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Burgemeester de Groot heeft woensdagavond 

28 oktober een koninklijke onderscheiding 

uitgereikt aan Roel van de Wetering uit De 

Schiphorst. Dit gebeurde tijdens een speciale 

receptie in brandweerpost De Wijk/

Koekange. Van de Wetering die zijn brand-

weer carrière is gestart bij Brandweer De 

Wijk was ruim 25 jaar lid van de vrijwillige 

brandweer. En is nu Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Verbaasd was van de Wete-

ring zeker toen hij met veel bombarie van 

huis werd opgehaald door zijn oud collega’s 

van de brandweer. Want eerder dit jaar werd 

het officiële afscheid bij de brandweer al  

enigszins gevierd. De uitreiking van de Ko-

ninklijke onderscheiding was tevoren zorg-

vuldig geheim gehouden door collega’s en 

familieleden die in het complot zaten. Burge-

meester de Groot roemde zijn grote inzet en 

de bereidwilligheid om altijd klaar te staan.  

 

 

Koninklijke Onderscheiding voor Roel  
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.           

Haar en/of hoofdhuidproblemen!        

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in 

Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse. 

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)  

 

 

 

 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

 

Wieker hovenier prolongeert titel 

Voor de derde keer op rij is de Wieker hovenier Martijn Meijer, van het gelijknamige hove-

niers bedrijf Nederlands kampioen bosarbeid geworden. In het bosrijke De Lutte werd ge-

streden om deze titel. In zes onderdelen werden de vaardigheden: Veiligheid werken, preci-

sie ,kracht, stressbestendigheid en snelheid getest. Vijf onderdelen met de motorkettingzaag 

en een onderdeel met de bijl. Al deze onderdelen hebben betrekking tot e.v.t werkzaamheden 

in de bosbouw en of boomverzorging. Tijdens de eerst paar onderdelen wist Martijn Meijer 

zicht als snel als favoriet voor de titel naar voren ze schuiven. Gelukkige wist hij zijn hoofd 

koel te houden en op routine en ervaring de wedstrijd te voltooien. Deze titel is een mooie 

opsteker voor de hovenier die in februari aan de bak moet om zich te kwalificeren voor het 

WK in Polen. Gelukkig is er tot die tijd nog voldoende tijd de behendigheid op te doen bij de 

vele boomverzorgingsklussen die nog op het programma staan.  www.axetreme-team.nl  

Eventueel opvang vluchtelingen 
Tot nu toe worden in gemeente De Wolden geen vluchtelingen opgevangen. Meerdere ma-

len kregen alle Nederlandse gemeenten vanuit de ministeries de oproep om vluchtelingen op 

te vangen. Zo ook De Wolden.  

Het Woldense gemeentebestuur is bereid haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te 

nemen en nam begin oktober contact op met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 

(COA). Vooralsnog zag het COA geen geschikte mogelijkheden in gemeente De Wolden.  

Het COA gaf aan op zoek te zijn naar grote opvanglocaties. Deze week deed de Commissa-

ris van de Koning nogmaals een beroep op de Drentse gemeenten om vluchtelingen op te 

vangen. Burgemeester Roger de Groot: “We kennen allemaal de schrijnende beelden en 

verhalen van de vluchtelingen in de media. Mochten we, als gemeente, deze mensen kunnen 

helpen, zetten we ons hier voor in. Uiteraard met oog voor omwonenden en inwoners in de 

gemeente. Als college hebben we aangegeven bereid te zijn om zo’n 200 vluchtelingen op te 

vangen.` Of er straks daadwerkelijk vluchtelingen opgevangen zullen worden, is nu nog niet 

duidelijk. De gemeente kijkt samen met het COA naar mogelijke locaties. 
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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 bint ze toch an doen  

In de Dorpstroate? 

- Dat vreug ik mej ook af 

Heb ut eem e vroagd an die warkluu 

- Now wat dan? 

