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Gezellige en knusse Kerst-Inn de Wiek

deWijk.

Kerst –Inn De Wiek is zondag goed bezocht. Het gebeuren speelde zich wederom af 
rondom de Wieker Meule. Zowel bezoekers als standhouders waren de mening toege-
daan dat dit opnieuw een geslaagde editie was. Met prima weersomstandigheden.
 
Zo waren er optredens van Apollo, en een live optreden van een zanger in de feesttent. 
Leden van Rederijkerskamer De Bloem waren verkleed aanwezig. Martijn Meijer van 
Groenservice Meijer verzorgde een aantal demonstraties houtzagen. En ook de Kerstman 
kwam natuurlijk nog even langs. Uiteraard waren er ook weer veel lekkernijen te proe-
ven zoals oliebollen, snert, knieperties, glühwein of warme chocolademelk. De Kerst-Inn 
De Wiek werd dit jaar georganiseerd door Stichting de Wiek Actief en Tip De Wijk. 
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Sinterklaas uittocht te zien bij SBS6 

De Sinterklaas uittocht in De Wijk was 
vrijdagavond 5 december te zien in de 
late uitzending van het SBS6 Programma 
‘Hart van Nederland’. Een dag eerder had 
de redactie al contact gezocht met de 
Sinterklaascommissie vanwege de uittocht 
van de Sint. Vrij bijzonder omdat dit bijna 
nergens gebeurd. Aanvankelijk was het 
bedoeling om echt Live uit te zenden. 
Op het laatste moment werd door het 
productieteam besloten dit niet te doen, 
vanwege een actuele zaak in Zwolle.

Voor de rest liep alles bijna zoals gepland. 
Rond 18.00 uur kwam sinterklaas aan bij 
de molen waar vele kinderen en hun ou-
ders al stonden te wachten op zijn komst. 
Ook de muzikale pieten van Apollo waren 
van de partij om het kinderfeest muzikaal 
luister bij te zetten. Om de goedheiligman 

uit te zwaaien werd het afscheidslied ‘Dag 
Sinterklaasje’ gezongen. Waarna de stoet 
met Apollo en de brandweerwagen voorop 
alsnog een laatste ronde maakte door het 
dorp. Een aantal dorpsgenoten werden 
thuis nog vereerd met een kort bezoek 
van het Spaanse gezelschap. Een verkorte 
versie van de hele happening was later op 
tv te zien. 

Taizé viering

Zondag 21 december om 16.30 organiseren we voor de eerste keer een Taizé viering 
in de Protestantse kerk van IJhorst/De Wijk. Vrouwenkoor Goulash uit Meppel zal 

hierbij haar medewerking verlenen.
In Taizé in Frankrijk volgde broeder Roger 
zijn hart en stichtte een oecumenische ge-
meenschap. Een gemeenschap van mensen 
die samen in Christus geloven ongeacht 
hun achtergrond en herkomst. Een samen-
komst van mensen die elkaar proberen te 
begrijpen vanuit verzoening. Een gemeen-
schap waarin eenvoud en goedheid van 

hart voor alles centraal staat.
Mensen, vooral jongeren, vanuit de hele 
wereld gaan naar Taizé om deze gemeen-
schap te ervaren. 

Tijdens de viering staat het zoeken naar 
gemeenschap met God centraal, dit doen 
we door gemeenschappelijk gebed, zingen, 
stilte en persoonlijke bezinning. 
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ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren.

Tijd voor bezinning...
hoe staan uw financiën er voor? 
klaar voor het nieuwe jaar? 
bel/mail voor hulp/advies.

