
  

   

Gulle gift voor restauratie van Wieker Meule 

                                    6e jaargang nr. 04 l 23 febr 2019 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Bij zijn afscheid als tandarts in De Wijk, op 5 januari kwamen er veel mensen naar de Have-

zate om Sjoerd en Wilma Visser de hand te schudden. Ook was er de mogelijkheid om een 

bijdrage achter te laten voor de Wieker Meule, een gebaar wat door molenaars en bestuur op 

prijs is gesteld. De enveloppe met inhoud is door Sjoerd en Wilma overhandigd aan Erwin de 

Jonge.  
 

Het geld komt 

goed van pas voor 

de restauratie die 

in 2019 moet 

plaatsvinden. Het 

kruiwerk van de 

kap moet worden 

hersteld en met 

Sjoerd is afge-

sproken dat hij 

wordt uitgeno-

digd om een kijk-

je te nemen bij 

deze werkzaam-

heden. Alle be-

trokkenen bij de 

Meule waarderen 

het zeer dat bij 

donaties aan hen 

wordt gedacht! 



  

 2 

Te koop gevonden, verloren, 

aangeboden e.d. 

Wat me dit keer opviel!!  
 

Dat was toch wel opnieuw de constatering dat 

onze Dorpsstraat , na de geweldige recon-

structie, er weer prachtig bij ligt! Daar mogen 

we best trots op zijn! Hoewel……….als  je 

sommige geluiden in het dorp hoort, moet je 

constateren dat er toch wel weer mensen wo-

nen, die het veel beter hadden gekund!! De 

parkeerplaatsen hadden groter gemoeten, die 

bloembakken staan lelijk in de weg bij het 

uitstappen van de medebestuurder,  die fiet-

senstalling voor de mensen die met de bus 

gaan (tegenover de voormalige Rabobank) is 

nou niet de gelukkigste plek (had misschien 

beter en veiliger op het parkeerterreintje van 

het hierboven genoemde gebouw kunnen 

staan) enz. enz. ‘Och ja’, zoals een oud man-

netje, zittend op een bankje voor de molen, 

zei: ‘Ze wilt toch wat hebben te zeuren’! En 

zo is ’t mar net! 
 

Jan Tijink   

Prins Clauslaan 1 

 

Voorbereidingen 

Swim2Walk in volle gang! 
 

De werkgroep van Swim2Walk is weer be-

gonnen met de voorbereidingen voor de editie 

van 2019. Swim2Walk vindt dit jaar plaats 

van 21 t/m 24 mei. Er wordt op de dinsdag 

gestart met zwemmen. Op woensdag 22 mei 

gaan we wandelen, nieuw dit jaar zijn de rou-

tes van verschillende afstanden, nl 2,5 km, 5 

km en 10 km. Dus voor elk wat wils.  Op 

donderdag gaan we vervolgens weer baantjes 

trekken in zwembad de Slenken. Vrijdag slui-

ten we feestelijk af met de wandeling door 

het dorp. Noteer dit leuke evenement alvast in 

de agenda! Nadere info volgt. 
 

Crea Cafés  

in bibliotheken 
 

Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés 

die gepland zijn in de bibliotheken in De 

Wolden. In de Wijk is er wekelijks  een Crea 

Café op donderdagmiddag.  Heeft u zin om 

creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te 

ontmoeten dan bent u van harte welkom! Het 

is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of 

handwerkje meeneemt, maar voor de gezel-

ligheid langskomen kan natuurlijk ook. De 

Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, 

jong en oud, leden en niet- leden van de bibli-

otheek. Koffie en thee staan voor u klaar en 

de toegang is gratis.  De Crea Cafés zijn een 

initiatief van de bibliotheken in De Wolden 

en Welzijn De Wolden. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met de betreffende 

bibliotheek of via www.welzijndewolden.nl. 
 

 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      
 

Dewijk.info zoekt bezorger m/v 

Voor dewijk.info zoeken we een betrouwbare 

bezorger m/v vanaf 14 jaar.  Meer weten? 

