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Sinterklaas gastvrij ontvangen in De Wijk

deWijk.

Sinterklaas en zijn Pieten zijn zondagmorgen gastvrij ontvangen in De Wijk. Het ge-
zelschap uit Spanje kwam om 10.00 uur aan op het Burg Veenhovenplein. Waar veel 
kinderen en hun ouders al met smart stonden te wachten op zijn komst. 

Na een korte ronde door De Wijk, voorafgegaan door de pietenband van Apollo, werd de 
goedheiligman voor de Molen welkom geheten door ceremoniemeester Martin Wolf en 
Burgemeester de Groot. Aansluitend was er in de Havezate een knutselactiviteit voor de 
kinderen gepland, waar heerlijk gedanst kon worden. Hier was ook tijd ingeruimd om de 
goedheiligman persoonlijk te begroeten. De Sinterklaasintocht werd georganiseerd door 
een speciaal hiervoor opgerichte Sintcommissie De Wijk. En mede mogelijk gemaakt door 
de Ondernemersvereniging De Wijk. 
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Natuurbeschermingsvereninging stelt Stin-
zenflora Dickninge veilig

Het landgoed Dickninge is landelijk bekend om zijn grote hoeveelheid stinzenflora, 
in het bijzonder de holwortel. Maar ook sneeuwklokje, bosanemoon en boshyacint 
komen hier in groten getale voor. Het zijn allemaal voorjaarsbloeiers die in lang ver-
vlogen tijden hier naartoe zijn gehaald en vervolgens zijn verwilderd. In het vroege 
voorjaar is er op Dickninge  een zee van witte, paarse en roze bloemen te zien; een 
feest voor het oog.

rentmeester Erdbrink, het probleem aan-
gepakt. Een tiental actieve leden van deze 
vereniging heeft zaterdag 15 november 
een deel van de stinzenflora geschoond. 
Takken zijn verwijderd en opslag wegge-
zaagd. Het belooft komend voorjaar weer 
een mooi bloemenfeest te worden.

De natuurvereniging heeft de ambitie om 
ook de komende jaren andere delen van 
de stinzenvegetatie veilig te stellen. 

De laatste jaren is de stinzenvegetatie in 
de knel gekomen, doordat bij onderhoud 
grote hoeveelheden takken zijn blijven 
liggen. De vegetatie dreigde daardoor te 
verstikken.
Ook opslag van met name de Noorse 
esdoorn vormt een probleem, omdat te 
weinig daglicht tot de stinzenflora kan 
doordringen.
Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-
Staphorst e.o.” heeft, in goed overleg met 
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ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren.

Sinterklaas bestaat! Woont niet in 
Spanje maar in Den Haag...
Ter voorkoming van verdere surprises 
neemt u nu alvast contact met ons op

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

Griet en Piet

-  Bej d’r now al achter woarumme 
 Sunterklaas hier op zundag kwam?
-  Dat had te maken met dat meinsen
 dan meer an tied hebt
-  Dat was ut dus
-  Precies, niks meer of minder
-  Ik heure van de Tip meinsen
 dat er punaise strooiers actief bint
-  Huh zult echt?
-  Ach dat week nie, maar ze hebt
 er nog wel wat vunden veur ut kantoor
-  Anders nog nejs?
-  D’r bint weer bossies
 an e plant bej de Julianaweg
-  Meen ie dat now?
 eerst weghalen en dan weer anplanten?
-  Snappie ut nog?
-  Hoe stiet ut mit de Wintermarkt?
-  Kerst- Inn De Wiek zuj bedoelen
-  Is dat wat aans dan?
-  Nee tis ut zelfde
-  Maar zo heet ut tegenwoordig
-  Okay, wanneer wast ook al weer?
-  Zundag 14 december
 Veur de meule
-  Now ut liekt mej wel gezellig
-  En d’r giet ook nog 
 een mysterie gast optreden
-  Wie dan?
-  As ie het weet dan vertel ik het oe
-  Een breur of neefe van Hazes zegt ze
-  Nou ja we zult wel zien
-  Hey al koarten veur Boerenblond?
-  Ikke nog niet.
-  Dan zuk maar raps ween
 D’r bint er nog moar een poar
-  Yow
-  Goed Goan

-  Bej d’r now al achter woarumme 
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Waarderingsbijeenkomst vrijwilligers

Welzijn de Wolden heeft op vrijdagavond 28 november een waarderingsbijeenkomst 
gehouden in de Havezate in De Wijk voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij de 
ondersteunende diensten. Dit zijn vrijwilligers die ondersteunen bij mensen met 
beperkingen, mantelzorgers en ouderen. 

