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Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Na het overweldigende succes van vorig 

jaar is er dit jaar ook een Beachvolleybal-

toernooi op de Dorpsstraat voor café De 

Wiekslag in De Wijk. Op zondag 18 augus-

tus zal  dit evenement voor de tweede keer 

plaatsvinden.  
 

Dit in samenwerking met volleybalvereniging 

Wijhko. Lisanne Fieten is samen met Yvonne 

Hooijer, Bart Tijink en Maria Schűtzenhofer 

van café De Wiekslag een van de initiatiefne-

mers van het evenement. Het is de bedoeling 

om er een jaarlijks terugkerend evenement 

van te maken. Met elk jaar een ander (bij 

voorkeur lokaal) goed doel. Compleet met 

zomerse muziek en een hapje en drankje.  >> 
 

Lees meer op pagina 4 
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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      

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  

Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

Wat me dit keer opviel!! 
 

Dat was de vijver aan het Goldsteinplant-

soen! Een flinke tijd geleden alweer, heb ik 

daar al eens de aandacht op gevestigd, toen 

bleek dat deze vijver, die in een ver verleden, 

met de beste bedoelingen, door de gemeente 

is aangelegd, dreigde ten onder te gaan aan 

haar schoonheid, doordat er van onderhoud 

totaal geen sprake meer was! 

Het riet en ander struikgewas, werd zo hoog,  

dat de vijver bijna niet meer zichtbaar was, 

de fontein die alle diensten weigerde  en ook 

de bewoners van de vijver (o.a. de eenden) er 

liever niet meer in wilden wonen! En ook het 

vissen door onze ouderen (en ook van de 

kinderen overigens) was niet meer mogelijk. 

Een troosteloze aanblik was het! 
 

Doch zie daar!! De omwonenden van de vij-

ver was de situatie een doorn in het oog. Men 

schoot de gemeente aan over deze  onver-

kwikkelijke situatie en men vond gehoor bij 

onze overheid. Er werd een flink bedrag be-

schikbaar gesteld en er is iets moois ontstaan. 

Een flinke schoonmaakbeurt van de bodem 

(hoewel de eerste rietstengels er al weer 

doorkomen) een keurige beschoeiing rondom 

de totale vijver, een mooi plateau waar men 

prachtig kan zitten, een prachtig werkende 

fontein en een goed onderhouden grasgazon 

rondom.  
 

Men kan weer zitten vissen aan de vijver. 

Keurig allemaal! Geen op-of aanmerkingen 

dan? Ja toch, het stenen trapje is voor de 

jeugd een duidelijke uitdaging om daar met je 

mountainbike ‘lekker af te racen’, met het 

gevaar dat je over de kop slaat en een flink 

nat pak (of erger) oploopt! Iets meer beveili-

ging is daar aan te bevelen. En als dan ook 

nog alle hondenbezitters zorgen , dat dat 

mooie gazon niet wordt bevuild met de uit-

werpselen van hun hond (er staat een prachti-

ge vuilcontainer aan de vijver, waar u, met 

een schepje natuurlijk, de uitwerpselen van 

de hond kwijt kunt), dan kunnen we spreken 

van een hergeboorte van dit mooie plekje in 

De Wijk. 
 

Jan Tijink, 

Prins Clauslaan 1 
 

 

Positief besluit kunstgras 
 

De gemeenteraad van de Wolden heeft don-

derdag 27 juni unaniem ingestemd met het 

beschikbaar stellen van een krediet van 1,3 

miljoen euro voor de aanleg van 3 kunstgras-

velden bij vv Wacker, vv Ruinerwold en vv 

Ruinen. Dit bedrag wordt door de verenigin-

gen aangevuld met € 50.000,- per vereniging 

en met een flink stuk zelfwerkzaamheid. 

Wij zijn erg blij dat dit besluit genomen is, 

omdat hiermee de continuïteit en de kwaliteit 

van het voorzieningenniveau voor onze ver-

eniging op peil blijft. De aanleg van de vel-

den is voorzien voor 2020, de exacte plan-

ning zal na de zomervakantie uitgewerkt 

worden.  
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Vervolg van voorpagina  
 

Voor de jongere kinderen is er een springkus-

sen en de mogelijkheid om zich te laten 

schminken. Yvonne Hooijer: ‘Buiten de unie-

ke sfeer en de gezelligheid  doneert de orga-

nisatie een bijdrage leveren aan een goed 

doel:  openbare AED’.  

