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Koersbalgroep ontvangt cheque voor nieuwe matten

De koersbalgroep uit De Wijk heeft maandag
25 januari een bedrag van € 750 ontvangen
van het Rabobankfonds Rabobank MeppelStaphorst. Namens de bank was Jans Tabak
aanwezig om de cheque te overhandigen aan
het bestuur. Samen met de giften van de Regiobank en de opbrengst van de Kerstloterij
konden er twee nieuwe koersbalmatten in
gebruik genomen worden. De koersbalgoep
komt iedere maandagmorgen om 9.00 uur bij
elkaar in de Havenzate. In groepjes wordt er

gestreden om de punten. De matten waar het
spel altijd op gespeeld werd, waren echter
duidelijk aan vervanging toe. Het bestuur
bestaande uit: Bea Westerbeek, Hendrik
Smits, Roelof Menning en Elly Strabbing
besloot eind vorig jaar om nieuwe matten aan
te schaffen. De leden zijn hier blij mee en
spraken hun waardering daarvoor uit. Koersbal is een sport voor jong en oud. Nieuwe
leden zijn welkom. De groep zou graag zien
dat er zich nog wat meer mannen aanmelden.

kijk voor drukwerk op
www.drukkerij-vandijk.nl

indruk maken
doe je met drukwerk
van
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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

- Woarumme lig die stoepe an
de Beatrixweg er zo lange uut?
- Ik zult niet weten
- Zit weinig schot in de zaak of nie!
- Doar hej wel een punt
- Eem verder op komp ook
een soort van sluiproute liekt ut wel
- Oh, tussen de Parkweg
en Wilhelminaweg bedoel ie?
- Ja doar zo
- Wordt doar nog e bouwd dan?
- Volgens zeggen is Actium dat wel
van plan over niet al te lange tied
- D’r koomt meer huuzen terugge
dan d’r af e goane bint toch?
- Wat dacht ie, d’r zat een lappe grond
achter die olde huuzen vrogger
- Eerst goat ze er 33 bouwen
- Woarumme dat en niet meer dan?
- Dat is om leeg stand te veurkomen
- Zul er veul behoefte aan ween?
- Dat weej ja zijns toch nooit
- Bej Lokaal de Beek stiet ook
ut ien en ander op stapel
- Wat dan?
- De koarte wordt flink uut
e breid mit lekkers hek e heurd
- En de keuken blef ook langer lus
- Veur catering, feesies, vergaderingen etc kuj er ook terechte
- altied handig um te weten
- De Patat Race is ook aanstaande?
- Klopt, de 20e februari op Rogat
- Is duukopbrengs al overhandigd?
- Binnenkort giet dat gebeuren
- Yow
- Goed Goan
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Dickninger Crossloop op zaterdag 5 maart
De organisatie van de Wiekloop en de Reestrunners organiseren op zaterdag 5 maart een crossloop op het landgoed Dickninge in de Wijk.
Omdat de populariteit van crosslopen (lopen in bossen en over onverharde paden) in de winter
periode steeds meer toeneemt, hebben een aantal lopers van de Reestrunners met de organisatie van de Wiekloop in 2014 het initiatief genomen om de Dickninger Crossloop te organiseren. In goed overleg met de grondeigenaren en de rentmeester van het landgoed is er een fantastische route van ongeveer 5 km uitgezet. De route gaat nagenoeg over alle paden van het
landgoed Dickninge. Er kunnen 1 of 2 rondes worden gelopen.
Na het succes van vorig jaar wordt daarom op 5 maart voor de derde keer deze crossloop georganiseerd. Wederom wordt tijdens deze Dickninger Crossloop ook een Canicross wedstrijd
georganiseerd. Canicross is hardlopen samen met de hond, waarbij baas en hond samen een
team vormen en hardlopend het parcours afleggen. De hond is daarbij aangelijnd en zit middels een elastische lijn vast aan een gordel om de middel van de hardloper. Hierbij mag de
hond trekken! Als hardloper ga je hierdoor net wat sneller dan normaal!
Vanaf 9.00 uur kan men zich inschrijven in de kantine van vv Wacker. De start is om 11.00
uur op het Dickningerpad. Na afloop is er tegen inlevering van het startnummer een lekkere
kop snert in de kantine. Alle verdere informatie over deze crossloop kunt u vinden op:
www.wiekloop.nl. en www.canicrosstrainingen.nl

