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Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Afgelopen zaterdag was het zover, de her-

opening van de Dorpsstraat in De Wijk. 

De straat waar zoveel om te doen is ge-

weest werd onlangs opgeleverd.  

Mening Wieker zal de overlast hebben ver-

vloekt als er weer eens omgereden moest 

worden, vast kwam te zitten in het verkeer of 

door het ‘bordencircus’ niet meer wist hoe te 

rijden. Deze ellende is allemaal achter de rug. 

En er was tijdens de heropening weer een 

reden om te lachen.   

Lees meer op pagina 6 
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Te koop gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Wat me opviel deze keer! 
Onlangs was het zaterdag 4 mei, de dag van 

het herdenken en gedenken. Traditioneel 

doen we dat ’s avonds , na een stille tocht 

naar het kerkhof, bij het graf van de Australi-

sche piloot Graham Latham, die in de Twee-

de Wereldoorlog , op 20 jarige leeftijd, met 

zijn vliegtuig tussen De Wijk en Meppel is 

verongelukt. Dat graf van deze jeugdige pi-

loot, hebben we in de tachtiger jaren van de 

vorige eeuw als school geadopteerd en elk 

jaar  wordt op deze herdenkingsdag 4 mei 

een krans gelegd door de hoogste klas van 

onze school “De Horst”. Tevens wordt er in 

die periode op school erg veel aandacht be-

steed aan die bezettingstijd 1940 – 1945. 

Het viel mij die avond op, dat er toch veel 

jonge ouders (die die oorlog zelf niet hebben 

meegemaakt), met hun opgroeiende kinderen 

deelnamen aan deze stille tocht en de bijeen-

komst op het kerkhof. 

Toevallig las ik enkele dagen later, op een 

klein schooltje in de nabijheid,  voor in de 

Drentse taal.. De juf had mij verteld, dat er in 

deze groep van 8 a 9 jarigen, een jongetje zit, 

die enkele geweken geleden, op deze school 

is  gekomen. Hij komt uit Syrië en is met zijn 

ouders en nog een kleiner broertje gevlucht. 

Hij keek mij aan, verstond natuurlijk niets 

van wat er om hem heen gepraat werd, ik 

geef hem een klopje op zijn schouder. Daarna 

begon ik mijn verhaal over “Druppies Bart” 

te vertellen. De klasgenoten van het Syrische 

jongetje genoten met volle teugen, doch hij 

zat met zijn hand onder het hoofd mij mee-

warig aan te kijken. En toch was er tussen 

ons oogcontact, waaruit ik de conclusie trok 

dat hij enigszins gelukkig was en dankbaar 

dat er geen vliegtuigen in de lucht waren die 

alle huizen vernielden, waarbij duizenden 

mensen (o.a. zijn opa en oma) omkwamen. 

Toen ik klaar was met mijn verhaal, vroeg ik 

aan de klas of ze het mooi hadden gevonden. 

Ze jubelden en klapten in de handen en ook 

het jongetje uit Syrië deed driftig mee en 

mocht mij het bosje bloemen van juf geven! 

Ik had er weer een vriend bij! 

Toen ik naar huis fietste, dacht ik: ‘Wat wo-

nen we toch op een wereld met gruwelijke 

tegenstellingen. Het ene moment gedenk en 

herdenk je  een periode die achter ons ligt, en 

het volgende moment word je met de neus op 

de feiten gedrukt dat het nog steeds anders 

kan!’. 
 

Jan Tijink, Prins Clauslaan 1 
 

Glamournight 
Op 11 juni  is er een Glamour Night Summer 

Style in De Wijk. Tijden: 18:00-20:00 of 

20:15-22:00 bij Trendline. Aanmelden via 

info@foryourskin.nl of                                   

petratrendline@outlook.com 
 

Buurt AED Oosterakker 
Sinds vrijdag 

17 mei is de 

Wijk een 

Buurt AED 

rijker. Het 

benodigde 

geld voor de 

aanschaf hier-

van is bijeengebracht door de bewoners van 

de Oosterakker en directe omgeving. Deze 

werd geïnstalleerd door Installatietechniek 

De Wiek en hangt aan een muur op de bin-

nenplaats van het appartementengebouw de 

Wijckhorst. De AED is inmiddels aangemeld 

bij het oproepsysteem voor burgerhulpverle-

ners.  

