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De Havezate moet na de ver-

zelfstandiging het bruisend 

centrum van De Wijk wor-

den. Een ontmoetingsplek 

voor verenigingen, waar acti-

viteiten op maatschappelijk, 

cultureel, ondernemend en 

educatief gebied mogelijk 

zijn. Maar vooral een laag-

drempelige ruimte waar ie-

dereen welkom is’. 

Maandagavond gaf het bestuur 

in oprichting bestaande uit: Jan 

Smits, Janet de Roo, Tinus Nijstad, Coen 

Meenhorst  en Luit Hummel (BOKD - Brede 

overleggroep Klein Dorpen ) opening van 

zaken, tijdens een bijeenkomst voor gebrui-

kers. Deze groep is al een jaar bezig met de 

plannen over de te varen koers voor de ver-

zelfstandiging. Diverse initiatiefgroepen zijn 

sinds 2014 steeds gestrand in het zicht van de 

haven. Een terug kerend punt is de verrui-

ming van de horeca activiteiten. Meer inkom-

sten zijn noodzakelijk om ‘zelf de broek op te 

kunnen houden’ stelde Jan Smits. Daarover is 

de werkgroep al geruime tijd in overleg met 

de Gemeente.  Maar nog steeds is er geen 

besluit genomen. ‘De Gemeente is zeker niet 

onwelwillend’ aldus Tinus Nijstad. ‘Maar we 

willen het nu wel een keer weten. Lukt het 

niet, dan stoppen we er mee!’. Hoewel de 

deadline in het verleden al vaker werd opge-

schoven, heeft de werkgroep er vertrouwen in 

dat de streefdatum van de verzelfstandiging 

op 1 juni 2019 wordt gehaald.                        

>> Lees verder op pagina 2 
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Vervolg van voorpagina 

Het plan van de werkgroep is daar waar mo-

gelijk het voorzetten en uitbreiden van de 

huidige activiteiten.  Daarnaast is het geba-

seerd op het organiseren van eigen activitei-

ten, het aanbieden van ruimte voor (lokale) 

bedrijfsleven en zzp’ers voor vergaderingen, 

opleidingen, trainingen en beurzen.  

Het college van B & W wil de nieuwe dorps-

onderneming bij de verzelfstandiging van 

ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk 

drie jaar lang ondersteunen. Dat heeft het 

college laten weten aan het bestuur van de 

stichting die De Havezate gaat beheren. Het 

gaat om 200.000 euro over de komende drie 

jaar. Het college wil de nieuwe dorpsonderne-

ming de ruimte te geven om zich te kunnen 

ontwikkelen en toe te kunnen werken naar 

een gezonde exploitatie. Daarna moet De Ha-

vezate op eigen benen kunnen staan.  

‘Over drie jaar moet er een beheersorganisatie 

staan gedragen door het dorp’. Met een slui-

tende begroting, en minimaliseren van ge-

meentelijke subsidie. Dat betekend een verho-

ging van de inkomsten met minimaal veertig 

procent. Evenredig daaraan ligt een bezetting 

van tenminste veertig procent van de ruimtes 

in de beschikbare tijd. Verlaging van de kos-

ten van beheer, en afschrijving en onderhoud 

zijn tevens opgenomen in de begroting. ‘Een 

modern, energiezuinig en laagdrempelig 

pand, in goede staat van onderhoud dat ge-

schikt is voor alle activiteiten’. Ook de uit-

straling van het gebouw is een punt van aan-

dacht. Vanuit de zaal werden daarvoor een 

aantal ideeën aangedragen om nader te bestu-

deren. 