Telnr.: 06-50953385                                               
 

Adverteren, tips etc. voor redactie?                                  
Mail: info@dewijk.info      
Telnr.: 06-50953385                                               
 

Agenda:  
 

26 febr - De Wolden’s Got Talent - Havezate 

02 mrt  - Voorjaarsconcert Apollo - Sporthal 

06 mrt -  Ledenvergadering R.I.P  Havezate 

08 mrt  - Kaarten SV - kantine vv Wacker 

09 mrt  - Pubquiz - kantine vv Wacker 

15 mrt  - Jaarvergadering OV - Wiekslag 

17 mrt  - Off the Road Rit Antrappers 

29 mrt  - Mooi Wark & DNJ - Veeningen 

30 mrt  - Monsters of Rock - Veeningen 

13 apr  -  Gehaktballenwedstrijd - Havezate 

21 apr  -  Paasvuur ?? 

19 mei  - Wielerronde De Wijk - Dorpsstraat 

21 mei t/m 24 mei Swim2Walk 
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 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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 Begrafenisvereniging R.I.P.                                             

 de Wijk - IJhorst 

 

secr. Dhr. E. Kalter   Adm. Mevr. A. de Jonge-Bouwknegt                     

 Julianaweg 17  Dorpsstraat 75               

     7957 BK   de Wijk  7957 AT  de Wijk                                                         

     tel. 06-25256106           tel. 0522-820377                                            

           email :  engbertkalter@ziggo.nl        ripdewijk@kpnmail.nl 

 

Wij nodigen hierdoor onze leden uit voor de JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 

welke gehouden zal worden op woensdag 6 maart 2019 in Ontmoetingscentrum 

De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. ’s Avonds om 20.00 uur. 

 

Agenda 

 

     1.   Opening  

     2.   Notulen ledenvergadering 7 maart 2018 

     3.   Jaarverslag secretaris 

     4.   Jaarverslag penningmeesteresse 

     5.   Verslag kascommissie 

     6.   Vaststelling 

   Contributie / begroting boekjaar 2019 

  Instappremie / waarde ledenpakket 

     7. Bestuursverkiezing 

          Aftredend en niet herkiesbaar is Dhr. E. Kalter 

         Het bestuur heeft op dit moment nog geen kandidaat bereid gevonden om     

  plaats  te nemen in het bestuur. Mocht je belangstelling hebben voor een                           

  bestuursfunctie van onze vereniging neem dan gerust even contact op met een 

  van beide bovenstaande bestuursleden. 

     8. Rondvraag 

     9. Sluiting 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Begrafenisvereniging R.I.P. 

 

E. Kalter, secretaris 
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Buurtbemiddeling helpt gedoe uit de wereld 
 

Met Buurtbemiddeling zijn mooie resultaten te behalen. In Hoogeveen is dat sinds 2006 al 

zichtbaar en in 2013 gingen ook in De Wolden buurtbemiddelaars aan de slag. In 2018 heeft 

Meppel het goede voorbeeld gevolgd en kunnen conflicten tussen buren ook daar op een laag-

drempelige manier aangepakt worden.  
 

‘Buurtbemiddeling is een landelijk georganiseerd project’, vertelt Hetty de Bruin, coördinator 

Buurtbemiddeling voor de drie plaatsen. ‘Het is een methode die helpt bij gedoe met de bu-

ren. Het gaat niet altijd om ruzie, maar om situaties waar beide partijen onderling niet uitko-

men. Vrijwillige bemiddelaars van Buurtbemiddeling gaan eerst het gesprek aan met degene 

die het probleem gemeld heeft en daarna met de ander. Vervolgens kan op neutraal terrein, in 

het bijzijn van twee bemiddelaars, gepraat worden over een oplossing. De politie inschakelen 

is zo rigoureus en legt de schuld bij de ander. Buurtbemiddeling streeft naar het gezamenlijk 

vinden van een manier om weer prettig met elkaar om te gaan. De bemiddelaars worden ge-

traind om objectief te zijn en te bemiddelen.’     
 

De Volkskrant publiceerde kort geleden nog een artikel over de toename van het aantal mel-

dingen van geluidsoverlast van buren. In drie jaar tijd is dat aantal met 10 procent toegeno-

men, blijkt uit een analyse van het dagblad. ‘Nederlanders klagen vooral over harde muziek 

in de woningen en tijdens tuinfeesten en over geluidsoverlast op het balkon. Dat valt op te 

maken uit de analyse van een half miljoen registraties van geluidsoverlast bij de politie in de 

periode 2014 tot en met 2017’, aldus de krant. 
 