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

Griet en Piet

- Wat heur ik is’t inbrekersgilde 
 hier weer actief?
- Ut liekt er wel op. Bej een aantal huuzen 
 bint ze binnen west
- Goed opletten dus! en alles goed op slot doen
- Dat zak zekers doen
- Hey oens dorpie nog ziene op tv bij 
 Hart van Nederland?
- Ja, was mooi sunterklaas item
- De uut tocht stun er mooi op 
- Amerigo was trouwens ook behoorlijk 
 van slag bej de meule
- Ik zag ut. Sunt had ut zwoar um ut peerd 
 te beteugelen
- Gelukkig was Wolf er bej
- Wat hej dat peerd in ut oor fl uustert hef 
 week nie, maar hij was zo mak
- Hej ut kerstgevoel al?
- Ut kump veurzichtig
- Hier ook een beetie
- De karstmarkt was ook behoorlijk gezellig
- Zeg dat wel
- Zeg eem wat aans wie hef die ton e 
 wunnen hier?
- honderd duuzend euri?
- Ja bej WenS heb ze dat winnende lot 
 verkocht
- Ikke niet, en akke wunnen had hak 
 nog niks e zegt
- Precies dat kuj beter niet an de 
 grote klokke hangen
- Jan Tummerman hef ut bedrief over e doane
- Dat hek ook e heurt
- Moar tankstation blieft ze wel gewoon doen
- Alvast een goed uutende
- Ieje ook
- Yow
- Goed Goan

- Wat heur ik is’t inbrekersgilde 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen
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Kerstsferen bij Amaze Lunchroom
& Elly’s Design in De Wijk
Amaze lunchroom en Elly’s Design cadeautjes zijn vanaf nu weer helemaal in de 
kerstsfeer. Elly ter Heide en Hans Meinders hebben de lunchroom en de winkel met 
cadeautjes de afgelopen dagen weer omgetoverd tot een sfeervol geheel. 

Ook zijn er weer leuke kerstcadeaus te 
koop, en zijn er naast de normale eigen-
gemaakte cadeautjes ook leuk samenge-
stelde kerstpakketten te koop in diverse 
prijsklasse. Leuke samengestelde pak-
ketten van een cadeau met een aantal 
culinaire specialiteiten en wijnen. Ook zijn 
de schilderijen van Sarah Creek nog tot 
eind december in de lunchroom te zien. 
Bij aankoop van cadeautjes en/of kerst-
pakketten boven een bedrag van € 30,00 
krijgt u t/m woensdag 24 december a.s. 
een lekker flesje wijn cadeau!

Kerst Catering
Amaze lunchroom is sinds het najaar ook 
succesvol van start gegaan met catering 
voor kleine en grote partijen in verschil-
lende vormen. Luxe schalen met vis- vlees 
en vegetarische specialiteiten, luxe borrel-
hapjes, tapasschotels, zijn reeds door de 
keuken van Amaze bereid en afgeleverd bij 
vele inwoners van De Wijk, maar ook van 
ver daarbuiten! Met heel veel succes, naar 
blijkt van de reacties daarop. Ook voor de 
kerstdagen en voor oud- en nieuw kunnen 
er bestellingen worden gedaan bij Amaze 
lunchroom catering. 

Winter Aanbieding Amaze
Voor de komende wintermaanden is er vanaf 
deze week een speciale winteraanbieding 
samengesteld voor wandelaars en bezoekers 

aan de omgeving van Amaze lunchroom in 
De Wijk. Voor een speciale prijs van € 10,00 
per persoon krijgt u een kop koffie, of iets 
anders met wat lekkers uit de eigen keuken. 
Daarna kunt u verder genieten van een kop 
heerlijke eigengemaakte erwtensoep, met 
twee plakken roggebrood met katenspek. 
Tussendoor kunt u heerlijk gaan wandelen in 
de mooie winterse omgeving van Dickninge 
en/of het Reestdal. De volgorde van het ge-
bruik van deze aanbieding kunt u uiteraard 
zelf bepalen! 

Inbraakgolf in  
De Wijk
Alertheid bij inwoners van De Wijk is 
geboden waar een kleine inbraakgolf 
gaande lijkt te zijn. Vorige week is bij 
verschillende huizen ingebroken waaron-
der de Tillemaweg en Nijsinghweg. 