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Te Koop:   

Loopband en Smart (auto) Meer informatie: 

Henk Buld telefoon 0522 - 482029  
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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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J&J markt en partijhandel 
Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij aanwezig 

op de  IJhorster markt  (april t/m okt)  

E-mail:  info@jenjmarkthandel.nl 

 

 
Healing Tao Drenthe 
Met enthousiasme en plezier heb ik  de laatste weken in de tuin gewerkt. 

Tussen zonneschijn en regen, met mijn handen in de aarde, blij met al het leven wat mij tege-

moetkomt. Met het besef dat we zorgvuldig met de natuur om moeten gaan, 

 laat ik de kleine zaadjes in de aarde vallen waar straks een zee van bloemen mag groeien en 

bloeien voor de bijen en insecten, en ons hart doet jubelen.  

Deze processen en gewaarwordingen; de levenskracht van de lente, stuwend, met een groot 

ingebed verlangen en onbegrensde creativiteit.  

Tegelijkertijd een diep verankerde innerlijke balans in alles wat  'de houtkracht' (in de Chine-

se geneeskunst verbonden met de lever, de galblaas en de ogen) voortbrengt.  

Deze energieën proberen we in de Healing Tao lessen in ons lichaam-geest-ziel te verwelko-

men, ons voor haar te openen, om ons aan haar in dankbaarheid te voeden en  

te helen en ons innerlijk midden (de buikstreek) te bekrachtigen. 
 

De Wijk en Meppel 

De lessen zijn gericht op meer vitaliteit en emotioneel evenwicht en berusten op 

oude, taoïstische principes benaderd vanuit een westerse invalshoek. 

Ze vormen een ontspannen manier om aandacht te schenken aan je gezondheid, 

vitaliteit en innerlijk evenwicht. De Chi Kung 'lichaamsbewegingen', structuur 

oefeningen en meditaties herstellen de innerlijke balans. 

De lessen hebben een rustig, afgewogen karakter. 

 

Maandagochtend in De Wijk 

Locatie: De Havezate, Dorpstraat 78 

Tijd: 10.00 - 11.30 uur 

Vervolglessen:  27 mei | 03, 17, 24 juni | 01, 08, 15, 22 juli  

 

Woensdagavond in Meppel, Oosterboer 

Locatie: Yoga studio Gestroomlijnd, Argusvlinder 2a  

Tijd: 19.30 - 21.00 uur 

Vervolglessen:  22, 29 mei | 5, 12, 19, 26 juni | 3, 10, 17, 24, 31 juli |  

7, 14, 21, 28 aug. | 4, 18, 25 sept.  2, 16, 23, 30 okt.| 6, 13, 20, 27 nov. | 4, 11, 18 dec. 

 

Proefles   5,- |  Losse les   12,50,- | 10 Rittenkaart  110,-  

(De rittenkaart is drie maanden geldig). Graag vooraf opgeven. 

 

Docent: C. Meienhofer | Tel. 06 - 51094209 

www.creatievetaotraining.nl | www.gestroomlijnd.nl 

http://www.creatievetaotraining.nl
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Feestelijke heropening Dorpsstraat vervolg voorpagina 
 

Want wat is de Dorpsstraat mooi ge-

worden. Wethouder Gerrie Hempen –

Prent was namens de Gemeente de 

Wolden aanwezig om de inwoners 

toe te spreken, en in kort nog even 

terug te blikken op wat er sinds het 

traject in gang werd gezet is gebeurd.  
 

Het vernieuwen en verbeteren van 

deze straat stond van 2008 hoog op 

het verlanglijstje van de inwoners. En 

daarvoor moesten offers worden ge-

bracht. Met name de ondernemers 

hadden er zwaar onder te lijden dat 

hun zaken niet of nauwelijks bereik-

baar waren tijdens de werkzaamheden. Zij zagen met lede ogen de teruglopende klandizie. 

Wethouder Hempen-Prent erkende dat 

er strubbelingen zijn geweest, en dat 

niet alles verlopen is zoals het moest. 

Het positieve er aan is dat de werkzaam-

heden sneller zijn verlopen dan gepland. 

Dit had vooral te maken met de ideale 

weeromstandigheden. Waardoor er 

doorgewerkt kon worden. 
 

