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Voortbestaan van De Havezate is in gevaar

Het voortbestaan van De Havezate is in
gevaar aldus Belangenvereniging De Wijk.
Op 11 juli 2017 heeft het bestuur van de
belangenvereniging een informatieavond
gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de verzelfstandiging van De
Havezate.

Tot op heden heeft niemand uit De Wijk zich
aangemeld. Ook heeft het bestuur van de Belangenvereniging zelf nog personen benaderd,
doch dit heeft ook geen resultaat opgeleverd.

Op 24 oktober was er in De Havezate een
bijeenkomst om te overleggen hoe het nu verder moet gaan. Mocht de verzelfstandiging
voor 1 januari 2018 niet lukken, zal het dorpsDaarbij is van onze kant een dringend beroep huis gesloten worden. Bij het ter perse gaan
gedaan op aanmelding van nieuwe bestuursle- van deze dewijk.info was de uitkomst van de
den voor de nieuw op te richten stichting/
avond nog niet bekend. Dit leest u in de volvereniging/coöperatie voor De Havezate.
gende editie.
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Wat mij deze keer opviel!!

is het nog steeds) van ‘krabbeltjes naar lezen’
was weer geschied.

Als je vanaf je 24ste jaar in je werkzame leven als hoofd van de school (tegenwoordig
heet dat directeur) in het onderwijs hebt gezeten, heb je zo nu en dan de neiging om nog
maar eens achterom te kijken. Dat overkwam
mij deze week toen ik die enorme krater voor
de verbouwing van ‘Mode Van De Belt’
zag. Dan gaan je gedachten terug naar het
moment waarop Jeanet van de Belt, samen
met andere leerlingen uit De Wijk, op onze
school in De Wijk zat.

En dan, na 6 jaar (tegenwoordig 8) nam je met
een lach, soms een traan, met een handdruk,
afscheid .Het fundament was gelegd en ze
vlogen de wijde wereld in. Soms zag je er nog
wel eens een , b.v. op een reünie.

Honderden, misschien wel duizenden, zijn er
op deze manier door onze handen gegaan. En
daarom kreeg ik vanmiddag bij die ‘krater’
van Van de Belt toch ook een beetje een trots
gevoel, dat oud-leerlingen als Jeanet van de
Belt, Niek Slomp (Coop), Warner van der
Toen ik die bouwput voor de fundamenten
Sluis (met zijn 50 tot 60 vrachtwagencombivanmiddag zag, dacht ik: ‘Ja, die moeten wel naties) en anderen, juist in ons eigen, kleine
enorm stevig zijn’! Geldt dat eigenlijk ook
dorp, het hebben aangedurfd dat te doen, wat
niet voor de leerlingen die aan het basisonder- we dagelijks kunnen zien. Daar durf ik, nawijs beginnen? (‘basis’ is een beter woord dan mens al die collega's, die aan dat fundament
het vroegere ‘lager’). Want wat is dat basison- hebben meegewerkt, van te zeggen, dat we
derwijs eigenlijk ongelooflijk belangrijk voor wel een ’ietsie pietsie’ trots zijn!
de kinderen die beginnen aan hun lange onJan Tijink
derwijsloopbaan.
(oud-hoofd/directeur OBS De Horst)
Ik zie ze nog staan als ze voor het eerst naar
Prins Clauslaan 1
de ‘grote school’ gingen, komend van de
kleuterschool . De basisschool voor 4 tot 12
jarigen kenden we toen nog niet. Vol verwachting klopten de hartjes van die 6 jarigen
Te koop, gevonden, verloren,
(van de ouders trouwens ook!!) Wat zou het
aangeboden e.d.
worden?
De ‘juf’ vertelde ze dan dat die ‘krabbeltjes’
die ze wel eens gezien hadden in boeken en
kranten, letters werden genoemd en dat die
letters allemaal een naam hadden. Een A, een
B een C enz. enz. En als je die letters goed bij
elkaar legde, dat je dan een woord kon maken
(aap, noot, mies, of boom, roos, vuur) en dat
je dan met die woorden een zin kon maken
(b.v. de aap eet een noot). U snapt natuurlijk
wel, dat dit proces wel iets langer duurde (en
duurt) dan de manier waarop ik het hier vertel.
En………de leerkracht diende (nog trouwens)
over ‘engelengeduld’ te beschikken! En dan,
na enkele maanden, kwam de betrokken leerkracht in een personeelsvergadering vol trots
uitroepen: ‘Ze lezen’!!! Het wonder (want dat

