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Ouderen genieten van Zonnedag

DE WIJK – De organisatie van de eerste Zonnedag De Wijk kijkt tevreden terug op een
bijzonder geslaagde dag. Ongeveer veertig ouderen van verzorgingscentrum Dunninghe gingen afgelopen donderdag mee met de busreis.
Behalve dat het prachtig weer was, genoten
de ouderen met volle teugen van het uitje.
Na een kop kofﬁe met gebak in Dunninghe,
vertrok het gezelschap met de bus richting de Veluwe. Hier werd een heerlijke

lunch geserveerd, en onder leiding van de
boswachter werd een tocht gemaakt door
dit prachtige natuurgebied gemaakt. De
dag werd afgesloten met een borrel en een
gezamenlijk diner bij café de Wiekslag.
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Vervolg: Ouderen genieten van Zonnedag
Het uitje werd mogelijk gemaakt met de
opbrengst van de MC Antrappers Nieuwjaarsduik in De Wijk. In samenwerking
met Dunninghe, Taxi Ten Heuvel, Café De
Wiekslag en Bakkerij Nijstad werd de dag

georganiseerd. Maar liefst zestien vrijwilligers zorgden er voor dat alles in goede
banen liep. De Antrappers zelf waren de
gehele dag van de partij op de motor om
de bus te escorteren.

Julia Soek wint Ronde van De Wijk
De 55ste editie van de Ronde van De Wijk is bij de vrouwen gewonnen door Julia Soek
uit Den Ham. De 23-jarige renster van de ploeg Giant-Shimano was in de sprint net iets
sneller dan Eileen Roe uit Zutphen. Derde werd de ploeggenote van Soek, de tweevoudig
werledkampioene bij de junioren, Lucy Garner uit het Engelse Leicester.
Samen met de andere vluchters, Kirsten
Wild uit Zwolle en Monique van de Ree uit
het Brabantse Willemstad, had de groep
een voorsprong van ruim één minuut op het
peloton. Die voorsprong ontstond al in het
begin van de wedstrijd en met name door
het vele kopwerk van Kirsten Wild bleven
de vluchters uit de greep van het jagende
peloton.
Bij de start van de wedstrijd begon het
licht te regenen waardoor de straten nat
werden. Dat was voor Marije Joling uit Assen aanleiding om al na een paar rondjes af
te stappen.
De Ronde van De Wijk was in het verleden
altijd de opening van het wielerseizoen met
een wedstrijd voor mannen op 2e Paasdag.
Maar in 2010 stopte de organisatie met het
evenement. Nu, vier jaar later, pakte een
nieuwe organisatie de draad weer op en
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organiseerde voor het eerst een criterium
voor vrouwen. Voorzitter Henk Kreeft was
na afloop best tevreden.

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
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Hoe was de wielerronde?
Mej dunkt wel in orde
Die dames kunt er ook wat van
Precies, mooi om te zien
Gung wel donders rap
Donders zeg ie?
Of hej ook al zo’n juichpak haalt?
Dacht het niet!
Zonder gung het ook wel goed
Misschien nog wel beter
Oenze jongs voetbalt goed dat is zeker
Wat een wedstrijd tegen Spanje
Zeker weten!
Adios Spanje
Ze kunt ut terug naar huuspak an doen
- Kunnen wej oens doar eindelijk weer
vertonen
- Zo ist
- Of overdrieven wej een beetie?
- Voetbal is oorlog zei Michels ooit
- Tis moar net hoe aj’t bekiekt
d’r bint belangrijkere zaken
- Precies
- De schoolvakantie begunt al bijna
- Nog een paar weken
- Wat vlug de tied weer veurbij
- De zunnedag was ook een succes
- Dat heurde ik al
- De olden van dagen hadden een mooie dag
- Mede dankzij veule vrijwilligers
- En na afloop allemaal op ut terras
Bej ut cafe, mooi gezichte was dat
- Allemoale an de pannekoeken
- Dat musse wej ook maar iens goan doen
- Liekt mij een strak plan
- 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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Sociaal eetpunt in De Wijk
Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan weer op woensdagmiddag 9 juli in de
Havezate in De Wijk. Met deze keer een BBQ waardoor de kosten iets hoger zijn
(€ 6,50)
U krijgt hiervoor;
Een gehaktburger met stukjes groente, braadworst, shaslick spies, ham-preisalade,
aardappel-ei salade, roomkaastaartje met stokbrood, kidneybonen salade met mais,
komkommer, tomaat en feta, sausjes en ijs na. Aanschuiven tussen 17.00 en 17.30
uur. Opgave t/m 2 juli bij Hilda Kalter of Helena Telgenhof t. 0522-444200

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
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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

Summertime doet naam eer aan
De Schiphorst – De leden van Wijker Kunst, of het nu de heren of de dames waren, liepen
zondagmiddag met een brede glimlach rond in- en rond de Havixhorst.
De leden van Wijker Kunst, of het nu de heren of de dames waren, liepen gistermiddag
met een brede glimlach rond in- en rond de Havixhorst. De derde editie van Summertime
gaf daar alle reden toe, want naast heerlijk muziekweer, was de belangstelling erg goed.