Vier jubilarissen bij Vrouwen van Nu gehuldigd

Tijdens de jaarvergadering, op woensdag 20 januari in De Havezate, werden vier jubilarissen van de Vrouwen van Nu afdeling de Wijk gehuldigd door voorzitter Ria Janssens. Het
ging om de dames: C. Pekel-Oldekamp ( 25 jaar lid) L. van der Molen-Horlings en J. PoelTilstra beide 50 jaar lid en T. Wemmenhove-van Goor. (60 jaar lid) De voorzitter had voor
iedere jubilaris een persoonlijk woord en bood daarna een aandenken, bloemen en een oorkonde aan. Mevrouw T. Idema-Hilberts is 50 jaar lid is, maar was deze avond niet aanwezig.
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Patat Race op zaterdag 20 februari
Op zaterdag 20 februari houden de Antrappers van 10.00 tot 16.00 uur een Patatrace op Rogat. Dit is een variant op de maiscross, maar dan op een stuk aardappelland van de familie
Jongschaap aan de Veltkamp te Rogat. Dit terrein is gelegen tussen de NAM-locatie en het
viaduct van de N851. Er kan worden deelgenomen in diverse klassen. Denk daarbij aan verschillende jeugdklassen (85 en 65 cc), KOPLAMP-( OTR) klasse en MX 1 en MX 2. Antrappers en rijders uit de regio zijn welkom. Bij deze nodigen wij u en/of uw clubleden uit voor
deelname. Kosten zijn 10 Euro en dat is inclusief hapje en drankje. Uiteraard is er catering
aanwezig inclusief een heuse patatkraam. Opgave vanaf heden en voor 14 februari via de site
onder kopje Patatrace waar dan het inschrijfformulier te vinden is.

Nog enkele blikken Kroepeulie verkrijgbaar!
De Kroepeulie, het Antrappers jubileumdrankje van de MC (35), loopt als een tierelier. Het is
razend populair en vliegt de schappen uit. De verkoop via de slijterij van COOP/Dunnink was
een groot succes. We zijn er bijna doorheen. Vanaf heden zijn er nog slechts enkele blikjes
verkrijgbaar in het club café De Wiekslag. Dus wees erbij, want OP=OP.

OTR Rit 2016
De OTR-rit van de MC De Antrappers is gepland op zondag 20 maart 2016. Start is weer bij
Gebben Motoren, waar dan hopelijk de nieuwe crossafdeling klaar zal zijn. Altijd goed voor
een stukje reclame. Het zal de 31e editie van de Off the road rit zijn die de club organiseert.
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Valentijnsactie voor Dunninghe
Ouderen van Woon- en zorgcentrum Dunninghe willen dit jaar graag ook weer een dag op
stap tijdens de zogenaamde Zonnedag. De afgelopen jaren was dit uitje een groot succes. Dit
jaar kunnen ook de tachtig plus inwoners van De Wijk aansluiten. De afgelopen twee jaar
werd dit gefinancierd door de opbrengst van de Nieuwjaarsduik, en de opbrengst van de verloting door café De Wiekslag tijden de Wintermarkt. Dit jaar vervalt de opbrengst van de
duik, en daarom is besloten om een Valentijns actie op te zetten.
In samenwerking met de bakkerij
Nijstad is een heerlijke Valentijnstaart
ontwikkeld. Hier kunnen zes tot acht
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 2016.
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 hoeveelheid taarten naar zonnedag@outlook.com en deze zullen dan bij u thuis worden bezorgd.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