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
Kosten particuliere advertenties € 5 (Max
10. woorden) extra woorden € 0,50 per
woord. (advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)
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- Havezate in gevoar?
wat lees ik now?
- Det hej heel goed e lezen! as er niks
gebeurd dan giet hej dichte op 1 jan
- Tja, dat is dat niet aans!
- Wat zeg ie me now?
det mag natuurlijk niet gebeuren.
- Mischien hej wel geliek
- Zeker woar mut alle clubs
en vereniging aans noar toe?
- Bint er gien Wiekers die wult helpen
of dit standpunt ondersteund?
- Det hebt ze al probeert!
niemand hef zich toen an e meld!
- Typisch De Wiek zuk bijna
wullen zeggen! altied afwachtend!
- Bij ut zwembad was det aans niet zo.
- Det wel, maar aans is het maar
zo zo en bint de reacties lauw
- Det valt nog wel mit volgens mij!
- O, ja? clubs en vereniging zuukt allemoale vrijwilligers, bestuursleden etc.
- Dat kan ween, moar de burger
Kreg ook steeds meer op zien bord!
- Det zal Maar misschien is det een
kwestie van prioriteiten stellen
- Det doet de meinsen now toch ook?
niemand gef zich op veur de Havezate
- De Belangenvereniging kan ut niet
allend, we mut het mit elkare doen
- Zit wat in aans wur het net zo’n
dorp as de Rieverst woar alles vut is
- Precies, en dat muj niet wullen, dus
Wiekers koomt in actie veur ut dorp
- Doar sluut ik me bej an, samen staan
we sterk zo ist wel!
- Yow
- Goed Goan

Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

Scherpe prijzen, zuinige brandstof en
Airmiles sparen

openingstijden tankstation :
ma. t/m vr. : 07.00 tot 21.00
zaterdag
: 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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onze inwoners dit belangrijk vinden en dat zij
zich hiervoor inzetten. Dit zien we ook aan de
inzet van de verschillende dorpen in De WolVolgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsin- den om energieneutraal te worden. Met elkaar
dex (GDI) is De Wolden de duurzaamste ge- wil de gemeente blijven werken aan het zijn
meente van Drenthe. Van de in totaal ongevan een duurzame gemeente; dat laat deze
veer 400 Nederlandse gemeenten staat De
plek in de index zien!”
Wolden op plek 28. De GDI, die de gemeenToekomst
telijke duurzaamheid toetst aan de hand van
Twee jaar geleden stond De Wolden op plek
verschillende indicatoren, laat zien dat De
Wolden het gemiddeld beter doet op de gebie- 41 in de GDI, een flinke vooruitgang dus,
maar volgens wethouder Jan ten Kate geen
den: Duurzame Vervoerswijze, Onderwijs,
aanleiding om het rustiger aan te doen. “Ook
Lucht kwaliteit, Werkgelegenheid, Werkeloosheid Veiligheid en Energiebesparing Wo- de komende tijd zetten we nog steeds in op
duurzaamheid binnen onze gemeente. We
ningen.
blijven inzetten om onze inwoners enthousiast
Wethouder Jan ten Kate: “Dat De Wolden op te maken voor duurzame oplossingen, zoals
plek 28 staat in de Duurzaamheidsindex vind zonnepanelen, maar ook voor het gescheiden
inzamelen van huisafval. Zelf blijven we ook
ik een geweldig compliment aan alle inwoners en ondernemers in De Wolden. Dit is een inzetten op duurzaamheid, we leggen zonneprestatie die we met elkaar hebben neergezet. panelen op het gemeentehuis, zetten in op
participatie en blijven we actief betrokken op
Bijvoorbeeld de goede score op de indicator
het naar beneden brengen van de (jeugd) wer‘Energiebesparing Woningen’ laat zien dat
keloosheid.”