- Rioleringsrenovatie doar bint 

Ze mit bezig 

- Oh Kiekt an, en de Beatrixweg  

wat gebeurt doar? 

- Ut lek ur op dat ze door ook 

riolering goat anleggen 

- Dat zul betekenen dat er eerdaags  

ook weer e bouwd wordt? 

- Zul moar zo kunnen, iej heurt  

er weinig meer van 

- Tis mej dunkt ook al eem leden 

dat de huuzen leeg kwamen 

- Dat klopt is bijna 3 joar geleden 

zag ik op weblog de wolden 

- De Wintermarkt komp er ook  an 

- Was niet meer op zundag toch? 

- Dat klopt tis now op zaterdag 12 dec 

- Woarumme? 

- Af en toe muj wat aans proberen 

- Ut wordt vast wel  weer gezellig 

- Dat denk ik ook wel 

- Hoe late begunt dat dan? 

- Volgens me jan ut ende van de dag 

zo rond 16.00 uur 

- En noa afloop gezellige muziek 

In de tente veur de meule? 

- Klopt, er komp een bekende artiest 

optreden! 

- Wie dan? 

- Dat lees in dit volgende kraantie wel 

- Yow 

- Goed Goan  
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Er is een kleintje bij gekomen in de Wijk 

Veilige, per-

soonlijke en 

liefdevolle 

opvang voor 

uw kind! 

Naast de bestaan-

de grootschalige 

kinderopvang is er 

een kleinere kin-

deropvang bij ge-

komen. 

 

Vanaf 5 oktober 

2015 is de Wijk 

een liefdevolle, 

creatieve en muzi-

kale gastouder 

rijker. 

 

Na mijn opleiding SPW heb ik ruim 9 jaar ervaring opgedaan bij een kinderdagverblijf. Naast 

mijn werk heb ik altijd al oppas werk gedaan. Eindelijk is mijn droom uitgekomen en ga ik 

werken als gastouder. Kinderen opvangen in ‘huiselijke sfeer “ bij mij thuis.   

 

Het huis is gezellig en kindvriendelijk ingericht. Er is genoeg speelgoed voor de kinderen om 

zelf op ontdekkingstocht te gaan. Maar er is ook tijd en ruimte om heerlijk samen een boekje 

te lezen op de bank of even te knuffelen. Buiten spelen vind ik ook erg belangrijk en dat kan 

in de kindvriendelijke tuin met glijbaan, zand/water tafel en fietsjes.  Ook een bezoekje aan 

de winkel, bibliotheek, het bos of de speeltuin staat geregeld  op de planning. 

Ik werk met thema’s, voor nu is het thema herfst. Gaan we naar het bos, knutselen we pad-

denstoelen, zingen we liedjes over de herfst en lezen we boekjes! 

 

Ik bied opvang voor kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. De opvangdagen zijn maandag tot en 

met vrijdag.  In overleg kan ik uw kind(eren) van school halen en naar school toe brengen.   

 

De eerste aanmeldingen zijn binnen maar er zijn nog plaatsen vrij. 

Neem vrijblijvend contact op via mail of telefoon. 

 

Vriendelijke groet  Arinda Wolting 

 

Ottermanweg 20 

7957 BN De Wijk 

Tel: 06-10826734 of mail: arindawolting@hotmail.com 
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 DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Nieuwe bordsponsor voor VV Wacker 

Jack Burgwal van autobedrijf Timmerman is zondag voorafgaande de wedstrijd vv Wacker - 

Asser Boys verwelkomt als nieuwe bordsponsor van de voetbalclub. Timmerman is een uni-

verseel autobedrijf dat zich bezig houdt met onderhoud, reparatie en verkoop van alle merken 

auto's met een specialisatie in de merken Volkswagen en Audi. Jan Lier van De sponsorcom-

missie is blij met de nieuwe sponsor en bedankte Burgwal met een bloemetje. Toeval of niet! 

Wacker haalde deze middag ook de eerste drie punten binnen door  een  1-0 zege. 