Zij kregen een high tea aangeboden, grotendeels zelf bereid door beheer en vrijwilli-
gers van de Havezate. “De Rederijkerskamer Bloem” uit De Wijk zorgde voor hilarische 
onderbrekingen waarbij twee vrijwilligers een lintje uitgereikt kregen voor hun bewezen 
diensten. Dit was mevrouw Kreulen uit Koekange die meer dan zes jaar actief is geweest 
voor de mantelzorgers in haar dorp en meneer Klomp uit De Wijk die als 83- jarige zeer 
actief is in zijn dorp o.a. als vrijwillige tuinman. 

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

Sociaal eetpunt 
met kersttintje in De Wijk

Vrijwilligers houden samen met het beheer van de Havezate een sociaal eetpunt 
met kersttintje. En niet op zondagmiddag 14 december maar op woensdagmid-
dag 17 december.  

Bij voldoende belangstelling  vanaf 14.30 uur een kerstbingo inclusief koffie  met 
wat lekkers en een drankje met een hapje en vanaf 17.00 uur een kerstdiner, inclu-
sief een drankje. In de Havezate, Dorpsstraat 78 in De Wijk. De kosten zijn € 15,00 
voor beide en € 10,00 voor alleen het kerstdiner. 

Opgave tot 8 december bij de Havezate of via 0522-444200. 
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De Riestebloazers laten Midwinterhoorn 
weer schallen

De midwinterhoorn zal weer gaan schal-
len over het Reestdal-landschap door 
de hoorns van De Riestebloazers.  In de 
weken van de adventstijd van 30 novem-
ber tot 4 Januari zullen de mensen uit 
IJhorst- De Wijk en omgeving de mid-
winterhoorn regelmatig gaan horen aan 
beide oevers van de Reest. 

Een groep mensen uit beide dorpen is weer 
druk in de weer met de voorbereidingen. 
Elke donderavond wordt er geoefend bij 
één van de blazers thuis. Gedurende deze 
periode gaat de groep elke zaterdagavond 
vanaf 16.00 uur blazen voor de molen en 
in het centrum van de Wijk.

Daar is zeker de mogelijkheid om vragen 
te stellen over dit al oude gebruik, en is 
er ook de mogelijkheid om zelf eens te 
blazen. Elke woensdagavond om 19.00 uur 
aan de oevers van de Reest bij de ijsbaan, 
de brug en op de begraafplaats van IJhorst 
zullen blazers staan die om beurten naar 
elkaar toe blazen “het aanroepen”. Er ligt 
een uitnodiging voor de Kerstmarkt De 
Wijk 14 december, blazers zijn ook aanwe-

SLECHT BEELD?
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
DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

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

zig bij de 2e kerstdagwandeling in De Wijk 
van de Tip-organisatie. Het zal voor de 
mensen aan beide zijde niet onopgemerkt 
blijven…..zo hopen de Riestebloazers! 

Ook adverteren in 
dewijk.info?

Bel of mail ons: 06-50 953 385
e-mail info@dewijk.info
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl

ECOLEUM 

HOUTOLIE PV 94

HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG
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Oproep Belangenvereniging De Wijk: 

Wat is uw reactie u op het concept afvalbeleidsplan van de gemeente?
De gemeente wil in het voorjaar van 2015 onder andere de volgende maatregelen 
invoeren: 

•  De inwoners kunnen een minicontainer krijgen voor de inzameling van kunststof-
verpakkingsafval. Dit is op vrijwillige basis. Met de container kan de inwoner op 
korte termijn ook drankenkartons en blik inzamelen. 

•  De gemeente gaat de minicontainers voor gft-, kunststof- en restafval eens in de 
drie weken legen. 