Ook bij Buurtbemiddeling is geluidsoverlast regelmatig onderwerp van gesprek. Hetty: ’Soms 

gaat het om muziek, maar andere keren om hondengeblaf of luid praten op tijdstippen waarop 

de meeste mensen slapen. >> 

 

Een goed gesprek kan gedoe voorkomen. 
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Vaak spreken buren elkaar er wel op aan, maar komt de klacht bijvoorbeeld op een moment 

dat de ander dringender zaken aan zijn hoofd heeft. Samen met iemand van Buurtbemidde-

ling komen ze er in tweede instantie vaak wel uit.’  
 

Buren kunnen zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling, maar soms worden ze ook door-

verwezen door politie, woningcorporaties, gemeenten of welzijnsorganisaties. Volgens Hetty 

de Bruin wordt veel ‘gedoe’ veroorzaakt door een verschillende manier van leven. ‘We wo-

nen dicht op elkaar en weten niet altijd wat onze buren bezighoudt. Elkaar leren kennen lost 

dan ook al veel op. Zo meldde iemand dat hij zich ergerde aan takken die over de erfafschei-

ding hingen. De eigenaren van de boom bleken oude mensen te zijn die niet meer konden 

snoeien, maar de buren mochten het wel zelf doen. Dat contact is nu beter dan ooit. Dat geldt 

ook voor mensen die zich zorgen maakten over het kind van de buren. Ze hoorden dat de 

ouders erg streng voor het kind waren. Uit een gesprek samen met buurtbemiddelaars kwam 

naar voren dat het kind iets mankeerde, waardoor een zeer consequente opvoeding noodzake-

lijk is. Het begrip heeft ervoor gezorgd dat deze buren nu veel aan elkaar hebben. Voor buren 

die de Nederlandse taal niet goed spreken, kunnen we een tolk inschakelen. Verder zoek ik 

altijd de juiste buurtbemiddelaars bij een bepaalde kwestie. Soms helpt het als iemand van 

dezelfde leeftijd is of bijvoorbeeld Drents spreekt. De ene keer hebben we een ervaren mede-

werker nodig, de andere keer kan een pas getrainde buurtbemiddelaar de zaak oplossen. Me-

dewerkers gaan altijd samen en meestal gaat het dan om een man en een vrouw.’  
 

Buurtbemiddelaar, iets voor u? 

In Hoogeveen, De Wolden en Meppel zijn nieuwe, met name vrouwelijke, buurtbemiddelaars 

van harte welkom om zich bij het team te voegen. Gaat uw interesse uit naar een functie als 

buurtbemiddelaar, neem dan contact op met de coördinator van Buurtbemiddeling via buurt-

bemiddeling@swwh.nl of bekijk de vacature-informatie op www.vrijwilligershoogeveen.nl. 

 

 

WWW.GROENOPGEWEKT.NL  

mailto:buurtbemiddeling@swwh.nl
mailto:buurtbemiddeling@swwh.nl
http://www.vrijwilligershoogeveen.nl
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Apollo is klaar voor het:                         

‘Voorjaarsconcert’  

De leden van de Koninklijke Muziekvereni-

ging Apollo uit De Wijk zijn klaar voor het 

jaarlijkse Voorjaarsconcert met dit jaar als 

thema: ‘Muziek voor iedereen’.  

Alle onderdelen van de Koninklijke Muziek-

vereniging laten op zaterdag 2 maart van zich 

horen tijdens het jaarlijkse Voorjaarsconcert 

in sporthal De Slenken in De Wijk. De blok-

fluitgroep, Het jeugdorkest, het Slagwerk 

ensemble en het Harmonieorkest; allemaal 

brengen ze een afwisselend programma ten 

gehore.  

Het voorjaarsconcert van Apollo begint om 

20.00 uur. De zaal gaat open vanaf 19.15 uur. 

De entree bedraagt voor donateurs en 

‘Vrienden van Apollo’ € 5,00 en voor niet 

donateurs € 8,00. Kinderen tot en met 12 jaar 

mogen gratis komen kijken en luisteren.  

Sportief en gezond                   

maar hoe dan?   