De Wolden blijft duurzaamste
gemeente in Drenthe

Dries Roelvink en andere
zangers boek je ook bij Bemo
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Druk bezochte voorleeslunch in de Wijk
Vrijdag 6 oktober vond er een voorleeslunch voor ouderen plaats in
woonzorgcentrum Dunninghe in de
Wijk. De voorleeslunch is een landelijke evenement in het kader van de
dag van de ouderen. Op allerlei
plaatsen in Nederland wordt een
lunch georganiseerd. Tijdens deze
lunch wordt een, speciaal voor deze
dag geschreven, verhaal voorgelezen.
Vonne van de Meer schreef dit jaar
het verhaal “De man achter de
streepjes” speciaal voor deze dag. De voorleeslunch werd georganiseerd door Bibliotheek de
Wijk en woonzorgcentrum Dunninghe.
Zowel bewoners van Dunninghe als ouderen uit de Wijk waren uitgenodigd om aan te schuiven. Samen met wethouder Mirjam Pauwels genoten zo’n 55 ouderen van het verhaal dat
werd voorgelezen door Luka en Fleur uit de Wijk. Aansluitend kon men zich tegoed doen
aan een lekkere lunch die werd aangeboden door COOP Dunnink uit de Wijk, Dunninghe en
de bibliotheek.

Volleyballers gezocht! (WIJHKO-recreanten)

Iedere maandagavond spelen wij van 20.15 tot 21.30 uur een gezellig potje volleybal in de
sporthal van De Wijk. De deelnemers komen uit Koekange, De Wijk, IJhorst en Nijeveen.
Onze groep bestaat uit dames en heren van 40 tot 70 jaar.
We kunnen er wel wat mensen bij gebruiken, vandaar deze oproep. Is recreantenvolleybal
iets voor jou? Kijken mag altijd en meedoen is drie keer gratis.
Meer info bij Cees van Rheenen, trainer. Tel. 0522 – 452957 en bij Nico Klumpers 0522451754, nicoklumpers@hotmail.com.
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Zorgen voor een partner,
familielid of vriend verdient
een bloemetje!
De Wolden zet tijdens de week van de mantelzorg mensen die zorgen voor hun partner,
een ouder, kind, familielid, vriend of kennis
in het zonnetje. Mantelzorg is meer dan de
gebruikelijke hulp die mensen elkaar geven.
Wethouder Mirjam Pauwels geeft aan dat
mantelzorgers het vaak als vanzelfsprekend
ervaren om iemand uit zijn of haar omgeving
te helpen. “Als gemeente willen we extra
waardering tonen voor deze groep mensen.
Hun belangeloze inzet is van onschatbare
waarde.” De week van de mantelzorg in De
Wolden is van 6 tot en met 10 november.
Wie verdient een bloemetje?
Om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken roept de gemeente, samen met Stichting
Welzijn De Wolden, inwoners op mantelzorgers op te geven. Natuurlijk kunnen mantelzorgers zichzelf ook opgeven. Tijdens de
week van de mantelzorg krijgen zij dan een
boeket bloemen en een informatiepakket over
ondersteuning aan mantelzorgers.

Opgeven bloemetje of bioscoopbon
Mantelzorgers voor een boeket bloemen opgeven kan door te bellen met Gerrie de Roo
van Stichting Welzijn De Wolden, via telefoonnummer 0528-378686 (op werkdagen
tussen 09.00 en 12.00 uur).
Of door een e-mail te sturen naar:
GerriedeRoo@welzijndewolden.nl.
Een jonge mantelzorger voor een bioscoopbon opgeven kan door te bellen met Aisha
Slot van Stichting Welzijn De Wolden, via
telefoonnummer 0528-378686 (op werkdagen
tussen 09.00 en 12.00 uur).

Ben je druk? Je kunt ook snel
sporten bij Atlas Sport!
Geen tijd te verliezen? Maakt niet uit! In een
half uurtje kun je ook hard werken aan je
kracht en conditie.
Probeer de pentatlon; binnen een half uur
klaar!