• Inwoners kunnen hun takken in het voor- en najaar gratis laten ophalen. 
• Inwoners kunnen hun kerstbomen na de jaarwisseling gratis laten ophalen.
•  De gemeente plaatst in elk dorp containers waar inwoners glas en textiel in kun-

nen deponeren. 
•  De gemeente plaatst bij de ondergrondse containers voor glas en textiel recy-

clezuilen waar inwoners kleine afgedankte elektrische apparaten, spaarlampen, 
batterijen en CD’s in kunnen deponeren. 

•  De gemeente wil de milieustraat verbeteren waardoor wachttijden aan de poort 
tot het verleden behoren. 

• Inwoners kunnen hun gft-afval gratis storten bij de milieustraat. 
•  De gemeente gaat de inwoners vaker informeren over de gescheiden inzameling en 

de resultaten daarvan. 

De maatregelen staan in een concept afvalbeleidsplan. Dit plan moet nog door de 
gemeenteraad worden vastgesteld.

Zienswijze indienen
Het plan ligt tot 4 december ter inzage. 
U kunt een zienswijze indienen om aan 
te geven wat u niet goed vindt aan het 
plan en hoe u het anders zou willen zien. 
Het college verzamelt de zienswijzen en 
levert die samen met het plan aan bij 
de gemeenteraad. Dit kan via de post of 
via een mail aan de gemeente: 
gemeente@dewolden.nl.  

Zie ook:
www.belangenverenigingdewijk.nl.
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Roreko wint de eer-
ste Wieker Sportquiz
Vrijdagavond 7 november  was het 
dorpscafé “De Wiekslag” in De Wijk 
het toneel voor de allereerste Wieker 
Sportquiz. Met als uitgangspunt de door 
de uitbaatster Maria georganiseerde 
Barcompetitie werd het café die avond 
gerund door de bestuursleden van De 
Wiek op Wiel’n. 

Dit Wijker wielercomité had als thema 
voor deze avond bedacht om een wedstrijd 
te organiseren “wie is de slimste vereni-
ging in De Wijk”. Op het gebied van sport, 
wel te verstaan!

De opkomst was enorm en met 16 deel-
nemende verenigingsteams van vier 
personen was het dorp De Wijk uit al haar 
geledingen vertegenwoordigd. Quizmaster 
Martin Wolf wist vanaf het begin direct de 
stemming in het bomvolle café te brengen 
en het beloofde een sfeervolle avond te 
worden!

Na een zestal rondes met open vragen, 
meerkeuzevragen, geluidsfragmenten en 
een fotoronde, bleek dat het een nek-aan-

nek race zou worden tussen KV Roreko en 
de (vrijetijds) wielerploeg “Les Carrottes 
Sourdes” (de Dove Wortel), welke strijd 
uiteindelijk in het voordeel van de korfbal-
lers werd beslist. Medailles werden uitge-
reikt als ook een grote winnaarsbeker. Deze 
heeft de avond evenwel niet overleefd!
Na het café te hebben schoongemaakt en 
weer netjes te hebben overgedragen aan 
de eigenaresse van De Wiekslag, konden de 
mannen van De Wiek op Wiel’n conclude-
ren, dat het een zeer geslaagde avond is 
geweest. Welke ongetwijfeld een vervolg 
zal krijgen en zal worden opgenomen in de 
evenementenkalender van De Wijk! 

Initiatiefgroep Havezate

Hierbij doet  de initiatiefgroep van de Havezate een oproep om jonge mensen te vragen 
deelnemer te worden van de initiatiefgroep voor de Havezate of voor de klankbordgroep 
voor de Havezate. In principe is iedereen welkom om met ons mee te denken, 
maar de jeugd heeft de toekomst, dus zou het goed zijn om hun mening en gedachten
over de Havezate in de toekomst te kunnen delen.
Opgeven bij Gina Homan email: gewiko1@hotmail.com 
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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 
 