Een ander puntje van de werkgroep is de vrij-

heid die het wil hebben om tot een ‘eigen 

personeelsbeleid’ te komen zonder verplich-

tingen uit het verleden. In een gestelde pro-

fielschets wordt meer ‘ondernemerschap’ van 

hem/ haar verwacht. Tinus Nijstad liet weten 

niet te verwachten dat alles zonder slag of 

stoot zal verlopen. ‘Er zitten nogal wat haken 

en ogen aan. Onze situatie is daarom ook niet 

te vergelijken met andere dorpen, zoals bij-

voorbeeld de Boerhoorn in Zuidwolde dat wel 

al zelfstandig fungeert. We hebben de hulp 

nodig van de inwoners om er een succes van 

te maken’. Binnenkort staat er een inloop-

avond gepland voor inwoners om vragen te 

stellen, en om van gedachten te wisselen on-

der het motto: ‘De Havezate: goed voor el-

kaar!’. << 

Wat me dit keer opviel!!  
Dat waren de grote artikelen in de diverse 

kranten over ‘Super’,- ‘Excellente’,- ‘Top’ 

enz. enz. scholen. Het is toch van de zotte ,dat 

er op bepaalde plekken spandoeken aan scho-

len hangen met de teksten: "Onze school is 

een excellente school’ en meer van dergelijk 

onpedagogisch kreten! Wat moeten kinderen 

wel denken die toevallig niet op zo'n super-

school zitten? Je hoort kinderen al tegen el-

kaar roepen (want kinderen zijn keihard!: ‘Je 

speelt niet met ons mee, want jij zit niet bij 

ons op de ‘excellente’ school of in onze  

‘talentenklas’. Onpedagogischer kun je het je 

bijna niet voorstellen! En waar zijn die 

‘fraaie’ titels nou op gebaseerd? 

Puur en alleen op hoge scores bij Cito-toetsen 

en ander soort cognitieve (het vermogen tot 

kennis) toetsen.! Voor mij als oud school-

hoofd zijn er echt wel meer (misschien wel 

betere) factoren te noemen die van je klas 

(school) een excellente groep maken. En dan 

zet je het nog niet met grote letters op een 

spandoek! 
 

Bovendien (en dat zeg ik dan ook maar weer 

als oud-schoolhoofd) zijn  hoge cijfers en 

scores op de basisschool, geen enkele garantie 

voor het welslagen in de maatschappij. Con-

fronteer onze kinderen asjeblieft op deze jon-

ge leeftijd niet met het feit dat andere kin-

deren beter zijn. (in dit geval beter kunnen 

leren). Leer ze wel, dat kinderen anders kun-

nen zijn, zowel geestelijk als lichamelijk, en 

dat je toch best in dezelfde klas of op dezelfde 

school kunt zitten. Dan ben je in mijn ogen 

een ‘superschool’! 
 

Jan Tijink  - Prins Clauslaan 1 
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Te koop gevonden, verloren, 

aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      
 

Vrijwilliger gezocht!  
 

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger (tegen 

kleine vergoeding) een avond te komen hel-

pen in de Havezate. Ook leuk als bijbaantje 

naast je studie. Voor informatie kunt u bel-

len of bij ons langs komen.  Ontmoetings-

centrum de Havezate Dorpsstraat 78 7957 

AW De Wijk Tel: 0522 444200  
 

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  
Telnr.. : 06-50953385                                              

Mail: info@dewijk.info                   



 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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Limonadeconcert was weer een groot succes!                                               
 

Na een studieweekend, inclusief overnachting in het clubgebouw, nog een concert geven? 

De jeugd van Apollo draaide er haar hand niet voor om. Het begint echt een traditie te wor-

den. Ieder jaar repe-

teert de jeugd het 

eerste weekend van 

februari. Met als 

afsluiter een concert. 

Maar naast repeteren 

is er ook veel tijd 

voor plezier. Leuke 

(muzikale) spelletjes, 

samen avondeten, 

ontbijten, lunchen. 

Veel lachen, weinig 

slapen, veel muziek 

maken. Ieder jaar is 

het weer één groot 

feest! 
 