‘We zijn erg tevreden, de muziek was ook erg gevarieerd’, aldus voorzitter Margriet Jans.
Variatie was er zeker, met optredens van blaaskwintet Drentse Aa, bigband Joint Venture, de
18-jarige zangeres Josca Nefkens uit Meppel en natuurlijk de koren van Wijker Kunst. Op vier
verschillende locaties was het genieten geblazen en mede dankzij de bereidwillige medewerking van gastheer Jos Wijland van de Havixhorst, werden ook de smaakpapillen getrakteerd.
Het waren inderdaad vier geheel verschillende muziekstijlen die werden gepresenteerd, met
de opening bij de trap van het chateauhotel door het blaaskwintet, gevolgd door het welkomstwoordje door de voorzitter.
Het mannenkoor van Wijker kunst mocht tussen de hortensia’s in de tuin aan de bak en deed
dat met verve, waarbij nummers voorbij kwamen als La Morettina, You raised me up en een
medley van Ramses Shaffy. Het systeem van Summertime is zodanig, dat het publiek in één
keer door kan naar de volgende locatie. In dit geval naar de tuinzaal, waar Josca Nefkens
haar publiek verraste met een aantal lichte popsongs, van Lady Gaga’s Paparazzi, tot Through
the Barricades van Spandau Ballet. Bijzonder was dat ze daarbij op de piano werd begeleid
door haar moeder Marietje.
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Bigband
Vrouwenkoor Wijker Kunst vermaakte het publiek met zes gevarieerde nummers. Dat
begon al met Feinslieb, du hast mich gfangen en ging vrolijk verder met Tanzen und
Springen, Lerchengesang en ook Blowin’ the wind. Het eerste optreden van bigband
Joint Venture toonde meteen aan dat het een goede keuze is geweest van de organisatie om deze band binnen te halen.
Bij de eerste klanken ontstond al een swingende sfeer, bij het tweede optreden aan het
eind van de middag waagde een stel zich zelfs aan een dansje. De band, gedomineerd
door koperblazers, bracht de stemming er goed in. Met een wijntje, frisje of biertje in de
hand genoot het publiek met volle teugen. Na het tweede optreden van Josca, waarbij
ze ook één van haar eigen composities uitvoerde, mochten de mannen en vrouwen van
Wijker Kunst samen aan de bak.
Daarbij bleek Drents als voertaal gekozen met onder andere ‘Een zommer is een vinger lang’, naar een tekst van de Drentse dichter Roel Reijntjes. De mannen en vrouwen
kleurden goed bij elkaar en kunnen met een gerust hart aan de zomerstop beginnen.
Bron: Artizzl Media Peter Nefkens

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
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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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OBS de Horst Drents Kampioen korfbal

Met Pinksteren is het korfbal team uit groep 6a van OBS de Horst Drents Kampioen
geworden. Eerst hebben deze kanjers een voorronde in Meppel gewonnen. Toen
kwam het Drents kampioenschap in Roden met Pinksteren en…..nu mogen zij komende zaterdag aantreden voor het NK in Dordrecht!
Gelukkig zijn de ouders net zo enthousiast als de leerlingen en zij zullen dus inderdaad ’s
morgens om half 10 starten met het toernooi om het Nederlands Kampioenschap Schoolkorfbal. Juf Riana van der Vlist is aangewezen als de schoolkorfbalcoach!

Cabriorit
Op zondag 17 augustus 2014 organiseert de Cabriorit De Wijk de 9e toertocht
voor cabrio’s Alle auto’s waar het dak af kan mogen meerijden. Opgave voor
deze toertocht kan alleen via de website www.cabrioritdewijk.nl dit kan tot 1
augustus. Er kunnen 100 equipes meedoen.
De start is vanaf 11.00 uur tot 12.30 uur bij cafe de Wiekslag waar de organisatie u
ontvangt. Parkeren kan bij de molen in het centrum van het dorp. Net als voorgaande jaren hoopt de organisatie op een mooie gezellige dag.
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Gestage groei meldingen
Buurtbemiddeling De Wolden
Sinds anderhalf jaar wordt Buurtbemiddeling ook ingezet in gemeente De Wolden. Er is
inmiddels 21 keer contact gelegd met Buurtbemiddeling. Door de inzet van 15 vrijwillige buurtbemiddelaars kon in 60% van de meldingen een oplossing gevonden worden.
Buurtbemiddeling is een werkwijze waarbij vrijwillige buurtbemiddelaars zich inzetten
om buren met elkaar in gesprek te laten komen om samen een oplossing te vinden voor
overlast of conflicten met de buren. ‘Buurtbemiddeling eerst’ is de landelijke slogan voor
2014. Het blijkt dat hoe eerder buurtbemiddeling wordt ingezet, hoe groter de kans op
een oplossing van het conflict.
Laagdrempelig
Dit was ook de conclusie van de verwijzers
bijeenkomst met samenwerkende professionals (van gemeente, politie en welzijn) die
kortgeleden plaatsvond. Hier werd gekeken
welke vormen van inzet nog meer mogelijk zijn bij burenconflicten. Burgemeester
de Groot benadrukte hier de toegevoegde
waarde van buurtbemiddeling. Inwoners
kunnen zelf contact opnemen met buurtbemiddeling, ook om eens problemen door
te spreken met een onafhankelijk persoon.
Buurtbemiddeling is een project van SWW
Hoogeveen. De buurtbemiddelaars kunnen
in zowel de gemeenten De Wolden als in
Hoogeveen worden ingezet.
Meer informatie
Wilt u meer weten over Buurtbemiddeling in
uw dorp? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Hoogeveen en De Wolden, email:
buurtbemiddeling@swwh.nl of tel 0528278
855 en vraag naar Bart Pijper.
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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 12 juli 2014. Kopij inleveren voor 7 juli 2014 10.00 uur
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