
  

   

Wie maakt de beste gehaktbal van De Wijk? 

                                 4e jaargang nr. 03 l 04 februari 2017 

 

DE WIJK – Wie maakt de beste gehaktbal, 

en mag zich een jaar lang de ‘beste ballen-

bakker’ van De Wijk noemen?  Op zater-

dag 4 maart zal dat duidelijk worden  tij-

dens de gehaktballenwedstrijd in de Have-

zate. Elke Wieker mag dan zijn ‘culinaire 

kwaliteiten’ vertonen. En strijden om de 

‘gouden braadpan’.  

Ben je een expert in het maken van een lek-

kere gehaktbal, roemen je familie en vrienden 

jou om je overheerlijke gehaktballen of vindt 

je zelf dat jouw gehaktbal misschien wel de 

lekkerste gehaktbal is. Dan daagt de organisa-

tie jou uit om aan de Wieker gehaktballen-

wedstrijd mee te doen. Het mag een Oer Hol-

landse gehaktbal zijn of een multiculturele 

exotische gehaktbal. Een deskundige jury zal 

alle ‘ballen’ keuren.  Ook het publiek mag 

proeven. Via  een scherm zijn de verrichtin-

gen in de keuken volgen. >> 
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Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Adverteren, tips of nieuws                         

voor redactie?                                                             

Telnr. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                         

www.dewijk.info 

Vervolg van voorpagina  

Alle deelnemers krijgen  500 gram gehakt uit 

de slagerij van Coop Dunnink. En hebben 

vervolgens een uur de tijd om daar vier ge-

haktballen van te braden. Uiteraard zijn het 

vaak de  ingrediënten die  de smaak bepalen.  

Voor de een is dat eieren, paneermeel en wat 

kruiden. Een ander houdt er geheim (familie) 

recept op na. De koks mogen dit zelf meene-

men. Pannen zijn aanwezig, maar wie het 

liefst zijn eigen braadpan gebruikt mag deze 

ook meenemen. 

De gehaktballenwedstrijd is een gezamenlijk 

initiatief van De Wiek op Wiel’n, Welzijn de 

Wolden en Bemo Entertainment. Het idee is 

als grap ontstaan.  Onafhankelijk van elkaar 

liepen Tonnie Korsten, Henk Kreeft en Benny 

Spin al geruime tijd met het idee rond om dit 

eens te organiseren in De Wijk. Onlangs 

kwam het ter sprake. Daarna werd besloten 

om de daad bij het woord te voegen. Jolanda 

Kalter en Janet de Roo van Welzijn de Wol-

den wilden daar graag aan meewerken door 

de keuken van de Havezate beschikbaar te 

stellen 

De gehaktballenwedstrijd begint zaterdag 4 

maart om 16.00 uur.  Publiek is van harte 

welkom om te komen kijken en uiteraard te 

proeven (gratis entree) of  om te genieten van 

leuke ‘gouwe ouwe’ muziek. DJ Bens neemt 

zijn vinylplatencollectie mee om het nostalgi-

sche gevoel opnieuw aan te wakkeren. 

‘Plaatjes aanvragen mag natuurlijk’. Wie zelf 

nog vinylplaten thuis heeft mag dit mee ne-

men, en wie weet wordt jou favoriete plaatje 

dan ook gedraaid! 

Er kunnen maximaal 24 personen mee doen. 

Dus opgave is een vereiste. Dit kan via                       

janetderoo@welzijndewolden.nl  

                                                                       

Meer informatie:  

Henk Kreeft telnr. 06 – 46257576.  

 

 

Wat mij opviel!! 

In een tijd van gladde wegen, sneeuwval etc. 

zetten we als burgers toch keurig onze kliko 

aan de goede kant van de weg. Het liefst op 

het trottoir,. Doch daarbij wordt vaak verge-

ten dat onze mensen, in het bezit van een rol-

lator, geen ruimte hebben om gebruik te ma-

ken van het trottoir. Onlangs zag ik twee ou-

dere bewoners van zorgcentrum Dunninghe 

noodgedwongen gebruik maken van de  rij-

baan op de (drukke) Julianaweg. 

Levensgevaarlijk natuurlijk!! 