 

Het Limonadeconcert was weer een groot succes. Het concert op zondag 3 februari vond  

plaats in de Brede School aan de Postweg 43a in De Wijk. Tijdens het limonadeconcert lie-

ten alle jeugdleden van zich horen. De blokfluiters, het jeugdorkest, het jeugd-

slagwerkensemble. Maar er traden ook solisten, duo’s en trio’s op. Iedereen zette zijn of 

haar beste beentje voor, vaak aangemoedigd door de eigen muziekdocent.   

 

Ook de jeugdige 

slagwerkers hadden 

tijdens het studie-

weekend iets inge-

studeerd onder lei-

ding van Robin van 

Braam en Twan 

Steenbergen. Dit 

werd met enthousias-

me en toewijding 

gebracht door de 

jongens! Iedereen 

was bekaf na het 

concert, maar dat 

was begrijpelijk na al 

dat feesten, repete-

ren, spelletjes spelen, voetballen, snoepen en te weinig slaap. 
 

Over de Koninklijke Muziekvereniging Apollo 
Apollo is een actieve muziekvereniging met een harmonieorkest, slagwerkensemble, jeugd-

orkest en blokfluitgroep. Kijk voor meer informatie op www.apollodewijk.nl 
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Veranderingen bij Buurtbus IJhorst e.o.  
 

Met ingang van 17 februari 2019 veranderen er twee dingen: 

Nieuwe dienstregeling 

Contante betaling niet meer mogelijk; andere kaartjes 
 

Dienstregeling:  
In de dienstregeling verandert niet veel. Er zijn kleine aanpassingen in het tijdschema. De 

route die we rijden blijft gelijk. De nieuwe dienstregeling kunt u zo gauw als die klaar is in de 

buurtbus aantreffen. Verder staat hij dan op de website van de buurtbus: 

www.buurtbusijhorst.nl.  
 

Cashless betalen: 
Vanaf 17 februari kunt u géén kaartjes meer contant betalen. U kunt alleen nog pinnen in de 

buurtbus. Daarom veranderen de kaartjes ook en daarbij ook de tarieven. In sommige geval-

len worden de kaartjes goedkoper, maar in sommige gevallen worden ze ook duurder. 

Er zijn straks nog drie soorten kaartjes: 

Kaartje van € 2,00 voor de rit IJhorst-Meppel of voor de rit Meppel-IJhorst. 

Kaartje van € 1,00 voor kinderen onder de 13 jaar onder begeleiding van een volwassene. 

Een 25-strippenkaart van € 17,50. Per rit worden 2 strippen afgestempeld. Dat betekent 

dat u € 1,40 betaalt voor één rit. Voor een kind wordt 1 strip afgestempeld.  

Let op: 

De kaartjes en strippenkaarten voor ouderen boven de 65 komen helemaal te vervallen! 

Kinderen tot en met 4 jaar reizen altijd gratis. 

Uw oude strippenkaart kunt u gewoon opmaken. 
 

Deze tarieven zijn meestal duurder dan de huidige maar nog altijd goedkoper dan wanneer u 

incheckt met uw ov-chipkaart voor een héle rit. Rijdt u een kortere rit mee, bijv. van IJhorst 

naar De Wijk of van het ziekenhuis naar het centrum dan bent u goedkoper uit met een ov-

chipkaart. 

 

Op zoek naar familieleden Johanna Frederica 
 

Hanneke Heerema is op zoek naar naaste 

familieleden en/of vrienden van mevrouw 

Johanna Frederica (roepnaam Jo) van 

Doorninck-Japenga. Zij heeft gewoond in 

een aanleunwoning van het verzorgings-

huis aan de Prins Clauslaan 90 in De Wijk, 

tot haar overlijden op 07-01-2017.  De re-

den om met iemand in contact te komen 

die haar goed gekend heeft, is omdat ik op 

zoek ben naar een specifiek borduurwerk 

(een huwelijkslaken) dat zij gemaakt heeft 

voor een museum in Drenthe. Bijgaand een foto van het onderzoek van het desbetreffende 

huwelijkslaken dat vooraf ging aan het maken van de replica ervan.  
 