Zoals de Dorpsstraat was in het verleden 

met  allemaal‘ hobbels en bobbels’ kon 

het ook niet langer vertelde Gina Ho-

man namens de Belangenvereniging De 

Wijk, die namens de inwoners het punt 

op de agenda plaatsten bij de Gemeente.  Een andere inwoner van De Wijk herkende zich in 

het verhaal. ‘Als ik met de auto en caravan terug kom van vakantie, dan springen alles kastjes 

en deurtjes spontaan open. Zelfs in België zijn de wegen beter’.  
 

Diverse personen en groepen die zich 

ingezet hebben voor het project wer-

den bedankt met een bloemetje. Rid-

der Reinold van de Clooster (John 

Kuiper ) bracht te paard de Wieker 

dorpsvlag naar de molen. Waar deze 

gelijk ten top werd gehesen. Met deze 

symbolische handeling werd de 

Dorpsstraat voor geopend verklaard. 

Bij dorpshuis de Havezate gingen de 

feestelijkheden verder met optredens 

van de Dickninger Geuzen en een DJ. 

Voor de kinderen was er een springkussen aanwezig. En er was een kleine markt. Op het ver-

nieuwde Havezate terrein was het prima toeven in het zonnetje.  
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Rick Pluimers winnaar Ronde van De Wijk 
 

Rick Pluimers uit Enter is 

zondag de winnaar gewor-

den van de Ronde van De 

Wijk. Bij de dames was 

Nancy van der Burg uit 

Gouda de winnares.  
 

Alle categorieën kwamen 

in actie. De nadruk lag op 

de jongeren, die gaan rij-

den voor een kwalificatie 

voor het Nederlands kam-

pioenschap. Behalve de 

jeugd kwamen ook dames 

en heren aan de start, tot 

de eliterenners aan toe.  
 

De hele dag was nodig, om 

alle zeven categorieën bij de 

jeugd te laten starten.’ Om 

half tien begon de eerste 

categorie.  De start was voor 

café de Wiekslag aan de 

Dorpsstraat het parcours 

ging 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 vernieuwd, 

is natuurlijk prachtig. Ook de 

renners hadden daar profijt van. 

De reconstructie van de Dorps-

straat was er vorig jaar de reden 

van dat er geen wielerronde werd 

gehouden. De organisatie van de 

Wielerronde was wederom in 

handen van Stichting De Wiek op 

Wiel’n. De horeca werd verzorgd 

door Stichting De Wiek Actief. 
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Scholen en organisaties werken aan Muziekakkoord  
 

Scholen, culturele instellingen, Pabo’s, muziekverenigingen en overheden in Drenthe gaan 

zich samen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op alle basisscholen in deze provin-

cie. De ruim twintig partijen tekenen op 20 juni een samenwerkingsovereenkomst waarin de 

afspraken rond muziekeducatie zijn vastgelegd voor de komende jaren. Muziekakkoord 

Drenthe is onderdeel van Méér Muziek in de Klas Lokaal. Doel van het akkoord is dat mu-

ziekonderwijs weer structureel onderdeel wordt van het lesprogramma op alle basisscholen.  

Mirjam Pauwels, ambassadeur van de stichting Méér Muziek in de Klas: “Het was de laatste 

jaren niet op alle scholen meer vanzelfsprekend dat kinderen muziekles kregen. Muziekak-

koord Drenthe zorgt 

ervoor dat er straks in 

nog meer Drentse basis-

schoolklassen weer 

wordt gezongen, op in-

strumenten wordt ge-

speeld, naar muziek 

wordt geluisterd of op 

muziek wordt gedanst. 

Er zijn in Drenthe veel 

goede initiatieven om 

hier verandering in te 

brengen, maar ik hoop 

dat nog meer organisa-

ties zich aansluiten, zo-

dat we alle kinderen 

bereiken.” 
 