Bijzondere hobby

Nestkasten voedertafels maken is de grootste 
hobby van dhr. J. Bisschop uit De Wijk. Al ruim 
twintig jaar is dit een geliefde bezigheid, waar 
hij het grootste deel van de dag zoet mee is.  
Toen hij op zijn 59e met de VUT ging was er 
plotsteling veel tijd over iets te gaan doen. De 
nestkasten worden gemaakt in allerlei soorten 
en maten en hangen ook in het Dickingebos.  
Ook voor de natuurbescherming heeft hij veel 
nestkasten gemaakt. Verder verkoopt hij ze 
thuis en op de markten in de omgeving. Veel 
mensen vinden het leuke en nuttige hobby, 
zodoende krijgt af en toe nog wel een wat 
afvalhout aangeboden. ‘Anders kan het niet uit’ 
laat hij lachend weten. Meer informatie:  Dhr 
J. Bisschop - Beatrixweg 20 -7957 AC De Wijk. 
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

   
    

                                           
 

 
                                                               Fit door de winter 

 
 

Fit bl i jven ti jdens winter? 
 
           

 
 

 
Nu geen inschri j fgeld en de eerste  

2 lessen gratis.  
 

 
 

 
                        

 
               H. Til lemaweg 63b      Tel: 0522-441090      info@fit indewijk.nl 
                7957 CB De Wijk       Mob. 06-53277670     www.fit indewijk.nl 
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Geschiedenis Wieker Meule 

in boekwerk verschenen

Godert Willem Baron de Vos van Steenwijk heeft za-
terdag het eerste exemplaar van het boekwerk ‘Een 
levend monument’ in ontvangst genomen. Hierin wordt 
de geschiedenis van de Wieker Meule in beeld gebracht.  
Het boek verschijnt ter gelegenheid van het 250 jarige 
jubileum van de molen.

Voor menig dorpsgenoot is de beeldbepalende Wieker Meule niet meer weg te denken uit 
het dorp. De molen is het centrale middelpunt van het dorp. Diverse activiteiten spelen 
zich af voor, en rondom de Meule. Het is vaak een geliefde plek voor een foto. Niet voor 
niets wordt deze prachtige molen vaak omschreven als ‘De trots van De Wiek’. 

De bewogen geschiedenis gaat ver terug. In 1764 is het bovenste deel gebouwd als molen 
in de Leyen, tussen Halfweg en Staphorst. In 1829 kocht Jacob Schiphorst Haalweide de 
molen en liet hem vervolgens in De Wijk als stellingmolen herbouwen. Dit jaar staat in 
het teken van het 250 jarig jubileum van de meule. Dit heeft geresulteerd in aantal van 
activiteiten, zoals de Wieker Meule dag, een nieuwe website, een nieuw logo. Reden 
genoeg om aan het eind van het jubileumjaar nog even extra uit te pakken.

Daarom werd door de bestuursleden en molenaars het plan opgevat om de molen nog 
eens breed onder de aandacht te brengen. Dit heeft geresulteerd in een fraai boekwerkje  
waarin de historie van de molen in de Wijker gemeenschap is vastgelegd. De redactie 
hierbij werd gevormd door de historische vereniging De Wijk-Koekange en de stichting 
de Wieker Meule.  Het boekje staat vol met historische feiten, oude foto’s, persoonlijke 
herinneringen, maar ook een beschrijving van de molen.

De unieke uitgave wordt uitgebracht in een oplage van 1300 stuks . Alle leden van de histo-
rische vereniging en donateurs van de Wieker Meule  krijgen een exemplaar aangeboden.  
Wie zelf een wil kijken is welkom. De molen draait elke zaterdag tussen 13:00 en 18:00 
uur. De vrijwillige molenaars zijn dan aanwezig. Gezamenlijk steken ze veel tijd en energie 
in het onderhoud. Met veel enthousiasme zorgen ze er voor dat de ‘Wieker Meule’ kan blij-
ven draaien. Uiteraard zijn ze genegen om u er meer over te vertellen, of rond te leiden.

Het boekje is te koop voor € 10 bij de Historische vereniging of op zaterdag bij de molen. 
Het is ook te bestellen via info@dewiekermeule.nl 
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Massage kan je steunen als je geconfronteerd wordt met de ziekte kanker.
Het geeft je aandacht in deze emotionele en mentale zware periode.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
de kwaliteit van het leven van mensen met kanker verbetert bij massage. 