Hanneke Heerema 

06 14395124 

Of mail naar   info@dewijk.info  

 

 

http://www.buurtbusijhorst.nl
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IJspret van korte duur 
 

De vorstperiode was van korte duur, maar de schaatsen konden vorige week toch even uit het 

vet worden gehaald. Met dank aan vele vrijwilligers werd de schaatsbaan op Dickinge snel 
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Kapsalon Jolanda wordt overgenomen 
 

Vanaf 2 april neemt Anita Drogt de kapsalon van Jolanda in De Wijk over. Jolanda Drogt 

blijft dan alleen nog op donderdagmiddag en een gedeelte van de donderdagavond in de kap-

salon werken. Voormalig collega Esther Damsma komt het team ook versterken. Zij werkt 

de ene week op vrijdagochtend en de andere week op zaterdagochtend.  De kapsalon gaat 

verder onder de naam: ’Knip en Krul bij Anita’.   

Voor de klanten veranderd er verder weinig. In de ochtend tot 12.00 uur blijft het knippen 

zonder afspraak, en elke middag alle behandelingen op afspraak. Jolanda Drogt stopt er 

mee omdat  ze meer tijd aan haar gezin wil besteden.  Ze nam de salon 7 jaar geleden over 

van Martin Wolf.  ‘Ik heb het altijd met plezier gedaan, maar ben nu toe aan een nieuwe 

uitdaging in mijn leven’. 
 

Anita Drogt is een bekend gezicht in de salon, ze werkt al vele jaren samen met collega 

Jolanda. Die ook nog eens een nicht van haar is.  Ze is van plan om een frisse wind door de 

kapsalon te laten waaien. ‘We gaan het her en der een beetje op pimpen, en verder blijven 

we up-to-date door het volgen van cursussen en trainingen op haargebied’. Knip en Krul bij 

Anita blijft de kapsalon voor jong en oud. ‘Met mensen omgaan,  en ze mooier maken dat 

is het mooiste van dit vak’. 
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Echtpaar Slomp breidt uit 
 

Niek en Ilona Slomp, eigenaren van de Coop in De Wijk, breiden hun activiteiten uit. Het 

stel heeft de winkel overgenomen van Geert en Greetje Huisman: Coop Nijeveen. ‘Ik heb er 

altijd al een tweede winkel bij willen hebben’, vertelt Niek Slomp. ‘In De Wijk staat een 

goed team, zij hebben de boel volledig op de rit. Dus hebben Ilona en ik wat meer ruimte om 

een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat doen we graag in Nijeveen, waar overigens ook een 

goed team staat’. De supermarkt blijft voorlopig zoals de klanten het gewend zijn. Er worden 

wat kleine aanpassingen doorgevoerd. Zo beschikt de winkel in Nijeveen niet over een eigen 

bakkerij en slagerij. Maar Coop Dunnink in De Wijk wel. ‘We brengen voortaan vanuit De 

Wijk versproducten mee voor op de broodafdeling. Dat kunnen we wellicht ook uitbreiden 

richting de slagerij. We werken vooral op vraag vanuit de klant, dus we wachten even af of 

dat in Nijeveen ook werkt. Uiteraard kunnen klanten ons altijd even aan het jasje trekken als 

zij een product in de schappen missen’. 
 

Alle medewerkers – 44 in totaal – blijven in dienst van de Coop Nijeveen. ‘Dat betekent ver-

trouwde gezichten op de werkvloer en heel veel kennis van zaken’, vertelt Slomp.  De over-

name van de supermarkt gaat uiteraard gepaard met enkele acties. ‘Die zijn vooral gericht op 

de bakkerij. Coop heeft een mooie folder daar zijn we sowieso erg content mee. Ook de for-

mule van Coop bevalt ons erg goed. Het enige dat we willen is het de klant zoveel mogelijk 

naar de zin maken. Dat moet lukken met het topteam dat hier staat. Wij hebben er heel veel 

zin in. Het is een fantastische uitdaging’. 