Ondertekening Akkoord 
Het Muziekakkoord Drenthe wordt op 20 juni 2019 ondertekend door alle samenwerkings-

partners tijdens een muzikale bijeenkomst in Theater De Tamboer in Hoogeveen in het bijzijn 

van honderden kinderen. De partners zijn ervan overtuigd dat muziek het inlevingsvermogen, 

de sociale binding en de creativiteit van kinderen stimuleert en daarmee hoort bij de brede 

vorming van het kind. Muziek leert kinderen om naar elkaar te luisteren en open te staan voor 

elkaars verschillen. Ook helpt muziek kinderen bij het ontdekken van hun talenten en de ver-

werking van andere leerstof, zoals taal en rekenen. Muziek maken geeft energie, durf en zelf-

vertrouwen. Dankzij de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs werken op dit 

moment al bijna zestig Drentse basisscholen aan de verbetering van hun muziekonderwijs. 

Deze stimulans werkt uitstekend. Leerkrachten worden geschoold door vakleerkrachten mu-

ziek, zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen. 
 

Over Méér Muziek in de Klas Lokaal 

Het Muziekakkoord Drenthe is onderdeel van het programma Méér Muziek in de 

Klas Lokaal, om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te 

realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwer-

ken. Eerder werden er convenanten getekend in onder andere Zeeland, Limburg, Friesland, 

De Liemers en de stad Groningen. Het programma is opgezet door de stichting Méér Muziek 

in de Klas, een landelijke stichting die ervoor wil zorgen dat alle 1,6 miljoen kinderen op de 

basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.  
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Nieuws van De speeltuinvereniging De Speulhorst 
 

Wist u dat…. 

● De speeltuinvereniging De Speulhorst al meer dan 10 jaar verant-

woordelijk is voor alle speeltuinen in De Wijk? 

●  Er recentelijk een nieuw toestel is geplaatst aan de Luchtenstein? 

● Zo’n speeltoestel meer dan € 10.000 kost? 

● De speeltuinvereniging op korte termijn nog 4 nieuwe toestellen wil plaatsen? 

● Zij daarvoor geen ‘zak geld’ van de gemeente ter beschikking krijgt? 

● De gemeente maximaal de helft per toestel subsidieert? 

● De vrijwillige bestuursleden van “De Speulhorst” dus zelf de rest van dit geld bij elkaar 

moeten zien te brengen? 

● “De Speulhorst” daarom altijd op zoek is naar nieuwe leden, donateurs en sponsoren? 

●  Zo’n lidmaatschap per jaar slechts € 10,00 kost? 

● Bedrijven die willen bijdragen door middel van sponsoring zich kunnen melden bij één 

van de bestuursleden of via info@speulhorst.nl ? 

● Dit een mooie mogelijkheid is om uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen? 

● U als particulier ook een vrijwillige donatie kan doen? 

● Bovenstaand email-adres ook gebruikt kan worden om u als nieuw lid of uw donatie aan te 

melden? 

● u daarmee de bestuursleden en alle kinderen uit het dorp heel blij maakt?? 
 

Aanmeldingsformulier De Speulhorst, De Wijk 
Graag wil ik mij aanmelden als lid van de speeltuinvereniging van De Wijk, de 

vereniging die als doel heeft om alle speeltuinen in De Wijk te behouden, 

onderhouden en te vernieuwen. 

Hierbij machtig ik: 

Naam: 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: 

………………………………………………………………………………………………… 

De speeltuinvereniging De Speulhorst te De Wijk elk jaar de jaarcontributie (in 

2017 €10,00) af te schrijven van: 

IBAN: 

…………………………………………………………………………………………………. 

T.n.v. : 

…………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen voor 1 november voor het nieuwe jaar 

schriftelijk bij ons binnen te zijn. Zie onderstaand waar u dit naartoe kunt sturen. 

Speeltuinvereniging De Speulhorst, De Wijk 

KvK: 01136732 
 

Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij onze penningmeester Nicole 

Westenbrink, Cockserve 26, 7957 DE De Wijk of mailen naar info@speulhorst.nl 

 

 



  

 11 

On the road  met popkoor Nameless 
 

Voor 25 mei hebben de le-

den van popkoor Nameless IJ-

horst-de Wijk al zingend een 

reis uitgestippeld die hen door 

meerdere landen en langs vele 

steden leidt. In hun liederen be-

zoeken zij onder andere Zwitser-

land (Smoke on the Water), 

Amerika (California Dreamin), 

Boedapest en zelfs de planeten 

Venus en Jupiter worden bezon-

gen. Maar vanzelfsprekend laten zij ook horen hoe fijn je eigen thuis (Our House) kan zijn 

waar het altijd goed toeven is. Dit is maar een kleine greep uit het repertoire dat 25 mei  te 

beluisteren is tijdens een concert, georganiseerd door eigen leden. Na meerdere succesvolle 

optredens is dit voor de dirigente Claudia Conijn het eerste avondvullende concert van Na-

meless dat zij zal dirigeren. Natuurlijk wordt alles muzikaal begeleid door de eigen vaste 

band van Nameless.  

