bezwaren en meer acceptatie van de
WOZ waardebepaling in onze gemeente. De
gemeente ziet een toenemend besef dat niet
alleen een te hoge WOZ waarde onwenselijk
is, maar dat ook een te lage WOZ waarde
niet altijd in het belang van de huiseigenaar
is. Banken gebruiken in toenemende mate
de WOZ waarde bij hypotheekaanvragen. Bij
een (te) lage WOZ waarde ten opzichte van
het hypotheekbedrag (veel hypotheken staan
‘onder water’) kan de bank bij bepaling van
de hoogte van de hypotheekrente een zogeheten risico-opslag toepassen.

Drentse SamZwemdag
Zaterdag 24 mei organiseerden de Samenwerkende Zwembaden Drenthe (SamZwem)
voor de eerste keer de Drentse SamZwemdag. De 21 aangesloten zwembaden
organiseren tijdens de openingsuren veel
activiteiten.
In de zwembaden van Zuidwolde en de Wijk
was daarom van alles te beleven. In de zwembaden lag een luchtkussen om lekker te
ravotten. Maar ook een kijkje nemen in de machinekamer behoorde tot de mogelijkheden.
Iedereen die op de SamZwemdag een bezoekje aan het zwembad van Zuidwolde of de
Wijk bracht, werd getrakteerd of een glas water of ranja zonder suiker en een gezonde
fruithap.
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Deelnemers gezocht voor Burendag
Voor de burendag zijn wij op zoek naar
activiteiten groepen en sportverenigingen uit de Wijk die hun aanbod willen
promoten via een informatie stand, optreden of workshop. We hopen op een
gezellige dag voor jong en oud, waarbij
bewoners kennis kunnen maken met de
verschillende activiteiten die er in het
dorp zijn.
De burendag zal plaatsvinden op zaterdag 27 september van 10.30 uur tot
14.30 uur in en rondom De Havezate. De
coördinatie ligt in handen van Welzijn
De Wolden en Sportdorp de Wijk, maar
voor een geslaagde dag hebben we jullie enthousiasme nodig. Doe mee en laat zien
hoe levendig de Wijk is! Meld je dan aan bij Helena Telgenhof, E.helenatelgenhof@
welzijndewolden.nl of T. 0522-444200 of vanuit de sportvereniging bij Dorien van de
Kant, E. dvandekant@sportdrenthe.nl, T. 0528-233775.

Tijdens maand van het Spannende Boek

Moordspel in de Bibliotheek
In juni, De Maand van het Spannende Boek, vragen de bibliotheken van De Wolden
het publiek om te helpen bij het oplossen van een moord.
Thrillerschrijfster Marion Pauw heeft een klassieke ‘whodunnit’ in zeven delen geschreven. Vanaf 30 mei worden iedere week twee delen van dit Moordspel online gezet op de
website en facebookpagina van de Bibliotheek. Elk deel bevat een aantal aanwijzingen
voor het oplossen van de moord. Deelnemers moeten raden wie de moordenaar is. Wie
het goed raadt, maakt kans op mooie prijzen.
Voor iedereen die graag thrillers leest, en wel wat hulp kan gebruiken bij het uitzoeken
van het volgende spannende boek staat op de website van de Bibliotheek de Spannende
Boekentipper! Deze bevat 150 Nederlandse en internationale titels (recent en klassiek).
Door middel van een aantal keuzevragen worden titels gegeven die aansluiten bij de
interesse van de lezer.
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Wielerronde voor de 55e keer in De Wijk
Het is al bijna vrijdagavond 20 juni! Op deze prachtige zomeravond zal De Wiek op
Wiel’n met stichting De Wiek Actief in samenwerking met SportDorp de Wijk de 55e
Wielerronde van De Wijk organiseren. Met een uniek programma: een wedstrijd voor
vrouwen-elite! Nog nooit eerder in de rijke geschiedenis van het wielerdorp stonden
er vrouwen aan de start! Alleen hierom al wordt er veel publieke belangstelling verwacht.
Maar voordat de vrouwenwedstrijd zal worden weggeschoten zal er in de vooravond een
wedstrijd zijn voor Masters 40+. Deze KNWU-wedstrijdlicentiehouders weten nog steeds
wat hard fietsen is en spektakel is dan ook gegarandeerd! Een van de eerste inschrijvingen
in deze categorie was die van wereldtopper Erik Dekker. De huidige ploegleider bij Belkin
Pro Cycling is als geboren Hoogevener natuurlijk bekend met De Wijk, zeker ook, omdat
hij er al verschillende keren op het podium stond, zowel in zijn periode als junior als ook
bij de A-amateurs.
Voorafgaand aan deze wedstrijden (vanaf 17.00 uur) en ook tussen de beide spektakels in,
is er tijd ingeruimd voor een dikkebanden-race. De schoolkinderen in De Wolden hebben,
met hulp van SportDorp de Wijk en de combinatiefunctionaris Sport van de gemeente De
Wolden, een aantal voorronde-wedstrijden verreden en de halve finales en de grote finale
vindt plaats op het officiële parcours. Met heuse KNWU-jury, met een speaker die je in de
Tour de France doet wanen en met mooie prijzen op het podium voor de Molen.
De verwachting is dat tegen 22.00 uur de huldiging zal plaatsvinden van de allereerste
vrouw die de Wielerronde van De Wijk heeft gewonnen. Idyllische plaatjes met de “Wieker
Meule” op de achtergrond die de wereld rond zullen gaan! Na afloop zal er rondom de
Molen nog een uurtje muziek en gezelligheid zijn, waarna de afterparty tot in de late uurtjes zal doorgaan in café De Wiekslag. Voor meer informatie kunt u natuurlijk de website
bekijken: www.dewiekopwieln.nl. Het wordt een gezellig topsport-feestje in De Wijk.
Toegang tot het evenement is uiteraard gratis: De organisatie is blij met uw bezoek!