Dus, namens alle rollatorbezitters, een drin-

gend verzoek om de kilo’s zodanig neer te 

zetten, dat het trottoir ook gebruik kan wor-

den door deze mensen. Bedankt voor de me-

dewerking! 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 1 
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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 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

  

- Wat een volk bij de zwembad avond 

- Of niet dan, ut leeft wel? 

- Ze zuukt aans nog vrijwilligers  

is dat niet wat veur oe? 

- Ik hep mej al an e meld 

- Woar kuj dat trouwens doen? 

- In dit kraantie stiet wel een formulier 

dat ai kunt invullen en inleveren 

- Al op e geem veur de gehaktballen 

wedstrijd in de Havezate? 

- Dat wok um tied wel doen 

- Wie zul de beste ballenbakker ween? 

- Gien idee, bint nog wel  

wat hobby koks in oens dorpie 

- Van Trijn W is ook bekend 

dat ze dit heel goed kan 

- Die hef  vrogger al iens wunnen 

- Nou wat denk ie zul er nog  

een echte vorstperiode komen? 

- De leste joaren ist kwakkelen 

- Was wel volk te schaatsen op 

Dickinge iesbane! 

- Ik zag ut, moar officieel 

was de iesbane moar ien dag lus 

- Ie zult er moar deur hen goan 

- Ut kraakte best kank oe vertellen 

ut eigen beviendingen 

- De iesballen gooiende jeugd 

kreegn nogal media aandacht zeg! 

- Dat kuj wel stellen zeg! 

- De vrijwilligers van Dunninghe 

koomt eerdaags an deure 

- Woar veur dat? 

- Um valentijstoarten te verkopen 

- Oh dat veur de Zunnedag olderen! 

ze koomt moar langs, altied goed! 

- Yow                                                 

- Goed Goan  
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Jubilarissen bij Vrouwen van Nu gehuldigd 

Op de afdelingsavond Vrouwen van Nu, afdeling De Wijk van woensdag 18 januari  zijn een 

aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Vier dames zijn 60 jaar lid. Zittend v.l.n.r.:   M. 

Brinkman-Kuiper, L. Kist-Tijmens en N. Steenbergen-Nijmeijer. Staand v.l.n.r. : 25 jaar lid: 

M. Hendriks-Bolling en K. Schipper-ten Kate en 50 jaar lid: G. Steenbergen-Veeningen. Me-

vrouw A. de Boer-Mulder(60 jaar lid) kon niet aanwezig zijn.  

Valentijns actie voor  Zonnedag 

Het is weer bijna februari. Valentijnsdag is weer in zicht. Dit jaar willen de ouderen van 

Woon- en zorgcentrum Dunninghe graag weer een dag op stap tijdens de zogenaamde Zon-

nedag. Dit jaar kunnen ook de 80+ inwoners van De Wijk aansluiten. Dit werd de afgelopen 

twee jaar gefinancierd door de opbrengst van de Nieuwjaarsduik en de opbrengst van de ver-

loting door café De Wiekslag tijden de Kerst/Wintermarkt.  

Dit jaar verviel de opbrengst van de duik en daarom werd besloten om een Valentijns actie 

op te zetten. In samenwerking met de bakkerij Nijstad is een heerlijke Valentijnstaart ont-

wikkeld. Hier kunnen 6-8 porties uit gesneden worden. De kosten van deze Valentijnstaart 

zijn 7,50 Euro en de opbrengst zal ten goede komen van de Zonnedag in juni 2017.     

De vrijwilligers van Dunninghe komen binnenkort bij u aan de deur voor de bestelling en de 

taartjes zullen de dagen voor Valentijnsdag bij u worden afgeleverd zodat u samen met uw 

geliefde(n) op 14 februari (of eerder) kunt genieten van een heerlijk stuk gebak. Natuurlijk 

kan u de bestelling ook per e-mail doen. Stuur dan uw naam en adres met de gewenste hoe-

veelheid taarten naar zonnedag@outlook.com en deze worden dan bij u thuis bezorgd.         
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Burgemeester op bezoek bij Doomijn 

Bij de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf van Doomijn  Postweg hebben de kinderen al 

een paar weken gewerkt met het boekje ‘De kleine walvis’. Dit boek is gekozen tot prenten-

boek van het jaar 2017. We hebben met zijn allen een walvis geknutseld en een zee met vis-

sen gestempeld.  