9

Raspaard voor Glasvezel de Wolden
Glasvezel De Wolden heeft het raspaard van de gemeente De Wolden gekregen. Twee vrijwilligers hebben uit handen van burgemeester Roger de Groot, in de pauze van de gemeenteraadsvergadering in het raadhuis van De Wolden in Zuidwolde, de oorkonde en het Raspaard
in ontvangst genomen.
Het Raspaard is een wisseltrofee voor een initiatief van en voor inwoners van De Wolden.
Burgemeester Roger de Groot lanceerde dit idee tijdens zijn nieuwjaarsrede vorig jaar: “Het
is een eretitel voor een initiatief uit De Wolden, dat we graag in het zonnetje willen zetten. Ik
werd geïnspireerd door de vele initiatieven die onze inwoners nemen om een bijdrage te leveren aan het prettige leefklimaat in onze gemeente. De eerste winnaar van deze bijzondere
wisseltrofee voldoet zeker aan de criteria.” en daarbij doelde hij op de medewerkers van
Glasvezel de Wolden die op eigen initiatief middels acties glasvezel in de hele gemeente De
Wolden willen realiseren. Dit voorjaar zal er een pilot in samenwerking met de Rendo in Ruinerwold worden gerealiseerd. Daarna wil de initiatiefgroep een en ander verder over de Wolden geen uitvouwen. Bert Denneman van Beeldenatelier de Wildschutserve bij de Wijk heeft
het Raspaard ontworpen en gemaakt.
___________________________________________________________________________

Jong en Wijs
Het is OBS de Horst gelukt om een mooi initiatief te continueren. Tijdens de Kindergemeenteraad vorig schooljaar is het "Zonnestralenproject", een plan om ouderen en basisschoolkinderen met elkaar in contact te brengen, de aanzet geweest om met de leerlingen de ouderen
van woonzorgcentrum Dunninghe te bezoeken. Dit schooljaar heet het project "Jong en Wijs"
en in samenwerking met Gerdo van Dalen (sportfunctionaris van Gemeente De Wolden),
Dieuwertje Jansen (buurtwerker van Welzijn De Wolden) en Hermina Hoekstra
(activiteitenbegeleider Dunninghe) is er een jaarplan gemaakt. Een keer per maand gaat een
groep op bezoek bij de bewoners van Dunninghe. Zo heeft groep 8 eerder dit schooljaar een
historische wandeling gemaakt en hebben de leerlingen van groep 7 meegedaan met een middag schaken, dammen en rummikuppen. De leerlingen van groep 5 zijn kerstliedjes gaan zingen in december. Afgelopen vrijdag gingen de leerlingen van groep 5/6 "Mens, erger-jenieten".
HONDENSCHOOL MEPPEL
Puppycursus en leuke combi gehoorzaamheid / behendigheid.
Nieuw !!. Fun-Praktijkspeuren in het bos
regio De Wijk/IJhorst.
Prive les, kosten slechts € 10,00 p.u. door
Anneke gedipl. instructeur.
Tel.: 06 – 46 31 66 96.
Speurhondenschool Havixhorst [Martin] is vol. Zie tevens: www.campingdehavixhorst.nl
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Voorleesontbijt KDV/PSZ Doomijn postweg
De peuters van locatie postweg de Wijk zijn de nationale voorleesdagen begonnen met een
vrolijke voorstelling in de bibliotheek, verzorgd door poppentheater Jinky’s Mikmak.
Het doel van de nationale voorleesdagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt taalgevoel en vergroot hun
woordenschat. Maar bovenal bezorgt het plezier! En dat hadden de peuters afgelopen dinsdagochtend tijdens het voorleesontbijt, er werd door een boer voorgelezen uit het prentenboek We hebben er een geitje bij! In dit boek staat de geboorte van een geitje centraal. Na
afloop van het verhaal kon er geknuffeld worden met baby konijntjes en genoten de kinderen
van een lekker ontbijt.