Kom  donderdag 14 maart naar onze informa-

tieavond over bewegen en praktische tips 

voor de praktijk. Voor iedereen die meer wil 

weten over hoe je lichaam werkt en hoe je 

kunt werken aan een gezonde leefstijl. We 

hebben een programma met drie sprekers. 

Tussendoor en achteraf is er volop gelegen-

heid om deze sprekers vragen te stellen 
 

Waar: Bij Restaurant Poortman  Bloemberg 

5 in Veeningen 

Wanneer: Donderdag 14 maart vanaf 20.00 u 

Kosten: Die zijn er niet. We je zien je graag. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Audities De Wolden's Got Talent! 
Kun jij goed dansen, zingen, toneelspelen, acrobatiek of iets anders? Doe dan mee aan de 

spetterende talentenjacht! Je mag alleen auditie doen of met een groepje. Geef je snel op voor 

één van de audities en wie weet kom jij wel in de grote show! 
 

Datum: dinsdag 26 feb 15:30 - 16:30 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Havezate, Dorpstraat 78, 7957 AW De Wijk 
 

Aanmelden via www.actiefnaschooltijd.nl  

Voor vragen kun je mailen naar: cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl 
 

Goed om te weten 

Als je door bent naar de finale dan krijg je ook nog twee workshops podiumpresentatie op 

woensdag 13 en 27 maart van 16:15 uur tot 17: 30 uur. 
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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.   

Omgeving van Dorpsstraat 74, voormalig gemeentehuis. Van links naar rechts:  Woning van 

de wijkverpleegster van het Groene Kruis, het gemeentehuis, gebouwd in 1753 als herberg 

'Het Roode Hert' later verbouwd tot gemeentehuis en veldwachterswoning.  Het gemeentehuis 

werd op 18 mei 1910 door blikseminslag getroffen, de woning werd herbouwd en gemeente-

huis vergroot. Dan café H. Wittink en de smederij van de fa. Huisjes v/h Albert Koster.  
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Muskathleet haalt € 10.195,- op voor Compassion 
 

Eind vorig jaar heeft Filip Visser uit de Wijk op zijn mountainbike de Muskathlon in 

Indonesië volbracht en daarmee net iets meer dan het streefbedrag van € 10.000,- opge-

haald. Samen met zo’n 75 andere sportievelingen haalden ze bijna € 620.000,- op waar-

van 348 gesponsorde kinderen. De fondsen gaan naar moeders, baby’s en kinderen die 

door de organisatie Compassion worden ondersteund. 
 

“Dit avontuur heeft mijn ogen geopend en 

mijn leven veranderd.” vertelt de 42 jarige 

De Wijker. “Tijdens dit twaalf dagen du-

rende avontuur heb ik de armoede recht in 

de ogen gekeken. Ik heb vervalen gehoord 

van tieners die misbruikt en verkracht zijn. 

Tijdens huisbezoeken zie je dingen die je 

niet wilt zien. Hartverscheurend. Moeders 

die geen tijd hebben voor hun kinderen 

omdat ze meer dan 100 uur per week wer-

ken en daarmee slecht € 15,- verdienen, 

zijn geen uitzondering. Armoede is als een 

stad zonder muren: Iedereen kan er zo in en uit lopen.” 

Tijdens de reis heeft Visser ook zijn sponsorkindje Nona bezocht. In een klein hutje met ga-

ten in de muren en het dak leeft ze daar met haar twee broertjes en haar ouders. “Dit bezoek 

was één van de hoogtepunten van het Muskathlon avontuur. Het bamboe huisje was aan alle 

kanten lek, vies en muf. Maar de ogen van het gezin straalden! Ik heb mogen ervaren wat 

voor verschil het maakt wanneer een kind wordt opgenomen in een Compassion project en 

een sponsor vindt. Voor een klein bedrag per maand geef je niet alleen jouw sponsorkind een 

toekomst maar het hele gezin. Dit werkt door van generatie op generatie. Mensen krijgen 

weer hoop. Alle ouders die ik gesproken heb wensen dat hun kinderen een hoopvolle toe-

komst krijgen.” vertelt Visser. 
 