Bel gerust voor een afspraak bij mij in de praktijk of bij u thuis.
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Protestantse Kerk                           
houdt sfeervolle kerstwandeling

De Protestantse Gemeente IJhorst/de Wijk houdt zondagmiddag 14 december  een 
kerstwandeling.Er kan gestart worden om 13.30 vanaf de Reesthof aan de Kerkweg 8. 
(gebouw naast de kerk) Tijdens de wandeling worden twee pauzes ingelast voor een 
verhaal, muziek, kaarslicht, iets lekkers en warme chocolademelk en/of glühwein.

Voor de mensen die niet kunnen wandelen, 
is er in de Reesthof vanaf 14.30 een apart 
programma met onder andere een kerst-
verhaal. De route is ongeveer 5 kilome-
ter en ook toegankelijk voor kinder- en 
wandelwagens. Om 16.30 wordt de middag 

Fixet Huisjes sponsort Biljartclub

Fixet Huisjes heeft de Biljartclub in De 
Wijk gesponsord d.mv sloten op de kastjes 
voor de biljartkeus. Zodat deze voortaan 
veilig achter slot en grendel staan. De 
biljartclub is bijzonder verguld met deze 
geste. Wie ook zin heeft om te komen 
biljarten is overigens van harte welkom. 
Op  dinsdag en donderdagmiddag wordt er 
in onderling competitieverband gebiljart. 

Zowel dames en heren kunnen zich hier-
voor aanmelden bij Willem van der Woude. 
Telnr: 0522-442788. 

afgesloten in het sfeervolle kerkje van 
IJhorst/de Wijk. Ds. Henk de Ruiter zal 
een Oost Nederlands Kerstverhaal vertel-
len. De kosten voor deze middag zijn 2 
euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar 
gratis. 

Sinterkerstmarkt sfeervol en gezellig
Gezelligheid was troef bij de Sinterkerstmarkt in De Wijk. Deze markt werd zater-
dagmiddag gehouden in de Havezate in De Wijk. En werd goed bezocht. De locatie 
was sfeervol aangekleed met een mix van Sinterklaas en Kerst decoratie. Kaarsen, 
Kleding, sieraden, kaarten, kerstbakjes,  versgebakken knieperties en oliebollen er 
was van alles te koop. Bijna dertig standhouders grotendeels hobbyisten presenteer-
den hun waar aan de bezoekers.  Medewerkers van de Havezate die garant ston-
den voor de organisatie van de Sinterkerstmarkt waren na afloop tevreden over de 
opkomst en het verloop. 
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Nieuwe overalls voor Wieker Molenaars

De Molenaars uit De Wijk zijn afgelopen zaterdag voorzien van nieuwe overals. Deze 
nieuwe werkkleding werd aangeboden door Van Goor Schilderwerken uit De Wijk. 
Henk van Goor van het gelijknamige schildersbedrijf benadrukte  de prima samen-
werking tussen beide partijen. Van Goor is als huisschilder verantwoordelijk voor het 
schilderwerk aan de Wieker Meule. Voor komend jaar staan er alweer enige schilder-
klussen op stapel. Zo zijn er plannen om de kleurstelling van de molen, zoals die begin 
vorige eeuw werd gebruikt te herstellen.

Oud en Nieuw feest terug van weggeweest

Na enkele jaren van afwezigheid wordt er dit jaar een nieuwjaarsfeest georganiseerd.  
‘Het nieuwjaarsfeest is voor het eerst in een grote tent op de parkeerplaats bij de 
molen aan de Dorpsstraat’  vertelt organisator Danien Teunissen. ‘Bij het nieuwjaars-
feest is plaats voor 400 feestgangers’.

begint om 00.00 uur en rond de klok van 
03.30 uur zullen de laatste noten uit de 
speakers klinken.
Tot 27 december zijn de kaarten in de 
voorverkoop verkrijgbaar voor € 7,50 p.p. 
bij Welkoop de Wijk en Anytyme de Wijk. 
Tijdens het feest zijn de kaarten voor 
€ 12,50 p.p. aan de kassa verkrijgbaar. 