De inbrekers verschaffen zich toegang 
door met grof geweld ramen en deuren 
open te breken. ‘Ze trekken alles over-
hoop en zijn duidelijk uit op geld en sie-
raden’ zo vertelt een man wiens moeder 
slachtoffer is geworden van inbrekers.  
‘We zijn boos en verdrietig, dat het zo 
moet’. Dus Wiekers let goed op, geef je 
ogen goed de kosten en neem contact op 
met de politie als je het niet vertrouwd of 
iets verdachts ziet.
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Werkgroep buigt zich over de toekomst
van zwembad De Slenken in De Wijk
In november is de werkgroep Verzelfstandiging zwembad De Slenken van start ge-
gaan. De groep bestaat Frank van Bergen, Irene Bosscher, Jan Boverhof, Jan Faber, 
Arnoud Gengler, Bouwina Harthoorn, Remko Hendriks en Bea van Oenen. De werk-
groep gaat eerst de huidige situatie van het zwembad in beeld brengen: hoe wordt 
het zwembad bezocht, hoe is de staat van onderhoud, welke kosten worden gemaakt 
etc. Vervolgens gaat de groep werken aan een plan van aanpak om te komen tot 
verzelfstandiging van het zwembad. 

Zwembad behouden met hulp van inwoners
De gemeente wil het zwembad, binnen de beschikbare financiële kaders, voor de 
langere termijn beschikbaar houden en heeft daar hulp van de inwoners bij nodig. 
Via de Belangenvereniging De Wijk heeft de gemeente deze vraag uitgezet waarop 
vervolgens de werkgroep gevormd is. De werkgroep kan een beroep doen op exper-
tise van de gemeente.

Ideeën? Welkom!
Heeft u ideeën die bij kunnen dragen aan het succesvol maken van het zwembad? 
Neem dan gerust contact op met de werkgroep. Informatie vindt u op www.belan-
genverenigingdewijk.nl/zwembad. 

Winnend staatslot € 100.000 euro
verkocht bij WenS
Bij de trekking van de Staatsloterij van 
woensdag 10 december is 100.000 euro 
gevallen op een Staatslot dat toebehoort 
aan iemand uit De Wijk of omgeving. De 
winnaar krijgt het bedrag belastingvrij 
uitgekeerd. 

Het winnende lot waarop dit aanzienlijke 
geldbedrag is gevallen is verkocht bij WenS 
aan de Dorpsstraat in De Wijk. Wie de win-
naar is wordt niet bekend gemaakt door de 
Staatloterij. ‘Toch wil ik de winnaar van 

deze prijs van harte feliciteren’ aldus Martin 
Wolf van WenS uit De Wijk. ‘Voor zover ik 
me kan herinneren is er nooit eerder der-
gelijk groot geldbedrag gewonnen in onze 
zaak, in de 26 jaar dat ik mee loop. Wel een 
keer een soort zelfde bedrag in guldens’. 

Op oudejaarsavond 31 december is er een 
speciale oudejaarstrekking. Met een hoofd-
prijs van 30 miljoen euro. De eerstvolgende 
reguliere trekking van de Staatsloterij is op 
10 januari 2015. 
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Nieuwjaarsduik 2015

Duik voor Doelen. Zo heet de Nieuwjaars-
duik, die motorclub de Antrappers uit De 
Wijk op donderdag 1 januari 2015 gaat 
organiseren. Het is inmiddels de elfde 
keer dat deze duik gaat plaats vinden. 
Wat in 2005 begon als grap is een inmid-
dels niet meer weg te denken evene-
ment geworden. Zoals elk jaar gaat de 
opbrengst van de duik naar een tweetal 
goede doelen in De Wijk en IJhorst. 
Welke goede doelen dat zijn wordt op de 
dag van de duik bekend gemaakt.

Er kan worden deelgenomen door iedereen 
die dat wil. Mee doen is voor eigen risico. 
Ludieke kleding bij de duik wordt op prijs 
gesteld, maar is niet verplicht. Deelname 
is in principe kosteloos. Maar van elke dui-

ker wordt een bijdrage van minimaal  
€ 5 euro verwacht voor het goede doel. 
Van het aanwezige publiek wordt eveneens 
een donatie verwacht. De duikers ontvan-
gen na afloop een warme versnapering en 
een aandenken. 