De pentatlon is een ideale cardio- en kracht
work-out in 25 minuten. Je traint op de crosstrainer, fiets, skillmill, skillrow en loopband,
5 minuten per stuk. Leg een zo groot mogelijke afstand af en daag jezelf uit door elke keer
Jonge mantelzorgers
iets verder te komen. Je verbetert je spierSpeciale aandacht is er voor jonge mantelzor- kracht en je uithoudingsvermogen. Je kunt de
gers, van 6 tot 23 jaar. Zij hebben zorgen over pentatlon op elk moment doen bij ons, vraag
een familielid en zorgtaken die niet bij hun
naar het scoreformulier. 's Avonds van 19.15
leeftijd passen. Jong mantelzorger zijn, daar
tot 19.45 uur bieden we de pentatlon aan als
kies je niet voor: dat overkomt je. Stichting
groepstraining.
Welzijn De Wolden ondersteunt jonge manEen kwartiertje voor sterke buikspieren
telzorgers met advies en organiseert leuke
activiteiten. Tijdens de week van de mantel- Tijdens het buikspierkwartier ga je intensief
zorg ontvangen de jonge mantelzorgers een
met je buikspieren aan de slag. De bovenste,
bioscoopbon.
onderste en schuine buikspieren, ze komen
allemaal aan bod. Je traint ook je rugspieren,
Week van de mantelzorg
Op maandag 6 en woensdag 8 november vin- vooral de onderrugspieren; ze zijn verbonden
aan de buikspieren. Deze korte workout
den diverse activiteiten voor mantelzorgers
maakt je core sterk en stabiel. Dat is belangplaats in de Wijk en Zuidwolde. Vrijdag 10
rijk voor je houding; je voorkomt of verminnovember is de afsluiting van de week: een
dert er rugklachten mee. Als je regelmatig
warm en koud buffet met aansluitend entertainment in ’t Neie Punt in Ruinen. Voor jon- meedoet, zul je merken dat je mooie buikspiege mantelzorgers wordt op vrijdag 3 novem- ren krijgt! We hebben elke ochtend en elke
avond om 20.00 uur een buikspierkwartier.
ber een Las Vegas-avond georganiseerd.
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Rotaryclub Meppel organiseert Reestwalk
Op zondag 5 november organiseert Rotaryclub Meppel de Reestwalk: een inspirerende wandeling door het Reestdal. Dit evenement staat volledig in het teken van "genieten voor jezelf,
genieten voor een ander". De wandeling bestaat uit 2 verschillende routes (lang en
kort) waarop onderweg van alles te beleven valt. Er zijn foodtrucks, kindervermaak, verhalenvertellers, muziek, glühwein en nog veel meer. Inmiddels hebben zich al honderden deelnemers aangemeld. Ook veel bedrijven sponsoren de Reestwalk. Tickets zijn te koop via
www.reestwalk.nl. Zie ook Reestwalk2017 op Facebook. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Verbeek via 06 51618483.
De hele opbrengst gaat naar vakanties voor kinderen uit de arme kant van Meppel. Wandel
mee, en beleef het Reestdal met alle zintuigen voor het goede doel.
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Najaarsconcert Geuzen

men. Luuks bezingt zijn geboortegrond op
een prachtige en gevoelige wijze.

Het mannenkoor De Dickninger Geuzen uit
De Wijk organiseert een Najaarsconcert in
samenwerking met streektaalzanger Luuks
Nijsingh. Dit concert zal plaatsvinden op zondagmiddag 5 november 2017 in het Ontmoetingscentrum De Havezate in De Wijk.

De entreeprijs voor dit concert bedraagt €
8,00 per persoon, dit is inclusief 1 kop koffie
of thee. Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgbaar in de: Havezate – De Wijk. Aanvang
14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door Unive.