Toerrit Antrappers
Op zondag 22 juni organiseert MC Antrappers een toerrit van 290 kilometer naar Teckelenburg in het Duitse Teutoburgerwald. Koffie vanaf 09.30 uur en vertrek om 10.00
uur bij het club cafe. Op dinsdag 24 juni is er weer een langste dag toerrit van ruim
200 kilometer met hopelijk een mooie zonsondergang. Vertrek 19.00 uur bij Cafe De
Wiekslag.
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DE WIEK OP WIEL’N
ORGANISEERT OP 20 JUNI 2014
DE WIELERRONDE IN DE WIJK!
@DeWiekOpWieln

17:00
SCHOOLCOMPETITIE
START EN FINISH
CAFE DE WIEKSLAG

17:30
MASTERS 40+

19:00
FINALE SCHOOLCOMPETITIE
19:30
ELITE DAMES
MUZIEK EN CATERING
BIJ DE WIEKERMEULE

WWW.DEWIEKOPWIELN.NL

WWW.DEWIEKOPWIELN.NL
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

GOED EN VOORDELIG

ECOLEUM
HOUTOLIE PV 94
HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
www.luchiesbouw.nl
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DORPSSTRAAT 81
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

Marcel de Boer grote winnaar CH De Wijk
Het was afgelopen weekend prima toeven op landgoed Dickninge. Onder prima weersomstandigheden werd hier het CH De Wijk verreden. ‘De organisatie kan terug kijken op
een geslaagd evenement, met veel belangstelling’ zo liet voorzitter Jan Lubberink weten.
Marcel de Boer met B Amelusina (Sam R) werd
op Pinkstermaandag de grote Winnaar met
Best Choice tijdens de Z/ZZ winninground.
Met behulp van vele vrijwilligers werd het
mooie landgoed “Dickninge’’ van de familie
Erdbrink ingericht voor het traditionele Pinksterconcours. Hoewel er donderdag nog wel
enige twijfel bestond over een aantal slechte
plekken op het landgoed bleek dat een dag
later toch al weer behoorlijk bijgetrokken.
Vrijdagmiddag was de start voor de 4- en
5-jarigen competitie om De Wolden Cup. De
allerjongste ruitertjes kwamen hier voor de
eerste keer in actie in de Bixie Klasse. Waarbij ze onder begeleiding de ring in gingen.
Lubberink: ‘Vaak is ook de dag dat er veel
handelaren komen kijken om te kijken of er
nog toekomstig talent rond loopt’. Zaterdag
overdag streden de ponyruiters in alle klassen
om de prijzen en wegens het grote succes
van vorig jaar werd zaterdagavond ‘Tuigen
met sterren’ herhaald. Dit bleek wederom
een geslaagde avond met veel toeschouwers.
Wim Huizing van de Antrappers bleek daarin
de beste te zijn. ‘Heb vorige week even een
uurtje geoefend op het land van Bouwman.
Dat was voldoende’. Vorig jaar liet de motorclub uit De Wijk al zien, ook te paard prima
uit de voeten te kunnen door beslag te leggen
op een tweede plaats. ‘Met Jan Boverhof had
ik daar tevoren nog een weddenschap over,
wie het beter zou gaan doen’ grijnst Huizing.
Op Pinkstermaandag stond het hoofdterrein
traditioneel in het teken van de tuigpaarden