De Nieuwjaarsduik vindt plaats in de Reest 
nabij de brug aan de Julianaweg. Verza-
melpunt is om 13.30 uur bij cafe de Wiek-
slag, of bij de tent nabij de brug om 13.45 
uur. Het startschot klinkt om 14.00 uur. 
Publiek wordt verzocht zoveel mogelijk 
te voet te komen. Automobilisten worden 
verzocht hun auto zoveel mogelijk te par-
keren in de woonwijk rond de Julianaweg 
of bij de kerk in IJhorst. Opgave kan via 
motorclub@antrappers.nl  

Metamorfose winnares 
bij Xmas Ladies Only
Tijdens Xmas Ladies Only was er een 
geweldige metamorfose te winnen. Voor 
1 december kon je jezelf of een an-
der opgeven. Ilva Stokkers had zichzelf 
opgegeven en is de winnares geworden. 
De metamorfose werd door de organisa-
tie aangeboden. Dit kon niet zonder hulp 
van verschillende standhouders. Zo heeft 
Haarmode Jose Ilva een nieuwe hippe 
coupe gegeven. De kleding mocht Ilva 
uitzoeken bij Damaya kleding. Ingrid Na-
gels enzo haar voorzien van mooie nagels. 
Oriflame de make up verzorgd. Ook kreeg 
Ilva nog producten van Jemako, Ina Bruins 
en van Bloemendeco. Kortom, Ilva is goed 
verwent. 

Opbrengst collecte  
Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal 
MS Fonds is het mooie bedrag van € 234 
in De Wijk opgehaald. Het opgehaalde 
collectegeld wordt besteed aan onderzoek 
(voor een beter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voorlichting. 
We bedanken alle gevers en collectanten, 
die ook dit jaar weer door weer en wind 
op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun 
bijdrage. Hebt u de collectant gemist, 
dan kunt u uw bijdrage overmaken op 
giro 5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de 
collecte van volgend jaar ondersteunen 
als collectant? Neem contact op met het 
Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of 
via www.nationaalmsfonds.nl
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Autobedrijf Timmerman in De Wijk 
overgenomen per 1 januari 2015
Na 34 jaar met veel plezier en toewijding autobedrijf Timmerman in De Wijk te heb-
ben gerund stopt eigenaar Jan Timmerman er mee. Per 1 januari 2015 draagt hij zijn 
bedrijf over aan Jack Burgwal uit Ruinerwold. Burgwal is zeker geen onbekende in het 
garagewezen. En is praktisch opgegroeid in het autobedrijf van zijn ouders. Na een 
aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij een aantal autobedrijven in de regio was 
voor zich zelf beginnen de volgende stap in het leven.
Voor Jan Timmerman (61) is het na zoveel jaren hard werken mooi geweest. ‘Ik ga het 

wat rustiger aan doen, en meer genieten 
van het leven’. Helemaal uit beeld is 
hij niet. Het tankstation blijft wel in de 
familie. Vrouw Hillie Timmerman blijft dit 
runnen, met Jan op de achtergrond als 
steun en toeverlaat.

De bedrijfsovername die in kleine kring al 
enige tijd bekend was brengt geen merk-
bare veranderingen met zich mee. Timmer-
man: ‘Het autobedrijf blijft voor de klanten 
het vertrouwde adres voor reparaties, 
verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s’. 