Het sponsorkindje Nona is één van de 2 miljoen kinderen die via Compassion een sponsor 

hebben. Via het unieke kind sponsor programma krijgen kinderen in armoede hulp op elk 

gebied van hun leven: hun hart, verstand, lichaam en geest. Zo kunnen zij werkelijk uit ar-

moede komen. 
 

Tijdens de voorlaatste dag van de reis was de Muskathlon zelf. In de zinderende hitte en hoge 

luchtvochtigheid werd de uiteindelijke fysieke prestatie geleverd. “Het was zwaar maar zeer 

de moeite waard om hier een jaar voor apart te zetten. Het is fantastisch om zelf een fysieke 

strijd te leveren. Het eiland Sumba wist niet wat ze overkwam toen een kolonne van 75 (hard)

lopers en mountainbikers onder politie en militaire begeleiding langs hun huizen kwam. Die 

maffe Nederlanders in hun rode shirts zullen ze ongetwijfeld hun leven lang niet mee verge-

ten.” aldus de mountainbiker. 
 

De 4e Musketier is in 2012 begonnen met het organiseren van Muskathlons. Ondertussen zijn 

er 31 Muskathlons in 16 verschillende landen geweest. Daarmee hebben 1.823 internationale 

atleten voor € 16.462.349,- aan donaties gezorgd. “Ik verwacht dat ik vaker een Muskathlon 

ga doen. Je inzetten voor anderen geeft pas echte voldoening. Maar eerst ga ik me focussen 

op andere belangrijke dingen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun op wat voor gebeid dan 

ook. Jouw bijdrage maakt het verschil in mensenlevens.” 
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Uitnodiging Wieker Pubquiz 
 

Beste Quizzer! 
 

Na vier bloedstollend spannende sport-quizzen, heeft het bestuur van de stichting De Wiek 

op Wiel’n besloten om het roer enigszins om te gooien en in 2019 een Pub-quiz te organise-

ren. Dus niet meer alleen sportonderwerpen, maar veel meer algemene kennis! 

Het principe en het concept blijft gelijk. Opnieuw is deze avond voor alle verenigingen in de 

Wijk! En er geldt nog steeds: wie mag zich na afloop een heel jaar lang de ‘Slimste Vereni-

ging Van De Wijk’ noemen? 

 

We zijn erg blij, dat we u, in innige samenwerking met de voetbalvereniging Wacker, alweer 

voor de vijfde keer op rij uit mogen nodigen voor de Wieker Pubquiz op: 

 

zaterdagavond 9 maart 2019 
 

in de kantine van de voetbalvereniging Wacker aan de Wiltenweg. Inloop vanaf ongeveer 

19.30 uur. Start van de quiz is gepland tegen 20.00 uur. 

 

Wat vragen wij van u? U vormt uit uw vereniging of vriendengroep of anderszins een team 

van 4 personen. Aan de deelnemende teams zullen vragen worden gesteld, in allerlei ver-

schillende categorieën, met allerlei verschillende onderwerpen. Na afloop zullen de juiste 

antwoorden per team worden opgeteld, waarna er met hulp van een deskundige jury een 

winnaar zal worden vastgesteld. 
 

Laat uw kennis testen zodat u straks een jaar lang met de borst vooruit door het dorp kunt 

lopen! 

 

De quiz duurt naar verwachting tot ongeveer 22.30 uur. Uiteraard zal er na afloop nog ruim 

voldoende tijd zijn om ontspannen samen na te praten! De ervaring van de vorige jaren ga-

randeert u een supergezellige avond! 

 

Durft u het aan? Dan graag uw opgave per email: info@dewiekopwieln.nl  
 

Graag tot ziens op 9 maart 2019 vanaf 19.30 uur in de kantine van VV Wacker! 

 

Henk Kreeft, 

Voorzitter de Wiek op Wiel’n 

mailto:info@dewiekopwieln.nl
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Henk Buld kan het                     

bakken nog niet laten 
 

De een houdt van kaarten, een ander mag 

graag biljarten. Aan Henk Buld (72) zijn 

dit soort bezigheden niet besteed. Zijn gro-

te hobby is en blijft het bakken van brood. 

Niet zo heel verwonderlijk eigenlijk, want 

samen met vrouw Hennie runde hij vijfen-

twintig jaar lang bakkerij Buld in Ruiner-

wold. 
 