__________________________________________________________________________ 

Spetterende modeshow in De Havixhorst  

Wie nog een leuk jurkje, mooie mantel of kek shirtje wil regelen voor de kerst, is op dinsdag 

17 november meer dan welkom in De Havixhorst in De Wijk. Daar presenteert de Soropti-

mistclub Meppel e.o. een zogenaamde outlet verkoop van de bekende merken van HB Mode 

in Ommen uit de najaarscollectie 2015/2016.   

Na een spetterende modeshow, die wordt verzorgd door leden van de Meppeler damesclub, 

kunnen de geshowde stukken meteen gekocht worden. Niet alleen geldt een korting van 30 

tot soms wel 70 procent van de prijs, maar daarnaast stelt eigenaar Henk Pater van HB Mode 

ook nog eens 10 procent van de opbrengst beschikbaar aan het goede doel, Stichting Haar-

wensen. >> 
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Ladies Night 

Geïnteresseerden kunnen kaarten kopen à vijftien euro bij onder meer Bloemenboetiek Jarina 

in De Wijk. Voor dat geld krijgen zij een mooie ontvangst met bubbels en wat lekkers, de 

modeshow en tevens zijn er ook zo’n vijftien bedrijven die zichzelf presenteren in en rond De 

Havixhorst. ‘Al met al belooft het een heerlijke ladies night te worden’, aldus de organisatie.  

Verrassingstas 

‘Er zijn nog enkele kaarten, maar we verwachten dat die ook snel zullen gaan. Er kunnen 

immers maar 125 dames aanwezig zijn, dus vol is ook echt vol. We denken dat veel vrouwen 

deze kans op een leuk kledingstuk uit de laatste collectie met mooie kortingen niet willen 

laten lopen. Het zijn stuk voor stuk topmerken voor betaalbare prijzen en met een goed gewe-

ten. De ladies night start om 19.30 uur. In de pauze is een verloting met mooie prijzen en alle 

dames krijgen een leuke goodie bag mee naar huis. Ook is er een verrassingsact. We denken 

dat het echt superleuk wordt!’ 

Haarwensen 

De opbrengst van de avond gaat zoals gezegd naar Stichting Haarwensen. Stichting Haarwen-

sen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een andere 

vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Deze 

stichting is in 2007 opgericht door Yvonne de Boer, eigenaresse van een haarwerksalon in het 

AMC Amsterdam. Zij heeft met eigen ogen gezien hoe hartverscheurend het is dat kinderen 

geen haarwerk kunnen krijgen omdat zij en hun ouders daar geen financiële middelen voor 

hebben. Stichting Haarwensen brengt hier verandering in: zij levert gratis haarwerken van 

hoge kwaliteit aan deze kinderen. 

Giften 

Veel kinderen en volwassenen staan tegenwoordig met veel liefde een flink stuk van hun haar 

af aan Stichting Haarwensen. Op deze bijzondere manier dragen zij bij aan het geluk van een 

kind die een haarstuk kan krijgen. Het maken van een kwalitatief haarwerk is echter zeer ar-

beidsintensief en kostbaar. Het is daarom ook van belang dat Stichting Haarwensen financiële 

giften ontvangt en daar draagt de Soroptimistclub Meppel e.o.  graag haar steentje aan bij.  

Hondenschool Havixhorst Meppel [HHM] 

vanaf 01-11 a.s. nieuwe combi-cursus:  Gehoorzaamheid [op no-nonsensbasis],   

Behendigheid  en/of Detectiewerk.  Les: 1 uur, Kosten € 10,00 all-in.  

Tevens puppycursus. Info: Anneke Robben, tel.nr.:  06-46 31 66 96. 

Praktijkspeuren [vermiste personen] is vol t/m  31-12 a.s., nog wel plaats voor  

Vlaktespeuren [voorwerpen o.a.].   

Info: Martin Severein, tel.nr.: 06-27 29 27 00.                                                                      

Facebook: speurhondenschool havixhorst. 