Sociaal eetpunt Havezate
Wilt u uit eten in een huiskamersfeer en daarbij andere mensen ontmoeten? Dan bent u welkom om iedere 2e woensdag van de maand aan te schuiven voor een gevarieerde maaltijd
welke wordt bereid door beheer en vrijwilligers in eigen keuken.
Woensdag 10 februari kunt u vanaf 17.00 aanschuiven en staat het volgende op het menu:
Lasagne
Salade met tomaat en komkommer
Toetje
De kosten bedragen €5.- per persoon.
Opgave kan tot 8 februari bij het beheer van de Havezate
Via 0522444200 of E: hildakalter@welzijndewolden.nl
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Initiatiefgroep Havezate
Klankbordavond 2 februari uitgesteld
De volgende klankbordavond over de Havezate stond gepland op 2 februari. Deze avond is
vervallen. We informeren u binnenkort over de nieuwe datum. In deze nieuwsbrief leest u de
stand van zaken over de werkzaamheden die uitgevoerd worden om de verzelfstandiging van
de Havezate voor te bereiden.
Voortgang voorbereiding verzelfstandiging Havezate
De Havezate is gevestigd in het voormalig gemeentehuis dat na de herindeling een nieuwe
bestemming gekregen als cultureel centrum in de Wijk. Eigenaar is gemeente De Wolden en
huurder is stichting Welzijn de Wolden die het gebouw exploiteert met inzet van personeel en
vrijwilligers. Stichting Welzijn de Wolden is in de Wijk gehuisvest in de Havezate en geeft
vanuit dit gebouw vorm en inhoud aan welzijns- en maatschappelijke activiteiten. De exploitatie geeft jaarlijks een aanzienlijk financieel tekort te zien.
Verzelfstandiging per 2017
Gemeente De Wolden wil per 1 januari 2017 de Havezate overdragen aan ‘het dorp’, verenigd
in een rechtspersoon. De gemeente heeft aan de Belangenvereniging de Wijk gevraagd dit
proces voor te bereiden. Na de instelling van een Initiatiefgroep en het opstellen en ondertekenen van een startdocument is eind 2014 een begin gemaakt met diverse activiteiten die vervolgens met de ondertekenaars en vertegenwoordigers uit het dorp worden afgestemd. De gemeente betaalt vanaf 2017 niet meer mee aan voorzieningen en gebouwen. Het is denkbaar
dat in de toekomst voor bepaalde culturele- en maatschappelijke activiteiten budgetten beschikbaar komen.
Enquête
Bijna alle verenigingen die nu hun activiteiten organiseren in de Havezate, hebben in onze
enquête te kennen gegeven dat ze de Havezate willen behouden voor de genoemde activiteiten. Een aantal van de gevraagde verenigingen gaf daarbij aan dat het van belang is aandacht
te besteden aan een betere uitstraling.
Horeca gerelateerde activiteiten
In de Havezate vindt een aantal horeca gerelateerde activiteiten plaats die in hoofdzaak gericht zijn op de vaste bezoekers (verenigingen). Er is aandacht voor nieuwe doelgroepen en
activiteiten (catering, kunstroute, recepties) binnen de kaders van de beperkte horecavergunning.
Visie op de Havezate
De visie waarbij de Havezate wordt gezien als centrale voorziening en kloppend hart van het
dorp voor inwoners van alle leeftijden, wordt breed gedragen. Deze visie is leidraad voor de
initiatiefgroep bij de uitwerking van voorstellen, met daarbij een financiële onderbouwing.
Uitgangspunt is dat de Havezate een goede mix moeten bieden van de huidige- en nieuwe
maatschappelijke activiteiten samen met horeca en verhuur van ruimten. Daarnaast is het streven ook inwoners die tot nu niet deelnemen aan activiteiten in de Havezate, te enthousiasmeren, zodat ook zij de weg naar de Havezate weten te vinden.
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De Havezate moet rendabel functioneren waarbij oneerlijke concurrentie wordt vermeden. Er
moet voldoende ruimte zijn voor maatschappelijke activiteiten. De initiatiefgroep heeft met
diverse partijen mogelijkheden voor samenwerking verkend. Samenwerking biedt mogelijkheden om kosten te delen of om extra inkomsten te verwerven. Voorbeelden hiervan zijn
eventuele huisvesting van artsen, fysiotherapeuten en de bibliotheek.
Gebouw met goede uitstraling
Op dit moment is sprake van achterstallig onderhoud. Het gebouw moet in goede staat gebracht worden. Om horeca invulling een goede kans te geven, moet het gebouw voldoen aan