Verder konden we in de groep 

een spel doen waarbij je vissen 

kon vangen en hebben de kin-

deren binnen met de zandtafel 

gespeeld. Woensdagochtend heb-

ben we de burgemeester op be-

zoek gehad. De burgemeester 

kwam alle kinderen voorlezen uit 

het prentenboek van de walvis. 

Hij had zijn mooie ketting om! 

Het was erg gezellig, we hebben 

eerst wat met elkaar gepraat en 

een liedje gezongen, daarna be-

gon hij met voorlezen. Toen het 

boek uit was hebben we met zijn 

allen een lekker broodje gegeten. De kinderen hadden een leuke kaart als bedankje voor de 

burgemeester gemaakt, we vonden het erg gezellig dat hij kwam voorlezen. 
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Cheque Nieuwjaarsduik overhandigd 

De Nieuwjaarsduik van de Antrappers op 1 januari dit jaar bracht € 2000 in het laatje. Dit 

bedrag werd bijeen gebracht door de deelnemers aan de duik, een collecte onder bezoekers en 

een statiegeldactie. Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de duik naar een tweetal goede doe-

len in De Wijk en IJhorst. Die dit bedrag mogen verdelen. 

IJhorst gaat het bedrag ge-

bruiken voor de aanschaf van 

feest (december) verlichting 

in het dorp.  De Wijk is dat 

voor een outdoor fitnessbaan. 

Door de Antrappers omschre-

ven als een speeltuin voor 

jong en oud. Dit  zgn. klem-

rek wordt geplaatst tussen het 

voetbal en korfbalveld.  Scho-

lieren of bijvoorbeeld wande-

laars op de route kunnen hier 

onderweg rek en strekoefe-

ningen doen.  

De verwachting is dat de out-

door fitnessbaan medio mei geplaatst gaat worden. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Van der Sluis Transport op nieuwe locatie 

Onder grote belangstelling is zaterdagmiddag de 

nieuwe locatie van transportbedrijf Van der 

Sluis in Rogat officieel en feestelijk geopend. 

Vanaf de oprichting in ‘82’ was het transportbe-

drijf aan de Schiphorsterweg gevestigd.  

Directeur/eigenaar Warner van der Sluis had 

‘overbuurman’ commissaris van de Koning Jac-

ques Tichelaar gestrikt om de opening te verzor-

gen. Tichelaar complementeerde Van Sluis met 

de nieuwe vestiging en met het feit dat Van der 

Sluis zich kranig door de crisis heeft geslagen. ‘Kwaliteit en service blijven leveren. En altijd 

Hollandse chauffeurs aan het werk. Daarmee hebben we het gered’ . Als jonge ondernemer 

begon Van der Sluis met een truck, uitsluitend gericht op het vervoeren van strobalen. Vijfen-

dertig jaar later heeft het bedrijf de beschikking over 55 trucks en biedt het werkgelegenheid 

aan tachtig personen. Complimenten had de directeur ook voor de gemeente Meppel voor de 

medewerking en relatieve snelheid waarmee het e.e.a. is gerealiseerd. Dit gebeurde in ander-

half jaar tijd. Met de nieuwbouw is een investering van vijf miljoen euro gemoeid. 

Burgemeester Richard Korteland, onthulde een enorm doek waarop de geschiedenis van het 

bedrijf treffend is uitgebeeld. Op de nieuwe locatie is het bedrijf ‘klaar voor de toekomst’. Op 

de oude locatie verrijst t.z.t een paardenmanege. 
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'IJsbal gooiende Jeugd' naar de sportschool 

Het verhaal over de sneeuwbal 

gooiende jeugd uit De Wijk werd 

breed uitgemeten in diverse me-

dia. Een van deze ijsballen trof 

het raam van Mark van Dijk. De 

ex-militair die drie keer uitgezon-

den geweest is naar oorlogsge-

bied in Bosnië en Afghanistan 

heeft  last van een posttraumati-

sche stressstoornis, raakte in pa-

niek en ging de jongeren achter-

na.   