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

kijk voor drukwerk op 
www.drukkerij-vandijk.nl
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Rioolrenovatie dorpsstraat 

Wat gebeurt er toch allemaal aan de Dorpsstraat  in De Wijk? Vele vrachtwagens van Insitu-

form, mannen in fel gekleurde pakken die zo te zien bezig zijn met een knap staaltje techno-

logie. Navraag leert dat de mannen bezig zijn met een grote rioolrenovatie. Insituform is we-

reldwijd de bekendste en meest toegepaste technologie voor het renoveren van ondergrondse 

riool- en leidingstelsels. Het brengt structurele sterkte aan en voorkomt infiltratie bij vrijver-

val riolen, regenwaterriolen en drukleidingen. Bij CIPP wordt een flexibele kous in het riool 

aangebracht en ter plaatse uitgehard. Deze methode is geschikt voor de renovatie van buizen 

met diameters 

van 150 mm tot 

3.000 mm. Het 

resultaat is een 

nieuwe, naad-

loze buis in een 

bestaande lei-

ding, die beter 

functioneert en 

duurzamer is 

dan de oor-

spronkelijke.  

Water dat het 

rioolstelsel via 

scheuren, gaten 

en slechte voe-

gen binnen 

sijpelt, vormt een extra belasting voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties, vooral in natte peri-

odes. Insituform voorkomt infiltratie en lekkages. In droge tijden zijn riolen een aantrekkelij-

ke bron van water en voedingsstoffen voor wortels van bomen en planten. Deze groeien via 

voegen en scheuren in de buizen en veroorzaken verstoppingen en wateroverlast. Insitu-

form® CIPP houdt wortels en intredend water tegen en behoudt de doorstroming in de buis.  
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Ladies Only 

Op 13 november organiseert de Havezate een gezellig avondje uit voor Ladies Only. Er is 

tijdens deze avond van alles te zien en te beleven voor ladies only! Het programma bestaat 

onder andere uit creatieve (mini)workshops, demonstraties, en gezellig shoppen langs de kra-

men van verschillende locale ondernemers en hobbyisten. Ook kun je even langs wippen in 

onze mini Wellness met daarin aanwezig een schoonheidsspecialiste, kapster, nagelstyliste en 

een pedicure. En wil je helemaal ontspannen dan kun je plaatsnemen in de massagestoel.  

Mini workshop ‘Kumihimo’ armband maken  - Tijdens deze workshop ga je een armband 

maken volgens een eeuwenoude Japanse vlechttechniek met behulp van een vlechtschijf en 

wordt gevlochten met satijndraad. De mini workshop wordt doorlopend aangeboden maar er 

kunnen max.10 personen aanschuiven aan tafel. Kosten voor deze workshop zijn €5.-.  

Mini workshop “Sushi’ maken - Onder begeleiding van een kok leer je tijdens deze work-

shop hoe je sushi maakt. Het mooie aan sushi is dat je er eindeloos mee kunt variëren. Er is 

genoeg keuze voor wat betreft de vulling voor sushi. Je kunt zelf experimenteren met combi-

naties van smaken. Er is voor iedereen wel een lekkere soort sushi te verzinnen. Ook deze 

workshop wordt doorlopend aangeboden voor €5. 

Mini workshop bloemschikken - Tijdens deze workshop wordt er onder begeleiding een 

leuk herfststuk gemaakt. Met een beetje hulp en eigen creativiteit ga je met een sfeervol stuk-

je naar huis. Kosten voor deze workshop zijn € 7.50. 

Verschillende demonstraties  - Tevens worden er op deze avond verschillende demonstra-

ties gegeven met o.a.  Paaldansen, Kick Fun en Tai Chi. En staat er een Footfighter step in de 

hal om uit te proberen. 

Tijden en entree  - De Ladies Only is van 19.00 tot 22.30 uur en de entree bedraagt €2.50 en 

voor de eerste 50 gasten ligt er een welkomstcadeautje klaar.    