de eisen die daarbij horen. Daar hoort ook een goede uitstraling bij. Daarnaast zijn energie
zuiniger installaties noodzakelijk. Hiervoor worden in overleg met externe deskundigen de
mogelijkheden en daaraan verbonden investeringen verkend.
Overleg klankbordgroep september 2015
De initiatiefgroep Havezate heeft tijdens de tweede klankbordbijeenkomst op 9 september
toegezegd onderstaande toekomstscenario’s uit te werken:
1. met een beheerder in loondienst
2. met een zelfstandig ondernemer (pachter)
3. in belangrijke mate voortzetting van huidige opzet (met de wens/verwachting dat de gemeente zich niet volledig zal terugtrekken en financieel zal blijven bijdragen).
De scenario’s worden getoetst aan de volgende vijf criteria:
1. Draagvlak van de bevolking
2. Duurzaamheid
3. Rendabele exploitatie
4. Laagdrempelig (prijsniveau en uitstraling)
5. Geen oneerlijke concurrentie
Toetsing
De initiatiefgroep heeft de scenario’s uitgewerkt. Om tot een goed afgewogen advies te kunnen komen, is besloten om de cijfermatige beschouwingen door twee externe deskundigen
onder de loep te laten nemen. Dit levert een beeld op dat door de vier partijen (gemeente De
Wolden, stichting Welzijn de Wolden, Belangenvereniging en de Initiatiefgroep) wordt besproken. De uitkomsten van deze bespreking leggen we tijdens de volgende bijeenkomst van
de klankbordgroep graag aan u voor. Op
basis van alle verzamelde meningen stelt
de Initiatiefgroep samen met de Belangenvereniging een advies op. De planning is dat spoedig daarna, het liefst nog
in het eerste kwartaal van 2016, de gemeente een besluit neemt over de voorwaarden voor de overdracht van het
pand en een toekomstscenario. Daarna
kunnen de benodigde vervolgstappen
worden gezet; bijvoorbeeld voor het
overdragen van onroerend goed, de beheersstructuur en wijze van exploitatie.
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De Oranjevereniging heeft het jaarprogramma klaar!
Op 11 maart is de Algemene Ledenvergadering in Sporthal De Slenken. Om 20.00 uur start
hier de vergadering. Hierbij worden alle leden dan ook van harte uitgenodigd. De Oranjevereniging neemt afscheid van bestuursleden Irma Smilde, Gerdo Kleine en Roelof Martens en
verwelkomt een tweetal nieuwe bestuursleden.
De OV geeft een terugblik op 2015 en een
vooruitblik op alle activiteiten die gepland
staan in 2016, waaronder het Wijkerfeest.
Ben je ook zo benieuwd en kan je niet
wachten tot het oranje programmaboekje
weer door de brievenbus valt? Kom dan
naar de ALV!
De agenda ligt ter plekke voor je klaar.
Binnenkort ook te vinden op
www.oranjeverenigingdewijk.nl
Aansluitend aan de ALV is de 'kippenpotenparty'. Hier bedankt de OV alle sponsoren en vrijwilligers én alle leden die de OV een warm hart toedragen. Zonder jullie, geen activiteiten!
De party is de plek om nog even gezellig na te praten over het afgelopen jaar en het aankomend jaar. Onder het genot van een drankje en de beroemde kippenpoten. Kom gerust, het
wordt zeker gezellig!
Op 17, 18 en 19 maart komt de OV net als vorig jaar langs de deuren voor de verkoop van
mooie glazen potten met voorjaarsbolletjes. Dit natuurlijk weer in prettige samenwerking met
Bloemenboetiek Jarina.
Activiteiten in 2016
Algemene Ledenvergadering en 'Kippenpotenparty'
Bloemenactie samen met Bloemenboetiek Jarina
Koningsdag
Dodenherdenking
Jaarlijkse collecte
Wijkerfeest
20e Wiekloop
ATB tocht samen met Wielercomité

11 maart
17 , 18 en 19 maart
27 april
04 mei
03 t/m 09 juli
25 t/m 28 augustus
25 augustus
02 oktober

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?

Haar en/of hoofdhuidproblemen!

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
in Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse.
Koekange. Telefoon: 06-23145260
Tel: 0522 –481629. kapsalonhairtrends.nl
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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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 - 125 666 69

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 20 februari 2016. Kopij inleveren voor 15 febr. 10.00 uur