afgewisseld door springrubrieken. Maar ook
in de andere ringen werd er sportieve strijd
geleverd. Lubberink: ‘Bij de tuigpaarden wil ik
de rubriek voor dekhengsten toch even benoemen en bij het Z en ZZ springen de strijd om
de ‘Van Spijker Infrabouw Prijs’. Uiteraard zijn
we onze hoofdsponsor Van Spijker infrabouw
en alle andere sponsoren weer zeer dankbaar
voor het financieel mogelijk maken van dit
Pinksterconcours. Samen met de Stichting De
Wijk, de landelijke rijvereniging ‘Viribus Unitis’, de ponyclub de ‘Reestruitertjes’ en ook
de niet-club gebonden vrijwilligers is er veel
werk verzet. In Z/ZZ winninground op een
klassiek parcours behaalde Marcel de Boer de
eerste plaats met de achtjarige B Amelusina
(Sam R) Voorheen was B Amelusina al succesvol in de Youngster Tour onder John Popely en
nu bewijst hij onder Marcel de Boer ook zijn
grote potentie. Even leken donkere wolken en
gerommel boven landgoed Dickninge maandagmiddag nog roet in het eten te gooien,
maar dit bleek uiteindelijk toch loosalarm.
Onder toeziend oog van commissaris van de
Koning Jacques Tichelaar en burgemeester Roger de Groot werd het CH de Wijk uitstekend
afgesloten.
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Voor BUIS en HULPSTUKKEN
moet bij HUISJES zijn

Nie

Ve

KOPER buis en fittingen
12 – 15 – 22 mm.
C V buis en fittingen
15 – 22 - 28 mm.
AFVOER buis en hulpstukken
32 – 40 – 50 – 75 – 110 – 125

Nieuwbouw

De Wijk Tel. 0522-851 233
Nieuwbouw
Verbouw

On

www.bouwbedrijfboverhof.nl

Verbouw

Renovatie

Renovatie

H W A buis en hulpstukken
60 – 70 – 80 – 100 mm.

WijkDe Wijk
Tel.
0522-851
Tel.
0522-851
233
INST. BUIS
crème
en grijs 233

Onderhoud
Onderhoud

5/8 en 3/4

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

Re

Tel. 0522-851 233

Verkeersbesluit Julianaweg
B&W maken bekend dat zij hebben besloten tot het instellen van een maximale
snelheid van 30 km/uur op de Julianaweg in de Wijk. De genoemde weg maakt
deel uit van een 30 km-zone.
Bezwaarschrift
Belanghebbenden die zich niet kunnen
verenigen met bovenstaand besluit kunnen
daartegen binnen zes weken na de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij B&W
van De Wolden. Indien onmiddellijke spoed dit
vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast
een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter in Assen.

Nie

Ve

www.bouwbedrijfboverhof.nl
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Zwemvereniging “De Reestduikers” organiseert weer de Nationale Zwemvierdaagse
iedere deelnemer aan de zwem4daagse
heeft weer een kans op een mooie prijs via
de verloting.

In de week van 23 t/m 27 juni 2014 in
Zwembad “De Slenken” te De Wijk.
Lijkt het je leuk om mee te doen en voldoe
je aan de volgende voorwaarden kom dan
maandag 23 of dinsdag 24 juni naar het
zwembad en schrijf je in:
• De kosten zijn € 5,00;
• In het bezit zijn van het zwemdiploma A;
•	Ben je nog geen negen jaar dan zwem
je vier dagen 10 baantjes en anders vier
dagen 20 baantjes;
•	Ouders die mee willen zwemmen moeten
zich ook in schrijven.
Na afloop krijg je een mooie medaille en

Er kan gezwommen worden op de volgende
dagen:
•	Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 17.00 uur – 19.30 uur
• Let op: Vrijdag 			
17.00 uur – 18.30 uur
Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd. Deze worden een dag van tevoren
aangekondigd. Denk eraan op de woensdag
worden er weer pannenkoeken gebakken.

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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Hilde Flokstra genomineerd voor Leraar
van het Jaar
Hilde Flokstra van OBS de Horst uit De Wijk is genomineerd voor de verkiezing van Leraar
van het Jaar 2014. Onder andere leerlingen, ouders, collega’s van de school en oudleerlingen hebben op haar gestemd in de voorgaande periode. De opmerkingen die deze
“stemmers” hebben genoteerd over juf Hilde op het nominatieformulier van de site van
de Leraar van het jaar, zijn opgevallen!
De School gaat nu een korte film maken en insturen om te laten zien wat juf Hilde tijdens
een schooldag zoal doet en hoe leerlingen, ouders en collega’s daar tegenaan kijken, een
soort promotiefilm, dus. Dat filmpje zal de jury van de verkiezing gebruiken om uiteindelijk de Leraar van het Jaar 2014 te kiezen. De uitslag wordt in oktober duidelijk.