Om klokslag 00.00 uur knallen de kurken. 
‘Onder het genot van een drankje en met 
de swingende klanken van Steaming Pianos 
gaan we met deze spetterende Nieuw-
jaars party 2015 inluiden’ vertelt mede 
organisator Jeroen Timmerman.  Al met 
al een avond om nu alvast in de agenda 
te noteren. Het nieuwjaarsfeest De Wijk 

De molenaars Erwin de Jonge, 
Henry Oosterveen, molenaar in 
opleiding Bert Bakker en stagiaire 
Robert Jan Vos waren verguld met 
deze geste.  
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Verkoop kavels Dunningen 3e fase succes

In het bestemmingsplan ‘Dunningen 3e fase’ zijn 33 woningen gepland. Belangstellen-
den konden tijdens de Bouw- en woonbeurs in mei inschrijven op 13 bouwkavels voor 
vrijstaande woningen. De wijk Dunningen in de Wijk vinden veel mensen aantrek-
kelijk. Er zijn nu nog slechts twee kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar. De 
overige 31 woningen zijn verkocht of staan onder optie.

Verkoop succesvol

Sinds de start van de inschrijving is er 
veel belangstelling voor de bouwkavels in 
de wijk Dunningen. De gemeente ont-
ving in totaal 19 inschrijvingen voor de 
13 beschikbare kavels. Begin juli werd 
tijdens een lotingsavond bekend wie welke 
kavel toebedeeld kreeg. Tijdens de loting 
zijn in totaal negen opties vergeven, drie 
voor een tweekapper en zes voor een 
vrijstaande woning. Na de loting zijn de 
overgebleven kavels in de vrije verkoop 
gezet. Vandaag de dag zijn er nog slechts 
twee kavels voor vrijstaande woningen 
beschikbaar.

Sociale huur- en koopwoningen
Naast de kavels voor particulier opdracht-
geverschap zijn er ook kavels verkocht 
voor de ontwikkeling en realisatie van 
sociale huur- en koopwoningen. Rood-

Blond B.V. heeft 10 kavels afgenomen 
voor de realisatie van 10 huurwoningen 
in de sociale sector. Deze huurwoningen 
worden voor een periode van minimaal 
vijf jaar verhuurd. Daarnaast is er op 29 
oktober een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met BEMOG Projektontwikkeling 
B.V. voor de ontwikkeling van nog eens 10 
woningen. De verkoop van twee blokken 
met elk 4 rijwoningen en 2 tweekap-
pers loopt via Hentenaar Makelaardij in 
Zuidwolde.

Dunningen in de Wijk
De kavels maken onderdeel uit van de wijk 
Dunningen 3e fase. Deze wijk wordt een 
woonbuurt die passend is in de omgeving 
met veel zorg voor het landschap, de aan-
sluiting op het dorp en de overgang naar 
het Reestdal. Het is een rustige woonbuurt 
waar het goed wonen is, in een verkeers-
veilig en sociaal veilige omgeving met een 
mooie uitstraling.

Beschikbare kavels
Op dit moment zijn er nog twee kavels 
beschikbaar voor vrijstaande woningen. 
Wie in een van deze kavels geïnteresseerd 
is, kan contact opnemen met Ankie Linde-
boom van gemeente De Wolden via 
T. 14 0528. 
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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

 

	  

Tochtstrip	  	  
Tochtprofielen	  
Tochtband	  
Voor	  bijna	  elke	  kier	  of	  
naad	  een	  oplossing	  
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Rits stuk?

Voor alle kledingreparaties en
 

aanpassingen: Margreet Scheeringa, 

Prins Bernhardlaan 8 Koekan
ge. 

Telefoon 0522-451308 

Burgerparticipatie gemeente De Wolden 
kan beter

deze vraag niet aan de Belangenvereni-
ging, maar aan alle bewoners van het dorp 
moest worden voorgelegd.
Het is onjuist om de Belangenvereniging 
als volksvertegenwoordiging in te zetten. 
De gemeente heeft uiteindelijk het besluit 
genomen zonder dat de inwoners daar 
vooraf over hebben 
kunnen meedenken. Achteraf is het 
bekend gemaakt en mochten mensen ook 
nog op een informatieavond komen. Het 
is logisch dat daar bijna niemand kwam, 
omdat de gemeente toen al bezig was en 
er niets meer te kiezen was.
 