Links op de foto: Niek Slomp met  de nieuwe bedrijfsleider in Nijeveen; Henk Buist  
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Terug in de tied  
 

In samenspraak met de Historische vereniging De Wijk/ Koekange publiceren we elke maand 

een foto uit vroeger jaren. De Historische Vereniging De Wijk-Koekange wil op deze wijze 

bekendheid geven aan hun organisatie en hun activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportbedrijf Timmerman in 1947. Het bedrijf is later uitgebreid met een tankstation en 

een werkplaats voor reparatie van auto’s. 
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De Wiek op Wiel’n                 

keert terug op 19 mei 
 

De wielerronde van de Wijk komt sterker 

terug dan ooit. Op zondag 19 mei staat het 

dorp de hele dag in het teken van de wieler-

sport en komen alle categorieën in actie. De 

nadruk ligt op de jongeren, die mogelijk gaan 

rijden voor een kwalificatie voor het Neder-

lands kampioenschap. 
 

Behalve de jeugd komen ook dames en heren 

aan de start, tot aan de eliterenners aan toe. 

Dat gaat dan niet om een topper als Tom 

Dumoulin, die rijdt op dat moment echter de 

Giro d’Italia, maar wel renners daar net onder 

die zin hebben in een criterium. Ook topda-

mes als Anna van der Breggen, Annemieke 

van Vleuten en Chantal Blaak zouden zich 

kunnen melden voor De Wiek op Wiel’n. 
 

Wielerkoers 
‘We hebben in het verleden altijd een koers 

op tweede paasdag gehad met vooral jeugd, 

zijn na een aantal jaren zonder wielerkoers 

naar de zaterdagavond gegaan, maar keren 

weer terug naar de jeugd. Er zijn niet zoveel 

jeugdwedstrijden en de KNWU is blij met ons 

initiatief’, laat Ronald Brouwer namens De 

Wiek op Wiel’n weten. 
 

‘We hebben daar wel de hele dag voor nodig, 

want alle zeven categorieën bij de jeugd star-

ten.’ Het is de bedoeling om al om half tien te 

beginnen met de eerste categorie. ‘Die kin-

deren rijden drie rondjes en zijn misschien in 

een kwartiertje klaar. Daarna volgen de oude-

ren. Om kwart voor twee starten dan de da-

mes, samen met de junioren, nieuwelingen en 

eliterensters. Die fietsen door elkaar heen. 

Daarna komen de heren op het parcours.’ 
 

Alle eliterenners mogen meedoen, maar de 

ervaring leert dat het vaak om semiprofs gaat 

zonder ploegcontract. ‘Denk bijvoorbeeld aan 

een topper als Fleur Nagengast bij de dames, 

al rijdt die wel voor en Belgische ploeg. Bij 

de heren verwachten we een heel breed deel-

nemersveld, vergelijk het maar met de Ko-

ningsronde van Beilen, waar meer dan hon-

derd renners aan de start stonden in 2018.’ >> 
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Voordelen 
Brouwer ziet voordelen aan de zondag als 

koersdag. ‘Voor de zaterdagavond was het 

vaak trekken aan coureurs om ze hierheen te 

halen. Het gaat om coureurs die net onder de 

top zitten, die bijna-profs zijn ook echt hele 

goede renners hoor. Ik heb een redelijk breed 

netwerk en ken veel mensen, dan kan het zo 

zijn dat er een leuke ploeg komt. En we heb-

ben Sven Kramer hier ook al gehad, ook leuk 

hoor’, glundert Brouwer. 
 

Er is die dag op dit moment nog geen andere 

wedstrijd in de wijde regio, alleen in het zui-

den des lands. Er worden in wielerland wel 

meer wedstrijden op de zondag gehouden, het 

is een doorgaans rustige dag waar de winkels 

meestal gesloten zijn. 