Het mannenkoor zal zich presenteren met een
gevarieerd programma, begeleid door accordeons, drums en/of basgitaar. Liedjes in het
Nederlands, Drents, Duits en Engels en meerstemmige nummers zullen de revue passeren.
Ze zijn druk met het instuderen van een aantal
nieuwe liedjes. Tevens zullen een aantal liedjes samen met Luuks worden gezongen.
Luuks Nijsingh is zijn hele leven boer geweest in het Wsterhuizingerveld nabij Balkbrug. Tijdens zijn werkzame leven schreef hij
een revue en luisterliedjes in het Zuid-Drentse
dialect. Luuks heeft tientallen van deze liedjes
geschreven, waarvan er een aantal in het repertoire van de Dickninger Geuzen voorko-

Appelmoes te koop!
Actie Appelmoes heeft heel wat gezellige
schil/kook sessies gehouden en nu willen we
de appelmoes nog verkopen. Heerlijk frisse
zelfgemaakte appelmoes!
De opbrengst is bestemd voor de airtrampoline van zwembad de Slenken. De appelmoes
staat in De Wijk te koop bij: de Havesathe,
bibliotheek, sportschool en Dunninghe en in
IJhorst bij Kroko. De inzameling van potten
wordt voorlopig weer even stop gezet, volgend voorjaar beginnen we opnieuw.
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Stichting Sint in De Wijk opgericht
Telefoongesprek ergens in een warm deel van Spanje, 8 september 2017
“Paulien? Klaas hier!
Nou, gefeliciteerd hoor!
Wat een mooie ontwikkeling in De Wijk, hè! Zal
je wel fijn vinden, om na
ruim 30 jaar met een gerust hart de zaak over te
kunnen dragen. Goh, wat
zal ik je missen, Paulientje… weet je nog de
eerste keer dat je op m’n
knie zat?
Ja inderdaad, die foto van
de oprichting heb ik ook
ontvangen, hij ligt hier
voor me. Lijken me heel
aardige mensen, die
Raimond Martens en
Tongsja Lau. Henk Velthuis ken ik natuurlijk al iets langer en wat beter. Dat zij met hun
drieën de Stichting Sint in De Wijk hebben opgericht doet mij deugd. Vertrouwen voor de
toekomst! Want zeg nou eerlijk, ik kan zelf ook best wel wat en ben best lief en zo, maar ik
heb niet echt een talent om dingen te organiseren en te regelen! Hahaha.
Wat ik begrijp van de nieuwe mensen is, dat ik op 19 november al in De Wijk ben! Wat kijk
ik daar naar uit! Ook naar mijn bezoeken aan de VV Wacker op 29 november en uiteraard
naar mijn bezoek aan de OBS de Horst op 5 december. Ik ga meer dan voldoende Pieten
meenemen om de pakjesavond op 5 december te verzorgen, Paulientje, je kent me! De stichtingsmensen vertellen me nu trouwens, dat de vaste kern van mensen in De Wijk die het al
jaren organiseert dit ook de komende jaren blijft doen! Zodat ik – maar ook de nieuwe stichting – me geen zorgen hoef te maken over de intocht. Een warm bad wordt het weer, daar
ben ik van overtuigd. Fijn hoor!
Weet je al wel, dat ik tegenwoordig vaak op Facebook zit? Daar kom je namelijk ook de Sint
-in-de-Wijk commissie tegen. Mooi makkelijk als je wat wilt weten, zeg nou zelf. De combinatie die je daar kunt maken met de gemeente, met de plaatselijke middenstand en met alle
vrijwilligers: geweldig, Paulien! Die mensen bij de nieuwe stichting zijn ongetwijfeld dolblij
met al die steun en medewerking! Ik heb ze ook al een e-mailtje gestuurd om ze te feliciteren: info@sintindewijk.nl. Ook een erg fijn adres voor mij om antwoorden te krijgen op vragen zoals bijvoorbeeld of zij misschien weten waar de Muziek-Piet gebleven is. Na ‘De Wiek
Live’ ben ik hem helemaal uit het oog verloren…
Paulientje Wolf. Natuurlijk gaan wij elkaar weer zien, in november. Ik zal best wel een traantje pinken dan en je een dikke knuffel geven voor alle goede zorgen van jou voor mij in al die
jaren en jaren. Doe die ouwe kapper van je de groeten en ik hang nu snel op om even naar
Amerigo te kijken. Ik kan haast niet wachter, Paulien, tot snel!” (tekst/foto: RB)
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Vier Mannenkoren
treden op in IJhorst

Zin om te Bridgen bij de
Wijker Bridge Club?