Wieker Winteravond zaterdag 12 december 

Het succes van de Kerst Inn de Wiek krijgt dit jaar een vervolg in een nieuwe opzet in de 

vorm van een Wieker Winteravond. Dit gebeuren zal plaatsvinden op zaterdag 12 december 

vanaf 16.00 uur voor de Wieker Meule. Het belooft een gezellig, knusse en dorpse winter-

avond te worden waar de warmte van een gezellige winteravond voorop staat. 

De Wieker Winteravond  wordt opgeluisterd met een uitgebreid entertainment en (live) mu-

ziek programma.  Kijk voor meer info op: www.facebook.com/wintermarktdewijk  en/of 

www.dewijk.info/wintermarkt 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het TIP kantoor in de Wijk, telefoon 

0522-443275 of per email : dewijk@tipdewolden.nl  
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Samen eten Havezate 
Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan 

weer bij het sociaal eetpunt op woensdag 11 

november in de Ontmoetingscentrum de Ha-

vezate.  Deze keer op het menu Runder ha-

chee met rode kool en aardappelpuree en een 

lekker toetje na.  

De kosten bedragen € 5.00 

Aanschuiven kan om 17.00. 

Opgave tot en met 9 november 

Tel: 0522 444200                                           

of E: hildakalter@welzijndewolden.nl 

 

Nieuwe Sportvloer 
Sporthal De Slenken in de Wijk heeft een 

nieuwe sportvloer gekregen om op een veilige 

en goede manier te kunnen blijven sporten. 

De oude vloer voldeed niet meer aan de eisen 

van het NOC*NSF. Zo zat er te weinig dem-

ping in de vloer en was de vloer te ‘ruw’. 

Daardoor konden blessures ontstaan bij de 

gebruikers. 

 

“De gemeente De Wolden draagt de breedte-

sport een warm hart toe, één en ander is dan 

ook zorgvuldig vastgelegd in de notitie 

‘Sportstimulering De Wolden. De aanleg van 

de nieuwe sportvloer in sporthal De Slenken 

betekent een kwaliteitsimpuls voor de vereni-

gingen en het basisonderwijs. De vloer vol-

doet aan de nieuwste eisen en dit zal het ge-

bruiksgemak van de sporters beslist bevorde-

ren’’, aldus wethouder Jan van ’t Zand. 

 

Bibliotheekklanten ont-

vangen verhalenbundel 
In november is het de tiende keer dat aan bi-

bliotheekleden een gratis boek wordt over-

handigd; deze landelijke actie heet Nederland 

Leest. Speciaal in dit jubileumjaar verschijnt 

er in elke provincie een aparte editie: de Ne-

derland leest-bundeling, aangevuld met korte 

verhalen uit de regio. Vorig jaar verscheen de 

bundel ‘Een vlucht regenwulpen’ van Maar-

ten ’t Hart in een oplage van 510.490 exem-

plaren. Dit keer betreft het een verhalenbun-

del dat wordt samengesteld door A.L. Snij-

ders. Alle leden in het bezit van een biblio-

theekabonnement kunnen in november een 

boekje ophalen in de bibliotheken van Rui-

nen, Zuidwolde, Ruinerwold en De Wijk. 

Leden van Bestelbieb Alteveer/Kerkenveld 

kunnen in het dorpshuis een verhalenbudel op 

komen halen. 

 

A.L. Snijders  is bekend van het (Zeer) Korte 

Verhaal (zkv’s). Hij stelt de bundel samen 

met een staalkaart van korte verhalen uit de 

Nederlandstalige geschiedenis, daarna zal hij 

met zkv’s reageren op verhalen in deze bun-

del. Het woord zkv is een woord dat hij zelf 

bedacht: als een roman een boom is, zou je 

een bundel zkv’s een berg takjes kunnen noe-

men. 