 

‘Nu kunnen we gewoon het normale parcours 

gebruiken. Starten bij de molen, voorbij Van 

de Belt linksaf, dan direct weer links en 

rechts de Julianaweg in. Bij Dunninghe links, 

door de nieuwbouw en uiteindelijk weer op 

de Dorpsstraat. Dat de Dorpsstraat is ver-

nieuwd, is natuurlijk prachtig. Onze medebe-

stuurder Henk Kreeft zit ook in de commissie 

van de Dorpsstraat en vertelde dat de project-

leider al een feestje voor de opening had aan-

gekondigd. Nog niet alles is klaar, maar het 

zou mooi zijn als dat feestje in dat weekend 

gepland wordt.’ De reconstructie van de 

Dorpsstraat was er vorig jaar de reden van dat 

er geen wielerronde werd gehouden. << 

 

Bron: Artizzl Media Peter Nefkens  

 Sanne Bouwmeester uit Westerbork, won de 58e ronde van De Wijk in 2017 
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 Monsters of Rock 10e keer 
 

Tijdens de Tribute to the Monsters of Rock 

op zaterdag 30 maart in Veeningen zijn er 

optredens van  Van Halen (Fan Halen) 

Guns N’ Roses (The Ultimate Guns N' Ro-

ses Tribute ) en Elise. En omdat het een 

jubileum editie  betreft wordt er extra uit-

gepakt met een extra muziekavond. Op 

vrijdag 29 maart treden de bands Mooi 

Wark en Doe Normaal Joh op voor het pu-

bliek. 
 

De voorverkoop is inmiddels van start gegaan 

op verschillende plaatsen van start. De 

‘Oldtimerock concerten’ beter bekend als 

‘feest bij Loonbedrijf de Gorter of ‘feest bij 

Theo in de schuur’ zijn geliefd vanwege de 

gemoedelijke en laagdrempelige sfeer. Voor-

gaande jaren werden op deze ‘heilige grond’ 

al reünieconcerten gegeven door Frankenstein 

en Elise. Hier kwamen vele honderden mu-

ziekliefhebbers en feestgangers op af.  
 

Stichting de Wiek Actief bestaande uit Johan 

Takens, Roelof Martens en Benny Spin orga-

niseert hier voor de tiende keer op rij een zgn. 

Monsters of Rock. ‘We vinden het zelf nog 

steeds bijzonder om dit te mogen organiseren’ 

vertelt Benny Spin, eigenaar van Artiesten-

buro Bemo Entertainment.  ‘Het is elke keer 

een feestje. Veel bekende en vrolijke gezich-

ten die je eens per jaar tegen komt. De mees-

ten komen hier puur voor de sfeer en gezellig-

heid. Hebben ze de hele avond staan praten 

met vrienden en bekenden, en van de optre-

dens weinig meegekregen. Anderen daarente-

gen komen puur voor de bands die hier optre-

den. Met het contracteren van deze drie bands 

denkt de organisatie Stichting De Wiek Actief 

een geweldig programma te hebben staan. 'We 

staan altijd open voor suggesties, en hebben 

ook dit keer weer geluisterd naar wat onze 

bezoekers graag willen zien en horen. 
 

Stuk voor stuk zijn het bands die musiceren 

nog tot kunst hebben verheven, en voorne-

mens zijn om er een  mooi  en stevig spekta-

kelstuk van te maken.  Takens:  ‘Dit feestje 

leeft hier echt in de regio. Ook buitenstaan-

ders kijken zich vaak de ogen uit. Elk jaar 

komt hier een busje vol oude rockers uit de 

buurt van Utrecht naar toe. Vinden ze prach-

tig, zo gemoedelijk als het er hier aan toe gaat. 
 