Gastoptredens worden verzorgd door Renate Benschop en Koen Meenhorst. Iedereen die met 

het koor mee wil reizen ‘On the Road’ en de gehele reis persoonlijk wil beleven is van harte 

welkom op camping De Vossenburcht Bezoensweg 5 IJhorst accommodatie: “de Burcht” . 

Aanvang 17:00 uur.  Deze uitgestippelde reis wordt u gratis aangeboden door Popkoor Na-

meless en camping De Vossenburcht.  
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Wat me deze keer nog meer opviel!!  
 

Dat was het overlijden van een van de 

oudste inwoners van ons dorp, de heer 

Albert Gortemaker. Hij was bijna 101 jaar 

oud. Hij woonde in ons zorgcentrum Dun-

ninghe en ik kreeg een aantal jaren gele-

den nauw contact met hem doordat ik da-

gelijks met hem  mijn warme maaltijd 

gebruikte in genoemd zorgcentrum. Jaren 

hebben we elke middag samen aan tafel 

gezeten en hij heeft mij ongelooflijke en 

boeiende verhalen verteld.   
 

Albert was een geboren en getogen Wie-

ker, al stond zijn geboortewieg in het 

‘Stapelerveld’. Hij heeft slechts 6 jaren 

lagere school gehad op het toentertijd nog 

bestaande schooltje in De Stapel. Hij is 

boerenknecht geweest, heeft als landarbei-

der geholpen bij de ontginning van het 

veen en is uiteindelijk geëindigd als tim-

merman bij een aannemer hier ter plaatse.  

 

Hij heeft mij verteld,  hoe hij in de 2e wereldoorlog militair is geweest, bij de Grebbeberg 

gevochten heeft en als krijgsgevangene is afgevoerd naar Duitsland.  Dat is echter niet de 

aanleiding voor mij geweest  om dit verhaal te schrijven. Dat is wel het feit, dat ik bij mijn 

contacten met hem ontdekt heb, wat voor talenten deze man in zich droeg. Onvoorstelbaar! 
 

Alleen maar met 6 jaren lagere school als onderwijs kon hij: 

1e. Bouwtekeningen maken voor zijn werkgever. 

2e. Kunstschilderen, tientallen prachtige schilderijen van mensen, dieren, huizen uit de om-

geving. 

3e Spinnewielen maken en zelf garen spinnen. 

4e Kleren maken op de naaimachine (voor b.v. het carnaval)  

5e Beelden maken van klei. 

6e. Gedichten schrijven. Tientallen heeft hij op papier gezet! 

7e Een prachtig boek over zijn leven, en vooral dat gedeelte van zijn militaire diensttijd, 

schrijven. 

8e Als ruim 100 jarige in zijn meer dan 20 jaar oude autootje over de A28 rijden naar Zwol-

le, of naar Meppel en Vollenhove om zijn kinderen te  bezoeken! Enz. 
 

De familie had mij gevraagd om  een van zijn gedichten, in het Drents, voor te dragen op zijn 

crematie.  (Dit gehele verhaal + gedicht is te lezen op www.dewijk.info)  
 

Op 15 mei, terwijl de wieken van de Wieker Meule in de rouwstand stonden, namen we af-

scheid van een markante persoonlijkheid uit onze dorpsgemeenschap! Hij ruste in vrede. 

 

Jan Tijink 
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Lavital verhuisd naar een nieuw pand 
 

Lavital is ver-

huisd naar een 

nieuw pand in De 

Wijk. Het naast-

gelegen pand van 

de buurman is 

groter en beschikt 

over meer moge-

lijkheden om de 

hele collectie be-

ter te kunnen to-

nen.  