De gemeente heeft burgerparticipatie 
hoog in het vaandel. In de praktijk is er 
nog wel verbetering mogelijk, zo blijkt. 
De Belangenvereniging roept de gemeente 
dan ook op hier een betere en opener 
koers in te gaan varen. 

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

De gemeente de Wolden heeft in de 
dorpen op veel plaatsen groen verwij-
derd. De werkzaamheden riepen in De 
Wijk nogal wat protest op. Veel mensen 
voelden zich hierdoor overvallen. In 
het Dagblad van het Noorden van 15 
november geeft wethouder Jan ten Kate 
aan dat hij vindt dat de communicatie 
over deze aanpassingen prima is gegaan. 
Want, zo zegt hij onder andere,  we 
hebben het bij de Belangenvereniging 
neergelegd. Daarom deze reactie van de 
Belangenvereniging.
 
In het voorjaar van 2014 heeft de ge-
meente dit onderwerp bij de Belangenver-
eniging onder de aandacht gebracht. De 
vraag was of de Belangenvereniging in kon 
stemmen met de verandering.
Het bestuur van de Belangenvereniging 
heeft aan de gemeente laten weten, dat koers in te gaan varen. 

Nestkastjes te koop

Alle soorten nestkasten en 

voedertafels. Prijs van af 6 
Euro. 

J.Bisschop, Beatrixweg 20, 

7957 AC De Wijk, 

Tel  0522 441350
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Verslag informatieavond verzelfstandiging 
van Havezate en zwembad in De Wijk 
Het initiatief voor de avond is van de 
Belangenvereniging. Zij hebben ook de 
sprekers uitgenodigd.  De gemeente heeft 
aan Welzijn De Wolden de opdracht gege-
ven om i.s.m. de Belangenvereniging het 
proces tot verzelfstandiging van de Have-
zate in gang te zetten. Uiteindelijk wordt 
het bestuur en het beheer overgedragen 
aan de inwoners. Voor het zwembad liggen 
de zaken in het zelfde vlak. Deze avond 
willen we het dorp inzicht geven in de 
opdracht met de bijbehorende randvoor-
waarden. 

Uitgangspunt is: De Havezate moet blij-
ven als ontmoetingscentrum/ dorpshuis 
en het zwembad willen we ook beslist 
niet kwijt.

Wethouder Mirjam Pauwels licht het col-
lege standpunt over de Havezate toe.  
Welzijn moet in een aantal jaren fors 
bezuinigen ( € 164.000=). Een groot deel 
is te realiseren door bij de dorpshuizen 
aan te sturen op verzelfstandiging. Ook zal 
een ontkoppeling van welzijns- en beheers 
taken meer overzicht opleveren. Welzijn 
krijgt straks de handen vol aan alle nieuwe 
zorgtaken, en ook nog dorpshuizen behe-
ren maakt hun taak te complex. Wel moe-
ten de dorpshuizen laagdrempelig blijven. 
Een enthousiaste groep inwoners moet aan 
de slag om de eigen kracht van het dorp 
te tonen. Welzijn zal dit ondersteunen en 
faciliteren.

Paul Leenaarts, directeur Welzijn weet 
uit ervaring dat het benodigde proces soms 
moeizaam verloopt. Maar het kan ook snel 
zoals in Ruinen is bewezen. Dorpshuizen 
zijn heel elementair in een dorp en dat 
moet ook intact blijven. Uiterlijk op 1 
januari 2017 moet een nieuwe situatie 
realiteit zijn. Welzijn gaat het beheer van 
de dorpshuizen afstoten en zich richten op 
haar welzijnstaken. Het onderzoeken van 
de mogelijke modellen voor de Havezate 
is een taak voor een initiatiefgroep. De 
exploitatie moet zo worden ingericht ,dat 
het uiteindelijk financieel “uit kan”. Het 
dorp is nu aan zet. Daarbij is transparantie 
naar de inwoners een eerste vereiste.
 
