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Nieuwjaarsduik voor twee goede doelen

Maar liefst 235 deelnemers namen deel aan de nieuwjaarduik op 1 januari. Het was
alweer de elfde keer dat het evenement werd georganiseerd door MC de Antrappers.
Stipt om 14:00 uur sprongen de deelnemers het koude water in. De meeste deelnemers hielden het niet bij één sprong, maar zwommen diverse malen naar de overkant. Aan beide zijden
stonden warme douches waar de deelnemers zich weer konden opwarmen. Het evenement
trok, zoals ieder jaar, weer een groot aantal kijkers. De opbrengst van de duik bedroeg 1800
euro. Dit gaat naar een tweetal goede doelen in De Wijk en IJhorst. Voor De Wijk is voor het
tweede jaar achtereen de Stichting Zonnedag. Vanaf de IJhorster kant werd er gedoken voor
de aanleg van een schooltuin bij OBS de Iekmulder. <<
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Luchies Bouw wenst een ieder een gezond en voorspoedig 2015 toe. In het nieuwe jaar is
Luchies Bouw graag uw bouwpartner. Voor vrijblijvende offertes kunt u contact opnemen
met Bas Luchies. (06-41282260) of mail: info@luchiesbouw.nl

Luchies Bouw alles onder 1 dak
Ook voor de doe-het-zelvers en klussers is
Luchies Bouw graag uw bouwpartner.
Zo kunt u bij ons in De Wijk terecht voor al
uw bouwmaterialen/tevens steigerverhuur.
Wij zijn gevestigd aan de Noordwijkerweg
17.
Hout, Platen, afbouwmateriaal, ruwbouwmateriaal, bevestigingsmateriaal, lijmen en
kitten, zand, grind etc.
Levering is ook mogelijk. Voor bestellingen
en/of leveringen kunt u telefonisch contact
opnemen met Bas Luchies.

3

ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften 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

- De beste weinsen nog
- Ieje ook zuk maar zeggen
- De herfstachtige feestdagen
een beetie deur e komen?
- Dunkt mej wel mit de Top 2000
er bej veur het eindejoarsgevuul
- Hoe waren de appelflappen
en gerstenprik bej Wacker
- Now ut gung er weer in as ketellapper
en ut was weer heel gezellig doar
- Dat was ut old en nej feest ook
- Ik heure dat ut barre gezellig was
- Klopt, mooi dat ut weer op pakt is
- Helemoal mit iens
- Boerenblond bij de Havezate
was ook weer top veur menare
- Dat kan ik zeker beamen
- Nokkie vol of niet?
- Klopt
- Dat was ut nej joarsdag ook bij de
Antrappers wat weer een volk op de bien
- Ja, mooi he!
- Tis altied zo weer veurbej
- Zeg dat wel, een half uur loater
is er gien kiepe meer te bekennen
- As of er niks gebeurd is bej de reest,
ook hiel apart eigenlijk!
- Volk mut allemoal nog eem
snel bej de familie langs denk ik
- Zul dat het ween?
- Hoe zit het mit oen goede
veurnemens eigenlijk?
- Die hek nie, en ik doe er
ook niet an mit
- Giet mej net zo
- Yow
- Goed Goan
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Tussenstand fietsteller-actie De Wiek op Wiel’n
Op 11 oktober hebben de bestuursleden van De Wiek op Wiel’n bij een respectabel
aantal Wijkers een fietsteller gemonteerd, met hulp en ondersteuning van Huisjes
Tweewielers in De Wijk. Het doel: zoveel mogelijk kilometers maken in de vier maanden daarna. De vier moeilijkste maanden van het jaar qua weersomstandigheden! De
wielerronde in De Wijk heeft deze wedstrijd uitgeschreven in samenwerking met
Sportdorp De Wijk en dan in het bijzonder vanuit de gedachte “Gratis Bewegen”.
De deelnemers namen de uitdaging serieus en al direct in de eerste weken werd er op het
scherpst van de snede gestreden. Opvallend veel lekke banden in de eerste week met natuurlijk direct een sabotage-vermoeden, hetgeen natuurlijk onzin is! Want tot geruststelling van
het wielerbestuur getuigen alle deelnemers van bijzonder veel sportiviteit, dus ook de race
naar de hoofdprijs – een heuse fiets (ook en mede) beschikbaar gesteld door Huisjes Tweewielers – zal in goede harmonie verlopen.
Op woensdag 11 februari 2015 zal er in de Havezate in De Wijk een informatieavond worden georganiseerd rondom de wielerronde De Wijk, die dit jaar gepland staat op zaterdag 30
mei 2015. Tijdens deze avond zal door de jury (samengesteld door SportDorp De Wijk) de
eindwinnaar van de fietstelleractie bekend worden gemaakt. De Wiek op Wiel’n en SportDorp De Wijk wensen alle deelnemers in de komende tijd nog erg veel succes en ook veel
plezier op de fiets!