Van hen echter geen spoor te be-

kennen. Maar wel van hun fietsen op het schoolplein. Van Dijk besloot daarop maar de ven-

tielen uit de fietsbanden te draaien. Om vervolgens een bericht op Facebook te plaatsen. Met 

een uitnodiging aan de jongeren om langs te komen.  Zich van geen kwaad bewust kwam de 

hele groep een dag later bij Mark op bezoek om hun excuses aan te bieden. Van Dijk begreep 

de kwajongenstreken en nodigde de jongeren uit voor een bezoek aan zijn sportschool in 

Meppel aan.  Dit werd positief opgevat  door de groep. Afgelopen zaterdag brachten ze een 

bezoek. Onder de bezielende leiding van Mark en zijn collega’s werd er flink getraind.  



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

Van Dijk bellen 
0522-270280
voor Huisstijl !

Van Dijk vragen 
naar mogelijkheden 
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Bij Van Dijk 
verzorgen ze ook 
gepersonaliseerde 

mailingen !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen 
voor een offerte !
0522-270280

Full Colour folders 
ophalen bij Van Dijk !

Zomerdijk 13a
Meppel

Voor al het
drukwerk kan ik 
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk 
drukt ook boeken !

0522-270280

Printwerk bij 
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a

Meppel

Zomerdijk 13a www.drukkerij-vandijk.nl
7942 JR Meppel 
T  (0522) 270280 info@drukkerij-vandijk.nl
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Het zwembad succesvol maken, samen gaat dat lukken! 

‘Samen het zwembad succesvol maken’ dat is het streven van Stichting de Slenken. Als een 

ieder daar zijn steentje aan bijdraagt hoeft dat volgens het bestuur niet veel tijd te kosten. Alle 

hulp is welkom want vanaf 1 januari is zwembad De Slenken verzelfstandigd.  

Dat vele inwoners het zwembad een warm hart toedragen bleek woensdagavond wel uit de 

grote opkomst tijdens de zgn. ‘zwembadavond’ in de Havezate. Hier werden de plannen ge-

presenteerd, en was er gelegenheid om vragen te stellen.   

Veel van die vragen gingen over de openingstijden van het zwembad. Blijven deze hetzelfde 

als voorheen? In grote lijnen wel zo bleek. Bij mooi weer is het zwembad zeker geopend. Tus-

sen de middag is het gesloten. Voornaamste reden daarvoor zijn personele kosten. ‘Misschien 

worden er  mensen teleurgesteld, maar het moet financieel wel haalbaar zijn’ zo stelde be-

stuurslid Bea van Oenen.  

Om het financieel rond te krijgen ontvangt de stichting een  jaarlijkse exploitatievergoeding 

van honderdduizend euro van Gemeente de Wolden. Verder is er een eenmalige subsidie van 

anderhalve ton toegekend bedoeld om te investeren. ‘En daar moeten we het mee doen’ aldus 

voorzitter Jan Faber. Om het zwembad aantrekkelijker te maken en meer bezoekers te genere-

ren zijn investeringen nodig. Een belangrijke investering is de aanschaf van een grote glij-

baan. De kosten daarvan worden geschat op 70.000 euro. Vanuit de zaal werd al geopperd om 

deze te leasen in plaats van te kopen. De kiosk naar voren halen en de entree anders inrichten 

is ook een van de wensen van het stichtingsbestuur. Zeker nu het horecadeel in eigen beheer 

wordt voortgezet. En daarmee extra inkomsten vergaard kunnen worden. ‘Dit is dan mis-

schien gemakkelijker te combineren met andere werkzaamheden. Waardoor er minder mensen 

nodig zijn’. 

Ook in de nieuwe situatie blijft er vast personeel bij het zwembad. Dat wordt zeker niet ver-

vangen door vrijwilligers. Toch zijn er veel kansen voor de inzet van vrijwilligers. Daarbij 

moet gedacht worden aan kassa en kiosk werkzaamheden, activiteiten organiseren, onderhoud 

en bestuurswerk. Tijdens de informatieavond werden er gelijk al spijkers met koppen gesla-

gen, door inschrijfformulieren uit te delen. Hierop kon aangekruist worden voor welke taken 

men inzetbaar is. Het nieuwe stichtingsbestuur is er alles aan gelegen om er een succes van te 

maken. Daarom wordt gemikt op scholen en schoolzwemmen. De jeugd van 6 t/m 18 verte-

genwoordigt immers de grootste groep zwemmers. Voor hen zullen er ook extra activiteiten 

ontplooit worden zoals bijvoorbeeld:  Nachtzwemmen, Beachvolleybal en andere spelletjes.  

