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Tarwe oogst bestemd voor Wieker Meule

deWijk.

Oude tijden leken dinsdag even te herleven aan de Emsweg in Koekange. Hier werd 
een hectare tarwe gemaaid met een ouderwetse zelfbinder van Dorsclub Ruinen. 
Waarna  de schoven op het land werden gezet.  De oogst wordt gebruikt  voor 
veevoeder, en gaat naar de Wieker Meule. Waar het t.z.t wordt vermalen. Vrijwillig 
Molenaar Erwin de Jonge was daarom aanwezig om te helpen met het oogsten van de 
Tarwe. Met het dorsen wordt gewacht tot zaterdag 20 september, wanneer de Wieker 
Meule 250 jaar bestaat. 

Om dit speciale jubileum te vieren staan er deze dag een aantal activiteiten op het pro-
gramma. Zo zal Dorsclub Ruinen aanwezig zijn bij de Wieker Meule om te laten zien hoe 
het dorsen in zijn werk gaat. Verder zijn er oude ambachten, wordt er brood gebakken, 
en zijn er prijzen te winnen met het Wieker ‘Rad van Fortuin’. De Antrappers verzorgen 
deze dag de catering, en na afl oop is er gezellige live muziek. 
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Sociaal Eetpunt

Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan weer op woensdagmiddag 20 augustus. Met 
deze keer als menu; gebakken aardappelen, sla, bloemkool met een sausje, gehaktspies 
en yoghurt met vruchten. Kosten € 5. Aanschuiven tussen 17.00 en 17.30 uur.

Opgave t/m 13 augustus bij Hilda Kalter of Helena Telgenhof telnr: 0522-444200. Of per mail 
i.v.m. vakantietijd hildakalter@welzijndewolden of helenatelgenhof@welzijndewolden.nl 

High Tea met quiz in De Wijk

Vrijwilligers van verschillende activiteitengroepen voor ouderen nodigen nu uit voor een 
high tea met quiz  op donderdagmiddag 28 augustus van 14.00-16.30 uur in de Have-
zate, Dorpsstraat 78 in De Wijk. Kosten € 6. 

Opgave t/m 21 augustus bij Bea Westerbeek telnr: 0522-440446 of  per mail 
beawesterbeek@hotmail.com of Elly Strabbing telnr: 0522-440155 of  
pr mail j.strabbing@hotmail.com 
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ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren.

Eindelijk, vakantie!? Nee wacht eens 
even: aangifte inkomstenbelasting 
vergeten?! Bel snel voor hulp bij uw 
aangifte. 

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

Griet en Piet
-  We magt niet klagen 
 over ut weer bedoel ik
-  Zeg dat wel wat een zomer
-  Ie hoeft er niet veur naar ut buutenland
-  De BBQ mak hier overuren
-  Gebeurt er aans nog wat
-  Tis me dunkt knap rustig
-  Wieker feest komp er an
-  Klopt, skut nou mooi op
-  Heb er al donders veule zin an
-  Ik ook, kan niet wachten
-  Aans nog wat?
-  In Ruunerwold hej Lummeldagen
-  Was dat dan?
-  Ut zelfde wat ie ook graag doet
-  Ikke?
-  Grappie heur
-  Lekker luieren mit muziek,
 Eten en drinken er bij.
-  Wanneer is dat?
-  Zundag 17 augustus
 An het boerpad op ut Wold
- Tis een gratis familie evenement
  Veur jong en old
- Vanaf 13.00 tot 19.00 uur
-  Nou dat liekt mij wel wat
-  Neemt de zwembroek ook mit
-  Waarveur?
-  Ze zet er ook een jacuzi bij
- Dan muj wel mooi weer hebben
-  Bej slecht weer giet het ook 
 niet deur trouwens
-  Dat stun op lummeldagen.nl
-  D’r bint ook Wiekers bej betrokken
-  Hebbie helemaal goed
 Stichting De Wiek actief helpt mit
-  Wej zult het zien
-  Yow
-  Goed Goan

                                                                                                                       
  Zonnesteek Aanbieding 
  
 
 

Nog even wat cm/kg kwijt voor de zomer? 
 