‘Persoonlijk aandacht, service en kwali-
teit’ blijft ook onder de nieuwe eigenaar 
van kracht. Burgwal heeft de afgelopen 
jaren ruimschoots ervaring opgedaan bij 
andere autobedrijven. Na de opleiding 
motorvoertuigen techniek trad hij als 
automonteur in dienst bij auto Brink in 
Hoogeveen. Na een kort uitstapje van een 
jaar bij Autobedrijf Wemmenhove in Mep-
pel kwam hij wederom terecht bij Brink. 
Hier doorliep hij alle facetten van de 
autobranche. Als aftersalesmanager is hij 
daar op dit moment alweer acht jaar ver-
antwoordelijk voor de werkplaats, recep-
tie en het magazijn. ‘Dit heb ik altijd met 

veel plezier gedaan, maar nu kwam de 
volgende stap op mijn pad’. Met Jan Tim-
merman werd tot een overeenstemming 
bereikt om het bedrijf over te nemen. 
Burgwal heeft ontzettend veel zin in deze 
nieuwe uitdaging zijn leven. ‘Ik ben zeer 
trots dat ik vanaf 1 januari eigenaar ben 
van een geweldig bedrijf met een geweldig 
team’. 

SLECHT BEELD?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

Wij repareren alle gerenommeerde merken

KOELKAST STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL
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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 
 

6 minuten training voor burgerhulpverleners

Wist u dat De Wijk, Koekange, en Koekangerveld: 6-minutenzones zijn? Dat als u 112 
belt, met de melding het gaat om een reanimatie:, er niet alleen een ambulance komt, 
maar vóór de ambulance ter plaatse is, er burgerhulpverleners komen om u te helpen?

Elke week krijgen ongeveer 300 Neder-
landers een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Vaak in en rond het huis. 
Als er binnen 6 minuten gestart wordt 
met reanimeren en een AED aangesloten 
wordt, is de kans op overleven het hoogst. 
En kunnen we dus veel extra levens red-
den. Die 6 minuten zijn snel voorbij. Een 
ambulance redt het vaak niet om er in 6 
minuten te zijn. Daarom is het zo belang-
rijk dat er mensen in de buurt weten wat 
ze moeten doen. Voor deze burgerhulp-
verleners gaat de EHBO vereniging van 

De Wijk en Koekange in het voorjaar van 
2015 een zogenaamde 6-minuten training 
organiseren. We willen de overlevingskans 
bij een hartstilstand in de dorpen De Wijk, 
Koekange en Koekangerveld, vergroten 
van 12% naar 70%. De 6-minuten training 
is een scenariotraining waarin het snel en 
doeltreffend handelen in een 6 minu-
tenzone wordt geoefend. Hierbij staat 
de burgerhulpverlening centraal. Voor 
aanmelding of informatie kunt u terecht 
bij Jeanet Scheper: 
jeanetscheper@msn.com 
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ECOLEUM 

HOUTOLIE PV 94

HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG

Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl
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Kerstwandeling de Wijk op vrijdag 
26 december
Tweede kerstdag is bij uitstek geschikt voor een wandeling. De VTRB (Vereniging 
Toeristisch en Recreatief Belang) De Wijk-Koekange-IJhorst organiseert daarom op 26 
december een prachtige kerstwandeling in en rondom De Wijk. 

Er kan gekozen worden tussen een korte 
route van 7 km en een lange route van 
12 km. Onderweg klinken de stemmige 
geluiden van de midwinterhoorns. Op de 
route staat een koek- en zopietent waar 
o.a. warme dranken, krentenbrood en nog 
meer lekkers te koop is. 
Hier kan gepauzeerd worden om bij de 
vuurkorf even door te warmen en de 
inwendige mens te versterken. Uiteraard is 
de Kerstman ook aanwezig. 
 
De start van de wandeling is bij de kantine 
van vv Wacker aan de Wiltenweg 1a in De 
Wijk. Er kan gestart worden tussen 10.00 
– 13.30 uur. Deelname kost € 2,50 voor 
volwassenen (inclusief consumptiebon te 

besteden in de kantine) en € 1,00 voor 
kinderen t/m 12 jaar. Zij krijgen na afloop 
van de wandeling een klein presentje. 
Honden mogen mee, mits aangelijnd!
 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
het TIP kantoor in de Wijk. 
Tel.: 0522-443275 

Gert Jan Hoekstra vertrekt bij vv Wacker

geleden begon hij aan deze klus. Hij was 
als jeugdtrainer bezig geweest bij “De 
Weide” in Hoogeveen en had wel aspiraties 
om, in het bezit van het diploma Trainer 
Coach II, een standaard elftal te gaan trai-
nen. Die mogelijkheid kreeg hij bij Wacker.