 

250e lid Antrappers 
In augustus kon Motorclub De Antrappers 

Bas Oosting uit De Wijk als het 250e lid in-

schrijven. Dit was ook het streven van de club 

die dit jaar 35 jaar bestaat.  

Het was de bedoeling om op de zeer geslaag-

de Antrappersdag in september hier aandacht 

aan te besteden, maar toen was Bas verhin-

derd. Daarom is op de afgelopen clubvergade-

ring van de maand oktober in het clubcafé De 

Wiekslag aan deze mijlpaal de nodige aan-

dacht besteed.  

Bas  kreeg een Waardebon voor een weekend 

motorhuur met kleding aangeboden door 

Gebben Motoren en ook  kreeg hij de nodige 

clubkleding en nuttige clubartikelen overhan-

digd. 

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

e-mail:  info@dewijk.info        

 www.dewijk.info 
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Kerstmiddag Ouderen 

Op donderdagmiddag  17 december om 14.00 

uur is er een gezellig samen zijn in De Have-

zate. Op deze middag treedt er een koor op en 

Mathilde Wever leest een kerstgedicht voor U 

voor. Tevens vind er een grote verloting 

plaats met leuke en mooie prijzen. Neemt U 

deze middag een introduce mee die voor de 

eerste in De Havezate komt dan is de koffie/

thee met cake/koek voor hem/haar gratis.  

Open dag Lechajim 

Op zaterdag 7 november doen Vakantieboer-

derij en Activiteitencentrum Lechajim 

(Commissieweg 9a) in De Wijk van 10.00 – 

16.00 uur mee aan de Open Bedrijvendag. 

Tijdens deze open dag kunt u een kijkje ne-

men in en rondom de vakantieboerderij en het 

activiteitencentrum en u kunt producten ko-

pen die op het activiteitencentrum gemaakt 

worden.  

Op werkdagen is activiteitencentrum Lecha-

jim geopend voor mensen met een verstande-

lijke beperking. Zij maken onder andere hout-

producten van pallethout, decoratieve pro-

ducten, verzorgen de dieren en de schoon-

maak van Vakantieboerderij Lechajim.  

Vakantieboerderij Lechajim biedt ruimte aan 

11 personen voor een (lang) weekend. De 

boerderij heeft 6 slaapkamers, een volledig 

ingerichte keuken en 2 badkamers, waarvan 1 

aangepast voor minder valide mensen. De 

benedenverdieping van de boerderij is geheel 

rolstoelvriendelijk. De vakantieboerderij be-

schikt over een zeer ruim erf met o.a. speel-

toestellen en een voetbalveld. Ook kan de 

boerderij worden gehuurd als feestlocatie. 

Vakantieboerderij en activiteitencentrum Le-

chajim zijn onderdeel van de Baalderborg 

Groep. De Baalderborg Groep biedt zorg en 

ondersteuning aan kinderen en volwassenen 

met een verstandelijke en/of lichamelijke be-

perking en aan ouderen die hulp nodig hebben 

om hun eigen leven te kunnen leiden, midden 

in de samenleving. Iedereen die het leuk vindt 

om Lechajim te bezoeken is deze dag van 

harte welkom!  

Namen bands tribute to 

Monsters of Rock bekend 

De line-up voor Tribute to Monsters of Rock 

Veeningen op zaterdag 26 maart 2016 is be-

kend. In de enorme schuur bij Loonbedrijf de 

Gorter spelen deze avond tributebands van 

Guns N'Roses, U2 en Van Halen.  

Met het contracteren van deze drie bands 

denkt de organisatie: Stichting De Wiek Ac-

tief een geweldig programma te hebben staan. 

Johan Takens: 'We staan altijd open voor sug-

gesties, en hebben ook dit keer weer geluis-

terd naar wat onze bezoekers graag willen 

zien en horen. Neem nou de Guns N' Roses 

band, zij stonden in 2013 hier ook al. Op hun 

optreden hebben we zoveel positieve reacties 

gehad, dat we besloten hebben om deze band 

opnieuw uit te nodigen. De U2 Tribute is ook 

niet helemaal onbekend in de regio. Voor wie 

het zich nog kan herinneren. Tien jaar geleden 

speelden ze in de sporthal in De Wijk. 