 

Speciale zonnesteek aanbieding, 
4 weken voor slechts: 

 

€ 69,50 
 

 
 
 

12 x Sporten met de Better Belly 
2 x Complete body analyse 

Persoonlijk trainingsschema 
    Deze actie is geldig tot  15-06-2014 

 
                  

 
 

 

 
                      H. Tillemaweg 63b       Tel: 0522-441090      info@fitindewijk.nl 
                        7957 CB De Wijk            06-53277670       www.fitindewijk.nl 

 
 

                                                                                                                       
  Zonnesteek Aanbieding 
  
 
 

Nog even wat cm/kg kwijt voor de zomer? 
 
 

Speciale zonnesteek aanbieding, 
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12 x Sporten met de Better Belly 
2 x Complete body analyse 
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                      H. Tillemaweg 63b       Tel: 0522-441090      info@fitindewijk.nl 
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TOT 01-10-2014 
ONBEPERKT SPORTEN 

VOOR SLECHTS:
 

€ 50
DEZE WAARDEBON IS GELDIG TOT 

01-08-2014 
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Veilig zwemmen in De Wijk 

De zwembaden ‘de Slenken’ in de Wijk en zwembad ‘de Waterlelie’ in Zuidwolde 
voldoen aan alle eisen die de wet aan een zwembad stelt. Dit is de conclusie van de 
Provincie Drenthe na het jaarlijkse, niet-aangekondigde bezoek aan de zwembaden 
die worden uitgebaat door de gemeente De Wolden. 

Jaarlijkse controle 

De Provincie Drenthe bezoekt jaarlijks de zwembaden en controleert op de naleving van 
de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het 
Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De provin-
cie kijkt onder andere naar de zwemwaterkwaliteit, beheersmaatregelen Legionella, het 
toezicht, gevaarlijke situaties en diepteaanduidingen. 

Wethouder Jan van ’t Zand (sport): “Ik ben blij dat de zwembaden in de Wijk en Zuid-
wolde voldoen aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de 
zwembaden doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen veilig gebruik kan 
maken van de zwembaden. Wanneer de Provincie dan bevestigd dat de zwembaden vol-
doen aan de regelgeving is dat mooi nieuws voor ons allemaal”. 

Zwembad ‘de Waterlelie’ in Zuidwolde en zwembad ‘de Slenken’ in de Wijk zijn tot en 
met 6 september open. Meer informatie staat op dewolden.nl/sport, actuele informatie 
over de openingstijden is ook te vinden op www.facebook.com/ZwembadenDeWolden.  
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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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Opening speciaalzaak

Onder zomerse omstandig-
heden heeft  RS Kaaswinkel 
haar deuren in De Wijk 
geopend op donderdag 24 
juli. Er was veel belangstel-
ling voor dit nieuwe bedrijf, 
dat naast Kaas, noten- en 
streekproducten binnenkort 
ook een ijssalon en mediter-
raan restaurant opent. 

Eigenaar Popko Schuitema ziet met zijn familie en medewerkers veel mogelijkheden in 
De Wijk. In augustus wordt het restaurant geopend met veel aandacht voor de Italiaanse 
keuken. 

  

Aanbieding                      week  33                              Aanbieding  

Goudse  Kaas  €  6,95  per  Kg.  
Jong/  Jong  belegen  /Belegen  

  

RS  Kaas  Streek  &  Natuurproducten  

Dorpsstraat  51  

7957  AS  De  Wijk  
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www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233
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www.bouwbedrijfboverhof.nl
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Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

Ruim

20.000 stuks

verkleedkleding

op voorraad

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

Op zoek naar een smoking
of feestkleding?
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de bonte koe

kledingverhuur

SIGMA
SIKKENS
DRENT

WIJZONOL

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG
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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 
 

Veel belangstelling kavels Dunningen 3e fase 
Er is veel belangstelling voor een kavel in de wijk Dunningen 3e fase in de Wijk. 
De gemeente ontving in totaal 19 inschrijvingen voor de dertien beschikbare 
kavels. Afgelopen donderdag werd tijdens een loting bekend wie welke kavel 
krijgt. Wethouder Jan ten Kate: “Dat er in deze tijd zo veel interesse is, zegt iets 
over de kracht van Dunningen en het unieke van de Wijk. Het is fantastisch deze 
belangstelling te zien.” 