De abonnementen worden voortaan in eigen beheer uitgeven. Goed nieuws was er ook. ‘De 

prijzen worden niet verhoogd’ zo kondigde het bestuur aan. Met gekochte abonnementen kan 

er tevens worden gezwommen in andere baden in De Wolden. Daarvoor zijn al afspraken ge-

maakt. 
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Seniorenvereniging De Wolden  

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Senioren-

vereniging vond donderdag 12 januari plaats 

in de Havezathe in De Wijk. Voorzitter Ben 

Mulder kon 60 leden welkom heten. Hij blik-

te nog even terug op het eerste jaar als nieuwe 

vereniging. De activiteiten die het afgelopen 

jaar hadden plaats gevonden werden door een 

groot aantal leden bezocht. Ook in 2017 zijn 

er weer mooie activiteiten met in mei onze 

jaarlijkse busreis. De nieuwsbrief van februa-

ri verschaft hier meer duidelijkheid in. De 

voorzitter gaf nu het woord aan Jan Massier 

met een plaatje en een praatje. In de Gemeen-

ten De Wolden, Westerveld en Meppel had 

hij 50 foto's gemaakt waar wij de plaatsen va 

in moesten vullen waar die gemaakt waren. 

De score was niet al te hoog.  Een zeer ge-

slaagde nieuwjaarsbijeenkomst. Ook kunt u 

ons binnenkort op onze  volgen op onze web-

site www.seniorenverenigingdewolden.nl  

Bewegen voor ouderen, een 

keer mee doen? 

Als je de 70 jaar gepasseerd bent of iets  jon-

ger kan het voorkomen dat je wat stijver 

wordt. De gewrichten soms door andere ope-

raties niet meer zo mee willen werken. En 

soms ben je bij plotseling opstaan wat draaie-

rig. Nu weten we allemaal wel dat we moeten 

blijven bewegen. Maar jezelf daartoe zetten is 

een ander verhaal!  De sportschool en gewone 

gymnastiek zijn vaak te zwaar. Maar gelukkig 

is er ‘Bewegen voor ouderen’. 

Je doet mee met wat je kan, is het motto en 

gezelligheid is een belangrijk onderdeel. Met 

gerichte oefeningen komt je hele lichaam aan 

de beurt. Wat als voordeel heeft dat je bij een 

eigen zwakke plek, de oefening daarvoor 

thuis ook kan herhalen en zo sterker wordt. 

Nieuwsgiering? Kom eens een keer meedoen 

in de Havezate op dinsdagmorgen tussen 

10.00 en 10.30 drinken we eerst koffie en 

daarna gaan we een uurtje aan de slag. 

Deelnemers gezocht!! 
 

Buurtvereniging de Stapel vind het leuk om 

een spooktocht te organiseren voor alle inwo-

ners van De Wijk, voor zowel kinderen 

(vanaf ca. 10 jaar) als volwassenen.  Deze 

spooktocht staat gepland op Zaterdag 18 

maart. De jongste deelnemers starten rond 

18.30 uur. Volwassen deelnemers starten later 

op de avond als het goed donker is. 

 

Om de Spooktocht goed te laten slagen willen 

we graag weten of er voldoende interesse is 

om hier een super spannende avond van te 

maken. Wanneer je geïnteresseerd bent, meld 

je dan voor 16 februari via mail                        

bvdestapel@gmail.com o.v.v. naam en leef-

tijd.  We hebben minimaal 50 deelnemers 

nodig om de Spooktocht door te laten gaan.  

Dus meld je snel aan! 

 

Kosten deze avond zijn €2.50 p.p. Incl. een 

hapje en een drankje. Nadere informatie 

volgt. Het Spookteam van Buurtvereniging de 

Stapel 

http://www.seniorenvereniging
mailto:bvdestapel@gmail.com
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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 

088 - 0128210 

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 - 125 666 69 

  

 Informatie:  

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 18 februari 2017. Kopij inleveren voor 13 februari. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