“Het was een warm bad waarin ik terecht 
kwam”, meldt Gert Jan nu. “Een begripvol 
bestuur, een deskundige technische com-
missie en een heerlijke groep spelers!” 

Voetbaltrainer Gert Jan Hoekstra uit 
Hoogeveen gaat vv Wacker aan het eind 
van dit seizoen gaat verlaten. Hoewel de 
carrousel van de trainerswisselingen nog 
maar langzaam op gang komt, is Gert Jan, 
in goed overleg met bestuur, technische 
commissie en spelers, tot boven vermeld 
besluit gekomen. 

Gert Jan is met zijn derde seizoen als 
hoofdtrainer bij Wacker bezig. Drie jaar 
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Nieuwjaarsontmoeting De Wolden 

   

ADMINISTRATIE- 

financieel

management

coaching

& begeleiding

administratieve

dienstverlening

EN 
ADVIESBUREAU 

VOOR HET 
KLEINBEDRIJF, 

STARTERS, 
FREELANCERS EN 

ZZPʼERS

Heerengracht 1, 7941 JH  MEPPEL 
0522 – 440 511 

WWW.DETERB.NL

De gemeente De Wolden organiseert op 
dinsdag 6 januari 2015 haar jaarlijkse 
Nieuwjaarsontmoeting. 

Alle inwoners, ondernemers en afgevaar-
digden van verenigingen en instellingen 
zijn van harte uitgenodigd om te toasten 
op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsontmoe-
ting vindt plaats in het gemeentehuis van 
19.30 uur tot 21.30 uur.  

De gemeente zorgt voor live muziek.

Globale programma:
19.30 - 20.00 uur: ontvangst met koffie/thee
20.00 - 20.10 uur: toespraak burgemeester 
Roger de Groot
20.10 - 21.30 uur: gelegenheid voor een 
hapje en een drankje in informele sfeer 
verwacht het gemeentebestuur opnieuw 
veel mensen te mogen verwelkomen.  

Kaartmarathon vv Wacker
De supportersvereniging van Wacker orga-
niseert wederom haar jaarlijkse Kaartma-
rathon en wel op zaterdag 3 januari 2015. 
Ook dit jaar zijn er weer mooie vleesprij-

zen te winnen. Plaats: kantine vv Wacker. 
Aanvang: 10.00 uur. Opgave bij Henk 
Bouwer vóór 30 dec. middels: Tel: 443007. 
Mobiel: 06-83048528. Mail: hebo64@ziggo.nl
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Groenservice Meijer succesvol  
met de kettingzaag
Martijn Meijer van het gelijknamige hoveniersbedrijf Groenservice Meijer kijkt dit 
seizoen terug op een jaar vol succes. De Hovenier uit De Wijk is actief in de sport die 
bosarbeid wedstijden heet. In deze tak van sport worden verschillende onderdelen 
afgewerkt met de kettingzaag die betrekking hebben in de wereld van de boomverzor-
ging en de bosbouw. 

Martijn kwam twee maand geleden in 
actie op het W.K. in Zwitserland. Dit deed 
hij niet onverdienstelijk. Op twee onder-
delen haalde hij een bronzen plak en op 
een onderdeel zelfs een zilveren plak. 
Een van deze medailles verdiende hij bij 
het onderdeel velling. Hierbij moet een 
boom geveld (omgezaagd) in een van te 
voren bepaalde richting. Hij deed dit met 
grote precisie hij legde deze boom 0,7 
cm van de jalon (richting) af. Deze jalon 
staan overigens 15 meter van de voet van 
de boom af. Deze prestatie droeg veel 
mee aan de uiteindelijke 8ste plek in het 
algemeen klassement . Terug gekomen in 
Nederland stond afgelopen weekend het 
Nederlands kampioenschap weer voor de 
boeg. Als regerend titelverdediger stond 
er dan ook heel wat op het spel. Gelukkig 
wist de wieker goed met deze druk om te 
gaan en sloot zijn wedstrijd zaag seizoen 