 

Maandag 6 mei-

was de feestelijke 

opening. Het ope-

ningsfeest was 

ook een verassing 

voor de eigenaar Frans Segers. Medewerkers van Lavital hadden dit zonder zijn mede weten 

voor hem op touw gezet. Daarna werd er gezamenlijk een toost uitgebracht. In het historisch 

karakteristieke pand is ruimte voor de hele collectie natuurlijke matrassen, toppers, box-

springs en bed-accessoires die alleen bestaan uit biologische en duurzame materialen.  
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Kinderopvang Het Uilenbos bakt voor KIKA 
 

De maand maart heeft Kinder-

opvang Het Uilenbos mee ge-

daan aan de landelijke actie bak-

ken voor KIKA. Er zijn heel wat 

koekjes, cupcakes, taarten ge-

bakken en versiert. Op vrijdag 

17 mei hebben de kinderen de 

cheque met een fantastisch mooi 

bedrag van € 800,00 overhan-

digt aan José Rijkaart-Verlaan 

van Stichting Kinderen Kanker-

vrij. De sponsors Coop Dun-

nink, Bakkerij Oegema Zuid-

wolde en Bakkerij Berghuis 

Zuidwolde jullie ook bedankt.  
 

Bijna 1600 euro collecte Maag Lever Darm Stichting       
In de week van 6 tot en met 11 mei haalden collectanten van de Maag Lever Darm Stichting 

maar liefst 1599,01 op in De Wijk. De collectanten gingen langs de deuren om aandacht te 

vragen voor de spijsvertering; een wonderlijk stelsel dat zowel je vriend of je vijand kan zijn. 

Ze kan je energie geven en balans, maar ook voor schaamte zorgen, je wereld kleiner maken 

of zelfs overlijden tot gevolg hebben. Voor 2 miljoen mensen is de spijsvertering een vijand. 

Met het opgebrachte geld redt de Maag Lever Darm Stichting levens door meer onderzoek 

naar spijsverteringsziekten mogelijk te maken. 

Dauwtrapwandeling in het Reestdal 
 

Het Reestdal wordt ook omschreven als idyllisch beekdal voor fijnproevers. Voor de actieve 

fijnproevers organiseert Tourist Info Het Reestdal op Hemelvaartsdag vanaf 06.00 uur een 

dauwtrapwandeling in de omgeving van de Wijk.  Het ochtendgloren in het Reestdal meema-

ken is een bijzondere beleving. Geniet van foeragerende ooievaars en misschien wel van een 

ree. Na een prachtige wandeling staat er een heerlijk ontbijt klaar in de Wieker Meule.  

 

De wandeling van ongeveer 10 km 

vindt plaats op donderdag 30 mei. 

Starten kan tussen 06.00 en 07.00 uur 

bij de Tourist Info in de Wijk. Deelna-

me inclusief ontbijt kost € 7,50. Kin-

deren tot 12 jaar kunnen gratis mee. 

Honden zijn niet toegestaan.  
 

Aanmelden is verplicht i.v.m. het ont-

bijt. Dit kan tot uiterlijk maandag 27 

mei uur. Via 0522 - 443 275 of via                                

dewijk@touristinfohetreestdal.nl 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Stotijn Notariaat steekt scheidsrechters in het nieuw 
 

Onafhankelijk, onpartijdig en tussen de 

partijen in: dat is wat de scheidsrechters 

van Wacker-WIJC elke week op de vel-

den in De Wijk en IJhorst in praktijk 

brengen.  
 

Notaris Johan Stotijn herkent dit vanuit 

zijn dagelijkse praktijk, als notaris zijn 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid ook 

kernwaarden.  Daarom heeft Notariaat 

Stotijn besloten om de scheidsrechters te 

voorzien van een nieuw zomertenue. Ge-

lijktijdig zijn de nieuwe scheidsrechters, 

die najaar 2018 de cursus met succes heb-

ben afgesloten, voorzien van een nieuw 

winter- én zomertenue. Hiermee kan het 

gehele scheidsrechterskorps van Wacker-

WIJC weer representatief het veld op ko-

men. De nieuwe tenues werden onlangs 

uitgereikt en zaterdag 11 mei heeft Klaas de Graaf, secretaris van vv Wacker hiervoor een 

welgemeend bedankje aan Johan Stotijn uitgereikt. Scheidsrechters John Vos, Marc Steenber-

gen en Marinus Veld waren hierbij aanwezig, natuurlijk gekleed in het nieuwe tenue! 
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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 8 juni 2019.  Kopij inleveren voor 3 juni. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