Spetterend begin van het nieuwe jaar
Na enkele jaren van afwezigheid werd er dit jaar weer een nieuwjaarsfeest georganiseerd.
Het feest op 1 januari vond plaats in een grote tent op de parkeerplaats bij de molen aan de
Dorpsstraat. Vele honderden bezoekers kwamen hier naar toe om samen het nieuwe jaar in
te luiden. De band Steaming Pianos zorgde er voor dat het tot in de kleine uurtjes gezellig
bleef. Danien Teunissen tekende samen met Jeroen Timmerman voor de organisatie. <<
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Kerstwandeling een groot succes
Op tweede kerstdag werd in De Wijk voor
de twintigste keer de traditionele kerstwandeling gehouden. Deelnemers konden
kiezen uit een lange route van 11 kilometer
en korte route van 6 kilometer rond De
Wijk en door het prachtige Reestdal.
Door het prachtige weer gingen de eerste
wandelaars al voor de officiële aanvangstijd van start. In totaal hebben bijna 800
mensen deelgenomen aan de wandeling.
Bij de koek- en zopie tent in het mooie
Dunningebos waren warme chocolade,
glühwein en andere lekkernijen verkrijgbaar.
De wandelaars werden vergezeld door de sfeervolle klanken van de groep midwinterhoornblazers uit De Wijk. Veel deelnemers gaven na afloop aan dat het een zeer geslaagde
wandeling was door een prachtig natuurgebied. De wandeling werd georganiseerd door de
TIP De Wijk. <<

Groot assortiment
Kinder,- Tuin,- Dames,Schilders,- Werk,- Huishoud,Fiets en Winter

HANDSCHOENEN
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Andersom denken, een kunst?
Het (vrouwen)netwerk Land van de Reest organiseert op zaterdag 17 januari 2015 in
ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk een symposium ‘Andersom denken, een
kunst?’
Het wordt een feestelijk, interactief symposium. Centraal staat de werkelijkheid en hoe we
daar naar kijken. Hoe kunnen we – door af te wijken van de gebaande paden – nieuwe mogelijkheden ontdekken?
Tijdens het ochtendprogramma zal er een inleiding zijn op het thema. Na de lunch hebben de
deelnemers de keus uit zes workshops, waarin andersom denken centraal staat. Er zijn workshops over opvoeding en onderwijs, sociale media, persoonlijk leiderschap en keuzes die je
op elk moment in je leven kunt maken. Er is een discussiepanel over de zorg, jeugdzorg, het
nieuwe wonen en gemeentelijk beleid met onder meer Mirjam Pauwels, wethouder Zorg en
Welzijn van de gemeente De Wolden. Ook is er een interview met Hilligje Kok uit Staphorst. Over haar strijd met de kerk is de documentaire “Houdt God van Vrouwen?” gemaakt.
Belangstellende vrouwen kunnen mailen naar landvandereest7@gmail.com. Zij ontvangen
dan de uitnodiging met nadere informatie over de wijze van aanmelding en betaling. Er hebben zich inmiddels al veel vrouwen gemeld, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. <<
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Team Buurtzorg Ruinerwold en omstreken wenst u een bijzonder goed 2015 toe in alle
opzichten.
Ook in het nieuwe jaar staan we weer voor u klaar wanneer u verpleging of verzorging
aan huis nodig heeft. Wij zijn 24 uur per dag te bereiken op: 06-20223601.
E-mail: ruinerwold@buurtzorgnederland.com
Ons gebied: Ruinerwold, Ruinen, Koekange, de Wijk, de Stapel, Oosteinde, IJhorst en alle
aangrenzende buurtschappen.
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Kerstviering op school
Alle kinderen van OBS de Horst vierden donderdagavond kerstfeest op school. ’s Middags
waren de kinderen vrij en konden de leerkrachten alle lokalen in kerstsfeer aanbrengen. Om
17.00 uur werden de kinderen weer op school verwacht. Hier begon het kerstfeest met een
samenzang. Na het zingen vertrokken alle leerlingen naar hun eigen klas. Hier genoten ze
van een kerstdiner dat door de ouders was voorbereid. Samen met de leerkrachten deden de
kinderen zich tegoed aan alle lekkere hapjes en drankjes die stonden te wachten. Daarna
was het genieten van de kerstvakantie.