Vanaf de lagere school hielp Henk zijn ou-

ders al mee in de bakkerij. En later nam hij de 

zaak over van hen. Brood bakken was toch 

echt zijn ding. ‘Het  is een prachtig vak, want 

brood is een natuurproduct, waar leven in 

zit’. In de goede oude tijd, behoorde Bakkerij 

Buld tot een van de grootste bakkerijen in de 

regio. ‘We bakten behalve voor de eigen win-

kel ook voor alle SRV winkels in de buurt, 

daar hadden we het behoorlijk druk mee. Drie 

broodbakkers  waren daar de hele dag mee 

bezig. Op een gegeven moment was ik zelf 

meer met administratie bezig dan betrokken 

bij het vak’. Het was ook een moment dat er 

een beslissing genomen moest worden, op 

dezelfde voet verder of uitbreiden. ‘De bank 

wilde wel mee werken, maar we vroegen ons 

zelf af, moeten we dat nog wel doen? Het was 

een flinke investering. En inmiddels hadden 

we ook vier kinderen. Toen hebben we de 

knoop doorgehakt en beslist, we doen het 

niet’. De bakkerij werd verkocht. En na vijf-

entwintig tropenjaren ging Henk aan de slag 

bij Gist-Brocades als grondstoffen adviseur.   
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‘Een prachtige tijd, als adviseur ging ik bij 

collega bakkers langs, met een mooie lease 

auto van de zaak wat wil je nog meer!’.  

Ook Henny kreeg een baan als consulente 

aangeboden.  
 

Henk kon het bakken toch niet laten, en bij 

een van de bakkers kon hij een bakoventje op 

de kop tikken om thuis af en toe wat te bak-

ken voor familie en vrienden. Tot het noodlot, 

ruim vijftien jaar geleden toe sloeg. Onder-

weg voor zijn werk, reed hij met de auto door 

het Asserbos. Door toe doen van een andere 

automobilist klapte hij frontaal op een boom.  

Waarbij zo’n beetje alles werd gebroken wat 

mogelijk is. Henk kwam in de lappenmand 

terecht en kon verder weinig meer. Nu, naar 

vele operaties ondervindt hij daar nog steeds 

hinder van. ‘Lopen gaat nog steeds lastig. 

Maar het moet geen zielig verhaal worden 

hoor! Er zijn ergere dingen’.  
 

Veel liever vertelt Henk over zijn hobby. 

‘Kaarten en Biljarten dat ken ik niet, laat mij 

wat brood bakken. Op woensdag en donder-

dag begin ik al vroeg. Zodat alles voor de 

middag klaar is. Want van meel tot brood ben 

je toch als gauw drie uur onderweg.  Maak 

daarom ook slechts een paar soorten, enkele 

busbroden en wat ronde bollen. Die bezorg ik 

dan bij de kinderen en een paar vrienden en 

kennissen waarvan het merendeel in Ruiner-

wold woont. Ze betalen gewoon de kosten 

van wat een brood in de winkel ook kost. 

Want ik wil beslist geen concurrentie zijn 

voor mijn voormalige collega-bakkers’.  
 

Het is puur hobby en heel kleinschalig bena-

drukt Buld nog eens. Daarom werkt hij ook 

uitsluitend met honderd procent volkoren 

meel. ‘Puur ambachtelijk dus!’. ‘Nee, banket 

maak ik niet, ben een echte broodbakker’. De 

enige van de vier kinderen die ook besmet is  

met het bakkersvirus is zoon Erwin. ‘Werkt 

bij een bakker Kok in Noordwolde, waar mijn 

opa ooit het bakkersvak leerde, mooi toch!’.  
 

Aan de Prof Blinckweg achter Modewereld 

zijn Henk en Henny sinds kort gesetteld. Na-

dat ze enkele jaren in een prachtig apparte-

ment woonden aan het Veenhovenplein. ‘Dit 

kwam op ons pad, en het is allemaal gelijk-

vloers ook wel handig’. Hier in de garage 

beoefent de maestro zijn hobby. ‘De auto kan 

nu niet meer  binnen staan, maar dat is dan 

even niet anders’ lacht Buld. << 
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Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bibliotheek De Wijk………………………….. 
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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…………………….. 
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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 9 maart 2019.  Kopij inleveren voor 5 maart. 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