af met de eerste plek in het algemeen 
klassement. Zo kon Martijn zijn wedstrijd-
zaag opbergen en zijn werk zaag weer 
tevoorschijn halen voor weer een mooi 
seizoen snoeien, afbreken en het vellen 
van bomen.  

Luchtenstein 40  7957 CT  De Wijk
Tel. (0522) 44 20 44   Fax (0522) 44 27 44

Bouwbedrijf Donker B.V. is een onderdeel van het Bramer concern met de vestigingen in Vriezenveen, Geesteren, Dronten en De Wijk
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Oliebollentoernooi v.v. Wacker

Ook dit jaar organiseert de activiteiten 
commissie weer het jaarlijkse oliebol-
len zaalvoetbal toernooi. Dit traditionele 
evenement met boarding wordt gehou-
den op zaterdag 27 december in sporthal 
De Slenken in de Wijk. De aanvang staat 
gepland om 19.00 uur. Het is alleen be-
doeld voor senioren van Wacker en WIJC.

Deelnemers worden uiterlijk om 18.45 uur 
verwacht in de sporthal in verband met 
de indeling van de teams, zodat de eerste 
wedstrijden ook om 19.00 uur kunnen 
beginnen. Je kan het publiek nu eenmaal 

niet te lang laten wachten. Tijdens het 
toernooi kan met uiteraard genieten van 
versgebakken oliebollen.
Na afl oop van het toernooi volgt de prijs-
uitreiking, waarna het Rad van Fortuin op 
de planning staat met weer veel en mooie 
prijzen o.a. aangeboden door lokale mid-
denstanders. 

Op maandag 29 december is er nog een 
Boarding zaaltoernooi van 19-22 uur en wel 
voor 45+ teams uit de regio. De opzet zal 
soortgelijk zijn. 

Rits stuk?

Voor alle kledingreparaties en
 

aanpassingen: Margreet Scheeringa, 

Prins Bernhardlaan 8 Koekan
ge. 

Telefoon 0522-451308 

Kosten particuliere advertenties € 5. (max 10. 
woorden) Extra woorden € 0,50 per woord. 
(advertentie en geld gepast in envelop) Verlo-
ren/Gevonden (Particulier) gratis.

Nieuwjaarswedstrijd

Zondag 4 januari staat de traditionele 
Nieuwjaars borrel van de v.v. Wacker 
op de planning. Voorafgaand wordt er 
dit jaar weer een Nieuwjaars wedstrijd 
gespeeld.

Ditmaal zal het voormalige damesteam van 
Wacker de strijd aan gaan met de Meisje 
B van WIJC. Dit omdat het meisjes en 
vrouwen voetbal steeds meer aan popula-
riteit wint. De activiteitencommissie heeft 
de organisatie van deze wedstrijd op zich 
genomen en is er in geslaagd om een groot 
aantal oud dames elftal spelers weten vast 
te leggen. 

De spelers verzamelen een klein uurtje 
voor de match om gezamenlijk even een 
kop koffi e met versnapering te nuttigen. 
De wedstrijd duurt twee keer een half uur 

en begint om 14.30 uur. Waarna rond de 
klok van 16.00 uur de Nieuwjaars borrel 
zal beginnen. Komt allen! 
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Tochtstrip	  	  
Tochtprofielen	  
Tochtband	  
Voor	  bijna	  elke	  kier	  of	  
naad	  een	  oplossing	  
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Informatie:
Alarmnummer  ..................................................................112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk  .........................0522 – 820377
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
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden  06-15949969
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 10 januari 2015. Kopij inleveren voor 5 januari 10.00 uur