Tijdens de loting zijn negen opties vergeven, drie voor een tweekapper en zes voor 
een vrijstaande woning. Vier kavels zijn op dit moment nog beschikbaar. Dunnin-
gen 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 aansluiting op het dorp en de overgang naar het Reestdal. Het is een 
rustige woonbuurt waar het goed wonen is, in een verkeersveilig en sociaal veilige 
omgeving met een mooie uitstraling. Beschikbare kavels Vier bouwkavels zijn op dit 
moment nog beschikbaar. Deze kavels zijn vanaf vrijdag 4 juli in de vrije verkoop. 
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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Wieker feest met als thema ‘Goud van Oud’ 

Oranjevereniging De Wijk heeft het programma voor het dorpsfeest weer rond. Het 
feest vindt dit jaar plaats van 27 tot 31 augustus 2014. Als thema is gekozen voor 
‘Goud van Oud’. ‘Goud van Oud’ zal dit jaar als een rode draad door alle onderde-
len van het feest heen lopen. De Oranjevereniging  denkt hierbij een geweldig en 
sfeervol thema in handen te hebben, dat jong en oud zal aanspreken. De ouderwetse 
gezelligheid moet daarmee weer terug keren. 

Voorzitter John Stapel heeft er duidelijk al zin in. ‘Tijdens de voorbereidingen kwamen al 
die kenmerkende zaken die vroeger voor zoveel gezelligheid zorgden naar voren. Gaan-
deweg kwamen er steeds meer ideeën bij, en werd iedereen steeds enthousiaster’. 
Het feest begint op woensdagmiddag met een ‘olderwets’ gezellige meezingmiddag 
voor de ouderen met medewerking van piratenkoor het Zwarte Gat. Uiteraard ontbre-
ken de Oudhollandse liedjes en de bingo natuurlijk niet.  ’s Avond zijn de Open Wieker 
kaartkampioenschappen klaverjassen/jokeren met als ouderwetse prijs een half varken. 
Verder staat de keuring van versierde straten en bogen op het programma. Nieuw dit 
jaar is een keuring voor het mooist versierde individuele huis! De donderdag is traditio-
neel ingeruimd voor de Wiekloop.  In het hardloopwereldje  is dit een niet meer weg te 
denken wedstrijd.  Start en finish zijn wederom bij de feesttent op het feestterrein aan 
de Wiltenweg.
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Op vrijdagochtend is er voor de kinderen van de onderbouw een kinderochtend met 
Oudhollandse spelletjes in en om de feesttent. Dit wordt ’s middags herhaald voor de kin-
deren van de bovenbouw. De thema-avond ‘Goud van Oud’, waarbij het verzoek is weer 
gekleed te komen in stijl van het thema,  wordt ’s avonds uitgevoerd door uitsluitend 
Wieker top DJ’s. Zij gaan er een ouderwets gezellig feestje van maken voor de (oudere) 
jeugd. 

Zaterdagmorgen gaat de traditionele optocht van start door het dorp. De prijsuitreiking 
vindt na afloop plaats in de tent, waar gezellige muziek zal klinken. Op veler verzoek 
keert de playbackshow terug op zaterdagavond. Uiteraard geheel in de stijl van  het 
thema. Gekozen is hierbij voor het bekende tv programma van weleer:  ‘Op volle Toeren’ 
met presentator Chiel Montagne. Stapel: ‘Er komt een extra podium en een catwalk, de 
bekende TROS-ster ontbreekt natuurlijk niet, de danseressen en daar omheen de lange 
tafels uit vroeger tijden voorzien van een kleedje, natuurlijk het bloemenvaasje, de pin-
da’s en de zoute mangels op de tafels. Het cola-glaasje met de bolknakker en de caballe-
ro zonder filter ontbreken, simpelweg omdat er niet gerookt mag worden in de feesttent. 
Deze tafels kunnen al van tevoren gereserveerd worden, waarbij u net als ‘vrôgger’ weer 
gewoon bediend zal gaan worden met de bekende blakers.  De geschiedenis leert dat De 
Wijk barst van het talent, dus we verwachten veel leuke en verschillende optredens’. 
De allround partyband Finally zal het feestje nadien voortzetten geheel in stijl van het 
feest.  Zondagmiddag staat in het teken van een ‘olderwets’ gezellige zeskamp en kan 
er een helikopter vlucht boven het dorp worden gemaakt. Oude tijden herleven met de 
reünie van de, met name vroeger lokaal bekende, band Please. De voltallige band zal in 
de oude bezetting vanaf 16.00 uur haar opwachting maken op het podium. 