Glasvezel in De Wolden?
Glasvezel De Wolden is een bewonersinitiatief voor glasvezel in de hele gemeente De
Wolden. Het doel is iedereen die dat wil aan te sluiten, van de huizen en bedrijven in de
kernen tot en met de verst afgelegen vakantieparken, campings en boerderijen. Daarbij
beginnen we in het buitengebied, omdat daar nu vaak helemaal geen snel internet beschikbaar is. Iedere twee weken houdt Glasvezel De Wolden een bestuursvergadering. Alle vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen worden gehouden in het oude gemeentehuis
van Ruinerwold. Heeft u vragen of wilt u meedoen om dit initiatief te realiseren, kijk dan
op www.glasvezeldewolden.nl of mail naar info@glasvezeldewolden.nl.
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Programma Boerenblond valt in de smaak
Het was weer lachen, gieren en brullen bij het optreden van Boerenblond in De Wijk. De
cabaretgroep trad hier op 20 december op voor een bomvolle Havezate, die tot de laatste
stoel bezet was. Het nieuwe programma ‘Wat kost dat wel niet’ beschikt wederom over alle
ingrediënten die nodig zijn om een avondje heerlijk te lachen zo bleek. Bij de try-out in oktober was al duidelijk dat het nieuwe programma stevig in de steigers staat. Waarbij het natuurlijk weer draait om herkenbare humor en snelle grappen. In vergelijking met enkele weken geleden is het hier en daar nog iets bijgeschaafd. Sketches zijn aangepast, typetjes zijn
verfijnd, en slechtlopende grappen zijn er uit gehaald. Zodat het inmiddels een onderhoudende, en goedlopende voorstelling is geworden. Het nieuwe programma is inmiddels alweer
een aantal keren opgevoerd. Wat de leden de ruimte geeft om meer te improviseren. Of in te
springen op actuele zaken. Dit gebeurde dan ook veelvuldig. En is zeker ook een van de sterke punten van Boerenblond. Het publiek vond het prachtig. En beloonde dat na afloop met
een stevig applaus. <<

Bart Smid nieuwe hoofdtrainer VV Wacker
Bart Smid (43) uit Ruinerwold wordt met ingang van het
nieuwe seizoen de hoofdtrainer van VV Wacker uit De
Wijk. Hij wordt de opvolger van Gert Jan Hoekstra, die
naar 3 jaar Wacker, de A28 oversteekt om te proberen de
spelers van Ruinerwold nog beter te laten spelen. Voor
Bart wordt Wacker zijn eerste club waar hij als hoofdtrainer aan de slag gaat. Hiervoor was hij trainer van het 2e
elftal van Alcides en daarvoor heeft hij als assistent
hoofdtrainer gewerkt bij FC Wolvega zondag, waar hij
ook zijn TC 2 heeft behaald. Met het contracteren van Bart is het bestuur en technische commissie er van overtuigd een zeer enthousiaste trainer in huis gehaald te hebben. Na deze benoeming gaat de club spoedig verder met het invullen van de technische staf. <<

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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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
OBS de Horst………………………………….
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie de Wolden……………………………...
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..

112
0522 - 820377
0522 - 441434
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
0900 - 1120112
0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 6669

dewijk.info
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl en www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 24 januari 2015. Kopij inleveren voor 19 januari 10.00 uur