Het mannenkoor van Wijker Kunst uit De
Wijk heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een regio-concert met enkele
mannenkoren uit Zuid - en Oost Drenthe. Dit
initiatief heeft er toe geleid dat er op zaterdag
11 november 2017 een optreden zal zijn in
de kerk te IJhorst.

opgericht 18 oktober 1984

Steeds vaker wordt deze kerk gekozen als
locatie waar dergelijke concerten gehouden
worden. Behalve de sfeer zal uiteraard ook
de uitstekende akoestiek hieraan ten grondslag liggen. Wijker Kunst beschouwt het dan
ook als een voordeel en eer in een dergelijke
omgeving veel van haar optredens te kunnen
en mogen verzorgen.
De mannenkoren welke door Wijker Kunst
zijn uitgenodigd komen uit Meppel, Emmen,
Ruinen (De Geuzingers) en uiteraard zal ook
het eigen mannenkoor haar opwachting maken. Als intermezzo is er, mede door bemiddeling van Scala uit Meppel, een instrumentaal optreden van Marilin Jonkman (viool) en
Gerrit Jan Rutgers (piano) Bestudering van
het programma leert ons dat alle koren een
zeer gevarieerd repertoire ten gehore zullen
brengen, met liederen uit diverse landen, zoals Kroatië, Duitsland, Hongarije, Engeland,
Italië, Rusland. En als het allemaal lukt, zo
eenvoudig is het ook weer niet, zullen de 100
zangers zeker trachten om ook samen een
nummer te zingen. De gezamenlijke koren
verwachten dat men het publiek een genoeglijke muzikale avond kan bezorgen en dat
hierdoor wellicht ook andere zangliefhebbers
geïnspireerd zullen worden eens vrijblijvend
bij een koor op bezoek te gaan en de sfeer te
proeven op een repetitieavond. Immers: zingende mensen, gelukkige mensen.
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is
open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis,
maar om de kosten te dekken wordt er aan het
eind van het concert bij de uitgang gevraagd
om een vrijwillige bijdrage.

WBC is een gezellige club die iedere donderdagavond bridgers, gevorderden en beginners, de mogelijkheid biedt om het bridgespel te beoefenen.
Locatie: Havezate, Dorpsstraat 78, De Wijk.
Aanvang: 19.30 uur.
Van eind september tot eind mei wordt er
competitie gespeeld. In de zomermaanden is
er vrij bridgen en mogen ook niet-leden tegen
een vergoeding van € 1,50 per persoon met
ons meedoen.

Kun je bridgen en
ben je op zoek naar een club?
Je mag altijd vrijblijvend een paar keer meedoen om de sfeer van de club te proeven.

Heb je interesse
om te leren bridgen?
Ook dan biedt WBC hiertoe de mogelijkheid.
Bij voldoende deelname wordt er weer een
cursus voor beginners gegeven.
Start:
maandag 30 oktober
Locatie:
Havezate, De Wijk
Aanvang:
19.30 uur
Opgave en verdere inlichtingen over de cursus:
Gré Hakman 0522-441867
Mail:
bridgecursusdewijk@hotmail.com
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Wijker Hof feestelijk geopend
Het karakteristieke, witte, rietgedekte huisje op de begraafplaats in De Wijk is zaterdag 14
oktober feestelijk geopend door Burgemeester Roger de Groot van Gemeente De Wolden.
Het pand heeft zijn oude functie weer terug. Het is geheel hersteld, maar dan in een modern
jasje. Vanaf heden is het weer mogelijk om hier overledenen op te baren en bijeenkomsten of
condoleances te houden.
In 1964 is door de gemeente het
pandje gebouwd als aula. Er kon
van daaruit begraven worden op
de begraafplaats in De Wijk of
IJhorst. Na ongeveer 20 jaar
werd er nog maar weinig gebruik gemaakt van het pand en
kreeg het een nieuwe functie. De
ruimte werd in tweeën gedeeld.
Het ene deel deed dienst als opslagplaats voor graflift en baarwagen en het andere als kantine
en wachtruimte voor de begraafplaatsbeheerder.
Vorig jaar stapte Gerda Habes,
van Gerda Habes Uitvaartzorg
uit De Wijk, naar de gemeente
om te praten over mogelijkheden om het pand zijn oude functie terug te geven. Zij was op
zoek naar opbaarruimte in de
eigen omgeving, omdat Meppel voor veel mensen letterlijk en figuurlijk een brug te ver is.
Daarbij komt het steeds meer voor dat uitvaarten in kleine kring worden gehouden. Dit pandje
leent zich hier uitermate goed voor.
Nadat een ander gebouwtje de oude functie van opslag en kantine heeft overgenomen werd de
koop op 6 juli gesloten. Direct hierop is gestart met de verbouw. Met de vakmanschap van
‘Van Gelder Bouw’ uit IJhorst en de hulp van familie en vrienden is het nu klaar om in gebruik genomen te worden. ‘De Wijker Hof’ is beschikbaar voor iedereen waarbij thuis opbaren niet wenselijk is. Het maakt niet uit of er een verzekering is, of waar deze is afgesloten.
Het Huis van Afscheid is er voor iedereen.