Voor meer informatie: www.oranjeverenigingdewijk.nl
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Jubilarissen bij Bouwbedrijf Elpenhof 

Op zaterdagavond 5 juli 2014 werden de jubilarissen gehuldigd in De Reestdalzaal 
van het Vergulde Ros te Halfweg. Geuchien Fictorie, Harry Bollink en Otto Linthorst 
waren 40, 25  en 40 jaar in dienst van Bouwbedrijf Elpenhof BV. Toch wel uniek voor 
een kleine firma en dan zoveel in 1 jaar. Alle drie zo van de school aan het werk en 
ook nog op dezelfde plaats.

Iedereen op zijn eigen manier gewaardeerd de een op het kantoor en de andere op de 
bouw. Iedereen ook geheel verschillend. Na het woord van Albert Elpenhof werden de 
jubilarissen naar voren gehaald. De jubilarissen kregen een bijdrage en hun eventuele 
partners een bos bloemen. Hierna werd er een warm en koud buffet geopend en toen 
de ergste trek gestild was, werd er op groot scherm gekeken naar de voetbalwedstrijd 
Nederland - Costa Rica.

De avond verliep heel gezellig. 

Ook adverteren in dewijk.info?
Bel of mail ons: 06-50 953 385

e-mail info@dewijk.info
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Wacker Nieuws

Het WK voetbal is afgelopen. De Tour de France ook. En helaas ook de meeste va-
kanties lopen ten einde. Voor onze vereniging betekent dit weer de start van een 
nieuw voetbalseizoen. Een seizoen, die voor ons 1 e elftal een weerzien is in de 3 e 
klasse waar vele regioclubs actief zijn. Zoals Ruinen, Dwingeloo, Oldemarkt, Veno, De 
Blesse, Beilen, Trinitas, Stanfries etc. Helaas missen wij de derby met Zuidwolde. 

Kijk voor meer informatie op 
onze website; www.wacker.
nl Hierop kunt alle informatie 
over oefen, beker en competi-
tiewedstrijden van alle elftal-
len vinden. Voor de jeugd, die 
samen met IJhorst speelt als 
WIJC (Wacker IJhorst Com-
binatie) is alle informatie te 
vinden op www.Wijc.net.nl. 

Weer trek in een partijtje voetballen?

De voetbalvereniging Wacker heeft voor iedere categorie mogelijkheden. Van kabou-
ters (5 jarigen) tot 45 Plus. Bij de jeugd beschikken wij in alle categorieën (A t/m 
F) over 1 of vaak meerdere teams. Ook zijn er enkele meisjes teams actief. Wacker 
heeft 4 senioren teams en 1 veteranen team samen met IJhorst. Het enige, wat we 
nog missen is een damesteam. Mochten dames in De Wijk en IJhorst interesse hebben 
laat het ons weten. Er zijn al mogelijkheden met zeventallen in deze regio. Daar-
naast zijn er teams ingeschreven voor 45 plus voetbal. Zij spelen op de vrijdagavond 
4 keer in het najaar en 4 keer in het voorjaar. Ook 35 plus behoort in de regio tot de 
mogelijkheden.