Vorstelijk Tafelen op De Havixhorst
De komende maanden staat er veel te gebeuren bij De Havixhorst bij De Wijk in Drenthe.
In het kader van de viering “200 jaar Koninkrijk” heeft de chef-kok een 4- gangen diner
samengesteld met koninklijke gerechten uit de regeringsperiode van Koning Willem l.
Op het menu staan onder meer met sinaasappel gemarineerde zalm, geroosterde
eendenborst, gebakken runder schouderhaas
met gesauteerde witlof en wentelteefjes
met vanille-roomijs.

regio en streekproducten van eigen bodem
meer bekendheid geven en waken over ons
culinair erfgoed. De verwachting is dat velen
het Vorstelijk Tafelen op een chateau willen
ervaren.’

In het kader van de viering ”200 Jaar Koninkrijk” organiseert de Stichting Ontwikkeling
Nederlandse Kookkunst in 2014 de landelijke
restaurantcampagne “Vorstelijk Tafelen in
Nederland”. De Stichting werd opgericht in
1995 met als voornaamste doel de vaderlandse kookgeschiedenis in ere te houden
en initiatieven te nemen om de Nederlandse
Kookkunst verder te ontwikkelen. Eigenaar
Jos Wijland: ‘Door mee te doen aan Vorstelijk Tafelen willen we gerechten uit de

Beatrix in beelden
Vorstelijk Tafelen sluit aan op expositie
‘Beatrix in beelden’. Deze eregalerij van
beeltenissen van onze voormalige koningin,
is tot eind oktober te bezichtigen in de
tuinen van Châteauhotel en -restaurant De
Havixhorst. De beelden zijn afkomstig uit
Nederlandse overheidsgebouwen zoals provincie- en gemeentehuizen. Stichting Beeldenpark De Havixhorst heeft er voor gezorgd
dat 80 beeltenissen gratis te bewonderen
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zijn in de prachtige tuinen van de havezathe
De Havixhorst.
Arrangementen
Het Beeldenpark is dagelijks geopend van
11.00 tot 17.00 uur en er zijn verschillende
culinaire arrangementen door eigenaar
Jos Wijland en zijn brigade samengesteld.
Wijland: ‘Wat te denken van een rondleiding
met koffie en patisserie; een Royal high Tea;
een prinsessenlunch of een vorstelijk diner.
We verwachten vele tienduizenden bezoekers in en om onze tuinen en we hebben
veel zin om hen een onvergetelijke dag of
middag te laten beleven. Van scholieren
en plattelandsvrouwen tot kunstenaars en
ondernemers. Iedereen gaat dit waarderen,
zo is onze verwachting.’
Spontaan bezoek
‘De Havixhorst is een unieke plek in Drenthe
en wij willen graag dat meer mensen kunnen
genieten van de ambiance, de prachtige natuur en de sfeer’, vertelt Wijland. ‘We willen daarom veel meer inzetten op spontaan
bezoek van mensen voor een drankje of een
mooi gerechtje in een prettige sfeer. Dat
kan niet alleen in ons mooie restaurant en
lounge, maar in de zomer zeker ook op onze
fantastische terrassen. Wanneer het weer
het toelaat gaan de terrassen open en kan
men genieten van een borrel, lunch of gezellig etentje. We hebben plaids en heaters in
de aanslag voor als het onverhoopt later op
de avond iets killer wordt.’
Betaalbaar diner
Wijland ziet een ontwikkeling dat mensen
nog steeds zeer graag uit eten willen gaan,

maar dat ze niet altijd een avondvullend en
zeer formeel programma willen. ‘Dat is echt
een ontwikkeling’, zegt hij glimlachend.
‘Wat is er fijner dan in een gezellige loungebar even wat te drinken met je partner,
vrienden of collega’s en daarna lekker aan
te schuiven voor enkele heerlijke hapjes
en gerechtjes op een zonnig terras? Bij De
Havixhorst kan het. Maar dat wil niet zegen
dat we hier niet als vanouds kwaliteit, service en culinaire hoogstandjes presenteren.
Dus ook de grootse diners, bedrijfsfeesten,
bruiloften of symposia blijven bij ons in
goede handen. We willen een locatie zijn
waar iedereen zich thuis voelt. Een chateau
waar je op zondagmiddag even lekker met
je kinderen naar toe gaat of waar je oma’s
tachtigste verjaardag prima kunt organiseren. En waar je na afloop van een geweldig
feest heerlijk kunt blijven slapen in een van
de bijzondere acht hotelkamers.’ Lachend: ‘
De Havixhorst belooft iedereen een inspirerend en verrassend verblijf!’

Jos Wijland (derde van links): ‘We verwachten vele tienduizenden bezoekers in en om
onze tuinen’.
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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 28 juni 2014. Kopij inleveren voor 23 juni 2014 10.00 uur
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