Volgens Jannes Kuik, opbouwwerker 
Welzijn, wordt bij dit participatieproces 
gekozen voor de werkwijze ,zoals die op 
hoofdlijnen is uitgevoerd bij de dorpsvisie 
in 2012. Die was toen zeer doeltreffend. 
In stappen wordt het dan van onderop 
vorm gegeven, waarbij de activiteiten 
in de Havezate gewoon door gaan. Een 
initiatiefgroep gaat het veld verkennen, 
inventariseert de wensen van het dorp 
en onderzoekt de mogelijkheden. Zij 
beslissen niet, maar leggen de oplossings-
richtingen voor aan een klankbordgroep.  
Op enkele informatieavonden (waarvan 
dit dus de eerste is) wordt de gekozen 
oplossing aan het dorp voorgelegd. Het 
gaat om een duurzame toekomst van de 
Havezate. Passende openingstijden zijn 
zeer belangrijk. 
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Er is nu de gelegenheid om vragen te stel-
len aan één van de sprekers. Vragen als 
:wat is laagdrempeligheid ….moet het be-
heer bij een stichting komen …een pachter 
… is een particulier eigenaar mogelijk….
vrijwilligers inzetten e.d. passeren de 
revue. Paul benadrukt dat er de volgende 
randvoorwaarden zijn: a)behouden van 
de maatschappelijke functie, b)Het moet 
geen zalenverhuur centrum worden, c) 
Het kan niet altijd puur commercieel. Het 
moet een ondernemend dorpshuis worden. 
En met continuïteit en kostenneutraal.

Na de pauze is het 2de onderwerp van 
de avond, het zwembad aan de beurt. 
Wethouder Jan van ’t Zand schetst de 
opdracht van de gemeente. Na het ver-
zelfstandigen van het zwembad in Ruinen 
heeft de raad  bepaald dat eenzelfde op-
zet ook moet gaan gelden voor De Wijk en 
Zuidwolde. In Ruinen ging het proces niet 
vanzelf, er zijn jaren overheen gegaan. 
Inmiddels hebben ze daar 750 vrienden 
van het zwembad en haken ook onderne-
mers aan . Ook het verzelfstandigen van 
speelgelegenheden is een voorbeeld van 
een succesvolle transitie. Wij moeten nu 
als dorp bijdragen aan het in stand houden 
van het zwembad. Het bestaande budget 
gaat in grote lijnen mee. Uit de zaal komt 
de opmerking….> maar wel met een bezui-
niging van € 50.000= . Dit moet de wethou-
der beamen. Het proces ligt nu in handen 
van de Belangenvereniging.

Uit de zaal ….> maar dan moeten we ook 
inzicht krijgen in alle cijfers.En…..> ook 
IJhorsters en Koekangers maken gebruik 

van ons zwembad…die zouden dan ook 
een plaats in 1 van de groepen moeten 
krijgen. Er wordt ook opgemerkt dat een 
terugloop in de bezoekersaantallen wel 
eens zou kunnen liggen aan de sluiting van 
het zwembad tussen de middag. Zelfs op 
warme dagen gebeurt dat. O.a. toeristen 
wijken dan uit naar een zwembad in een 
andere plaats

Hiermee komt een einde aan de discus-
sie en gaat voorzitter Gina Homan over 
tot het sluiten van de avond. Zij bedankt 
de aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
de zeer levendige gedachtenwisseling. Ze 
vraagt om de formulieren ter aanmelding 
voor een werkgroep in te leveren bij het 
bestuur. We moeten de schouders er onder 
zetten. Maar we kunnen dat niet alleen en 
zijn daarbij de hulp van het dorp nodig.

Doordat de Belangenvereniging steeds 
meer taken krijgt toegedeeld vanuit 
de gemeente, is men op zoek naar een 
versterking van het bestuur. Ook doet men 
een beroep op mensen die deskundig zijn 
op terreinen waarmee de vereniging zich 
bezig houdt, om zich te melden bij het 
bestuur. Ze kunnen extra hulp heel goed 
gebruiken. Het is tenslotte voor het eigen 
dorp. Aanmelden bij het secretariaat. Tel. 
442059 of mail gvdbelt71@gmail.com.
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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 20 december 2014. Kopij inleveren voor 15 december 10.00 uur