Dus voor iedereen wat wils! Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u terecht bij 
onze ledenadministratie. Bouwe Everts adres: J.L Nijsinghweg 24 7957 CE De Wijk. Telnr: 
0522-442466. Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk i.v.m. de teamindeling. 
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Wedstrijden Wacker
VV Wacker gaat weer een aantal oefenwedstrijden spelen. 
Ook het bekerprogramma is bekend. Het programma ziet als volgt uit: 
✔ Dinsdag 12 aug.  Wacker - Svn ’69 Aanvang:  20.00 uur    
✔ Zondag  7  aug.  Wacker - Wijster  Aanvang: 14.00uur  
✔ Woensdag  20 aug. Wacker - SV Pesse  Aanvang:  19.30 uur

Bekerprogramma
✔ Zondag  24 aug. Sleen - Wacker 
Aanvang : 14.00 uur. De thuiswedstrijden tegen  Schoonebeek (28/8)  en SVV ’04 
(31/8) staan gepland in de week van het  Wieker feest.  Deze worden mogelijk ver-
plaatst naar andere data. Voor meer informatie: Kijk op onze site www. vvwacker.nl

Atelier C en Elly’s Design slaan handen ineen 

Op zaterdag 9 augustus slaan Atelier C en Elly’s Design, de handen ineen. Of liever 
gezegd, is te zien hoe en wat zij met hun handen maken en laten spreken. We zijn te 
vinden op het Burg. Veenhovenplein in De Wijk, vanaf 11.00 uur. Atelier C heeft een 
bescheiden verkoop van o.a., zijden sjaals en notitieblokjes, en er kan aangeschoven 
worden aan de werktafel om zelf eens uit te proberen, hoe zijde zich laat beschil-
deren. eventueel kan er iets kleins van gemaakt worden. Dit alles tegen een geringe 
vergoeding. Ook kinderen kunnen terecht. Ook andere creatieve personen kunnen 
buiten aanschuiven met hun eigen werk, wel even een eigen tafel ed. meenemen. 
Aanmelden bij Elly’s Design in de winkel aan het Burg. Veenhovenplein 1b in De Wijk.

Elly’s Design en Atelier C zijn buiten onder de bomen te vinden. Uit Elly’s eigen atelier 
komen ontwerpen voor tafellopers, lopers voor over de achterkant van de bedden, kussens 
in vele vormen en maten, kinderspeelgoed/knuffels, leuke kadootjes voor jong en oud. 
Bij Seasons Damesmode voor de grotere maten (tevens reeds 24 jaar gerund door Elly ter 
Heide) zijn kledingcollectie in de maten 44 t/m 56 en sieraden en wisselende collecties 
van kunstenaars te bewonderen. Ook zijn er op dit moment schilderijen van Barbara Bos-
scher uit Meppel te bewonderen en te koop! Op het nieuwe horeca terras van “Amaze” 
(verbaas in het engels!) Eten & Drinken kunt u lekker bijkomen met een heerlijke kop 
koffie, Cappuccino, Latte Machiato, diverse soorten thee, diverse broodjes, maaltijdsala-
des, en heel veel ander lekkers! Vele inwoners van De Wijk e.o. hebben dit nieuwe hore-
cabedrijf reeds weten te vinden, en komen zeer regelmatig terug voor de goede kwaliteit 
en service die worden geboden door de eigenaren Hans Meinders en Elly ter Heide. 
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

35/45 plus voetbal steeds populairder

De KNVB biedt ook het komend seizoen weer het  7 tegen 7 voetbal aan voor 35 en 
45 plus voetballers. Het toernooi bestaat uit een najaar en voorjaarsreeks van 4 
wedstrijden op de vrijdagavond.  Teams mogen bestaan uit vrienden, buren, collega’s  
etc. De wedstrijden worden afwisselend gespeeld bij 1 van de deelnemende vereni-
gingen.  

Er wordt gespeeld op een half veld, slidings zijn niet toegestaan, geen leeftijd dispen-
saties, spelers dienen lid te zijn van de KNVB.  (maakt niet uit van welke vereniging ze 
lid zijn.) Inmiddels zijn er het komend seizoen 2 zeventallen  (WIJC en Wacker) actief in 
de categorie 45 plus. Meer weten neem dan  contact  op  met Willem Dekker tel: 0522-
442447 ( mailadres  wi.dekker@kpnmail.nl) 
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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 23 augustus 2014. Kopij inleveren voor 18 augustus 10.00 uur