(Wiepofestival) 

Benny Spin: ‘Als er een band altijd te sprake 

komt bij het ophalen van herinneringen uit 

deze periode, wordt deze U2 band altijd als 

eerste genoemd vanwege de authentieke 

sound en sfeer die 

ze wisten te creëren 

aldus de organisatie. 

'We gaan het straks 

zien en horen of 

deze magie nog 

steeds aanwezig is'. 

De voorverkoop 

gaat op 11 januari 

van start bij de vaste 

vvk adressen in de 

regio. Meer info 

www.oldtimerock.nl  
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Vrouwen van Nu de Wijk ‘reizen 

per Trans Siberische spoorlijn’ 

Woensdag 21 oktober werd in De Havezate 

de maandelijkse afdelingsavond bijgewoond 

door 71 leden. 

Na het zakelijk gedeelte werd het programma 

verzorgd door de heer en mevrouw van Wa-

genvoorde uit Delden. Mevrouw van Wagen-

voorde hield een lezing over de 8000 kilome-

ter lange reis die zij samen met haar man 

maakte door Siberië, Mongolië en een gedeel-

te van China. Tijdens de lezing vertoonde de 

heer van Wagenvoorde prachtige dia’s van 

deze zeer afwisselende reis. De lange reis 

werd gestart in Moskou. Er werd gereisd per 

Trans Siberische spoorlijn door Siberië tot 

aan de grens van Mongolië. Hier werd de reis 

voortgezet deels per trein en deels per perso-

nenbusje. Vanaf de grens Mongolië/China 

ging het laatste traject van de reis door de 

Gobi woestijn richting einddoel van de reis: 

Beijing de hoofdstad van China. Mevrouw 

van Wagenvoorde begon haar lezing met het 

iets vertellen van de Russische geschiedenis. 

Zij ging uitgebreid in op het ontstaan van de 

Trans Siberische spoorlijn en de aanleg van 

deze lijn door het slecht toegankelijke Siberië 

en de zeer onherbergzame gebieden aldaar. 

Onder bijzonder erbarmelijke omstandighe-

den werden de werkzaamheden aan de spoor-

lijn verricht door Russische bannelingen en 

gevangenen uit de Siberische strafkampen.  

Al vertellende werd er door mevrouw van 

Wagenvoorde een duidelijk beeld geschetst 

van het dagenlang achtereen reizen per Trans 

Siberische spoorlijn. Van het soms zo totaal 

lege, soms zo lugubere, maar het steeds fasci-

nerende Siberische landschap. Enthousiast 

sprak zij over de uitstapjes die gemaakt wer-

den naar de historische steden Irkoetst en 

Jekaterinenburg. 

 In Mongolië ging de reis vanaf de hoofdstad 

Ulaanbaatar verder over de hoogvlaktes en de 

toendra’s per personenbusje. Zo kon er con-

tact gelegd worden met de rondtrekkende 

nomaden en hun doen en laten gevolgd wor-

den. In Mongolië bezocht het echtpaar o.a. 

het Boeddhistische Gandan klooster en het 

winterpaleis van de Mongolische leider Bogd 

Khan.  

Het laatste traject van de avontuurlijke reis 

ging door de Gobi woestijn naar het einddoel 

van de trip: de metropool  Beijing. 

Het boeiende en indrukwekkende reisverslag 

werd af en toe afgewisseld met toepasselijke 

muziek of poëzie. Twee uur lang ‘reisden de 

Vrouwen van Nu geïnteresseerd mee’ met het 

echtpaar van Wagenvoorde. 
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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 

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 

  

 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 21 november 2015. Kopij inleveren voor 16 nov 10.00 uur 

 

http://www.dewijk.info