Dergelijke feesten op platteland, gewoon bij 

de boer op het erf  dat kennen ze daar hele-

maal niet. Het is soms net een reünie van oude 

vrienden, familie en bekenden. Mensen die je 

vroeger veelvuldig tegenkwam in het uit-

gaanscircuit maar het nu te druk hebben met 

de carrière of het gezin. De brave huisvader,  

stoere motorrijder, suffige boekhouder, fraaie 

doktersassistente, robuuste bouwvakker of 

gewiekste advocaat die een stevig stukje rock-

muziek niet schuwen staan vooraan bij het 

podium naast elkaar uit hun dak te gaan. Een 

mooi gezicht. Ook de vrijwilligers die ons 

helpen met opbouwen en opruimen vinden het 

super om te helpen. Ze weten precies wat er 

van hun verwacht wordt. Het is hele sfeertje, 

met elkaar iets neer zetten. En de bezoekers 

een leuke avond bezorgen daar doen we het 

voor  met elkaar’.   
 

Omdat er meerdere bands spelen op een 

avond, begint het programma op tijd. Spin:  

‘Op tijd beginnen, op tijd klaar is het motto. 

Onze doelgroep: de ietwat ‘oudere jongeren’ 

zeg maar houden zeker van een feestje, maar 

dat hoeft doorgaans niet meer tot diep in de 

nacht’. Kaarten zijn te koop in de voorver-

koop of op de avond zelf. De schuur is vrijdag 

geopend vanaf 20.30 uur. zaterdag open vanaf 

19.30 uur.  Meer informatie oldtimerock.nl  

Mooi Wark speelt op vrijdag in de schuur 
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De Wolden scoort goed 

bij veiligheidsmonitor  

De Wolden is veiliger en leefbaarder dan 

vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit de 

Veiligheidsmonitor die eens in de vier jaar 

wordt uitgevoerd door het CBS in opdracht 

van het Ministerie van Justitie en Veilig-

heid. De vragenlijst van het CBS is door 

1066 inwoners van de gemeente ingevuld.  

Volgens burgemeester Roger de Groot is dit 

goede nieuws niet verrassend. “De politie en 

wij hebben zelf natuurlijk een beeld van de 

veiligheid in onze gemeente. De uitkomst 

van de monitor bevestigt ons beeld dat De 

Wolden een uitgesproken veilige gemeente 

is. De inwoners die hebben meegewerkt aan 

het onderzoek beleven dit ook zo en dat is 

mooi”. 

Leefbaarheid 

De leefbaarheid in de buurt wordt in De 

Wolden gewaardeerd met een 7,8. Dat is 

hoger dan regionaal en landelijk (beiden 

7,5). Verder is opvallend dat 25% van de 

inwoners overlast ervaart, tegen 30% in 

2013. Ook zijn Woldenaren minder vaak 

slachtoffer van een delict dan in de rest van 

het land. Inwoners zijn meer tevreden over 

de aanpak van de gemeente en de dienstver-

lening van de politie dan elders. 

Verbeterkansen 

De burgemeester is blij met de positieve 

uitslag. Ook ziet hij dankzij het onderzoek 

verbeterkansen. “Er is één punt waarop we 

iets lager scoren dan landelijk: inwoners van 

De Wolden nemen minder vaak zelf preven-

tieve maatregelen, bijvoorbeeld tegen wo-

ninginbraak. Bovendien gaan we de aangif-

tebereidheid verder stimuleren.”  

De aangiftebereidheid komt niet zozeer als 

zorgpunt uit het onderzoek van het CBS. 

Maar De Groot wil ook aandacht voor on-

veiligheid die soms onzichtbaar is, zoals 

huiselijk geweld.  
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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 23 februari 2019.  Kopij inleveren voor 19 febr. 10.00 uur 

Ervaar zelf wat uw buurman zegt!  
De Wolden  

Financiële dienstverlening 

Hypotheken Sparen Bankieren Lenen Verzekeren 

0522 -47 67 80       Dorpsstraat 72-a  

http://www.dewijk.info