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
Al jaren weten steeds meer
klanten ons te vinden. Voor
vast terugkerend drukwerk,
familiedrukwerk, maar ook
voor spoedklussen en projecten
die anders zijn dan anders.
Want bij Van Dijk komt het goed.
Je kunt rekenen op een team dat
met je meedenkt. En natuurlijk
zorgen we dat we mooi werk
leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl
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Goldstein-toernooi in ‘Wimbledon-style’
Zondag 15 oktober 2017 werd op de banen van LTV Voorwijk in de Wijk het jaarlijkse
Goldstein-toernooi georganiseerd. Dit jaar in Wimbledon style.
Van oorsprong is het Goldstein-toernooi, vernoemd naar een van de oprichters van de tennisvereniging in de Wijk, het laatste Toss-toernooi van het jaar. Na dit toernooi werden altijd de
netten opgeruimd, de lijnen van de baan gehaald en gingen alle overige toebehoren inclusief
de banen in de winterstand.
Met de hedendaagse Smashcourt banen is dat niet meer
aan de orde en kan er de hele
winter worden door getennist. Om er toch iets extra's
van te maken had de organisatie het thema Wimbledon
bedacht.
Iedereen kwam in een smetteloze witte outfit, en als
verrassing gingen we spelen met bij elkaar verzamelde
houten rackets. Het was even
wennen, maar het ging zo
boven verwachting goed, dat we hier alle ronden mee zijn blijven spelen. Toen er ook nog
hapjes werden geserveerd op de baan, het prachtige weer en een gezellige groep enthousiaste
leden, kon de dag niet meer stuk. Al met al een super leuke en geslaagde dag bij onze kleine
maar zeer gezellige tennisvereniging LTV Voorwijk in de Wijk.

Open Repetitie Vrouwenkoor Meander.
Het Vrouwenkoor Meander uit de Wijk houdt woensdagmorgen 15 november een Open Repetitie. Dit Vrouwenkoor bestaat 20 jaar en staat onder leiding van dirigent Jannie Kroes en
wordt op piano begeleid door Ellen Wynia. Het koor zingt een populair genre met o.a. evergreens en mooie romantische luisterliedjes. Kom gezellig een morgen naar het koor luisteren!
De Open Repetitie is in De Havezate van 9.00 uur tot 11.00 uur. Gratis entree en in de pauze
trakteert het koor op een kop koffie met koek. Tot ziens op 15 november aanstaande.

Taart voor Scheidsrechters
Van 7 t/m 15 oktober was het de Week van de Scheidsrechter. In deze week vraagt de KNVB extra aandacht
voor het belang van de scheidsrechter voor het voetbal.
Ook VV Wacker is blij dat wekelijks 12 vrijwilligers
klaar staan om onze jeugd en senioren op een prettige
manier hun wedstrijden te laten spelen. Daarom ontvingen alle actieve scheidsrechters van VV Wacker een
heerlijke taart als dank voor hun inzet!
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0522 - 820377
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0522 - 443275
06 - 125 666 69
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