Het beachvolleybaltoernooi zal op zondag 18 

augustus zijn van 11.00 tot 17.00 op de vel-

den tegenover café De Wiekslag. Straten, 

clubs, (buurt) verenigingen, familie en vrien-

dengroepen die mee willen doen kunnen zich 

vanaf heden opgeven per email:                               

maria@cafedewiekslag.nl 

De teams van 4 tot 6 personen moeten uit 

minimaal 2 dames bestaan. Minimale leeftijd 

14 jaar. Inschrijfgeld € 20,00 per team. (incl. 

koffie en broodjes) Meer informatie is ook te 

vinden op de facebookpagina Beachvolley-

baltoernooi de Wiekslag 
 

Cabriorit bijna vol 
 

Na een erg succesvolle rit in 2018 heeft het 

bestuur besloten om wederom een Cabriorit 

De Wijk te organiseren. Deze gaat zondag 18 

augustus voor de dertiende keer de plaats 

vinden.  

De start is dit jaar bij restaurant /grand café 

Mulino. Vanaf 10.30 uur kunnen deelnemers 

zich daar melden om het routeboekje in ont-

vangst te kunnen nemen. Er kan tussen 11.00 

uur en 12.30 uur gestart worden.  
 

De route is deze keer zo’n 145 km lang en zal 

weer door heel veel verschillende soorten 

landschappen voeren. Neem de tijd en geniet 

zoveel mogelijk van de omgeving, er is geen 

wedstrijdelement. Onderweg zijn er genoeg 

horecagelegenheden, waarvan er enkelen al 

voor je in het routeboekje aangegeven zijn.  

Eindpunt van de rit is wederom in restaurant/

grand café Mulino. Daar is de gelegenheid 

om na afloop nog even gezellig iets ko-

men drinken. En om met andere deelnemers 

nader kennis te maken en de rit te evalueren.   
 

Wie mee wil doen met de Cabriorit kan zich 

aanmelden via www.cabrioritdewijk.nl. 
 

Er is in totaal plaats voor 125 equipes. Vol is 

vol, dus wees er op tijd bij! Houd ook de 

Facebook pagina www.facebook.com/

cabrioritdewijk in de gaten.  

 

Nieuwe BSO locatie 
 

De nieuwe BSO locatie van het Uilenbos in 

dorpshuis de Havezathe is zaterdagmorgen 

feestelijk geopend. Hier is plaats voor maxi-

maal 22 kinderen in de leeftijd van 4 – 12 

jaar.  
 

‘De andere locatie aan de Dorpsstraat 81 in 

De Wijk blijft gewoon bestaan hoor’ vertelt 

eigenaresse Arinda Wolting. Deze locatie is 

voor kinderen van 0 – 4 jaar. Vanwege groei 

zijn we op zoek gegaan naar andere moge-

lijkheden binnen het dorp De Wijk. 
 

‘We hebben een mooie ruimte kunnen vinden 

in het dorpshuis. Na een flinke verbouwing 

hebben we een prachtige BSO ruimte gekre-

gen. Een huiselijk, gezellige, rustige maar 

uitdagende ruimte voor de grote kinderen. 

Qua speelgoed is aan alle leeftijden gedacht. 

Ook beschikken we over een ruime buitens-

peelplaats die helemaal omringd is met hek-

werk. We werken binnen het Uilenbos met 

een klein team bestaande uit vijf personen’. 
 

Kinderopvang Het Uilenbos biedt flexibele 

opvangdagen/tijden, werkt met een klein 

team, korte lijnen met de ouders, brengt en 

haalt u kind (eren) van school in De Wijk, 

Koekange en IJhorst.  
 

mailto:maria@cafedewiekslag.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 

Onderhoud aan de Wieker Meule is  noodza-

kelijk om deze te in goede staat te blijven 

behouden. ‘Er zijn altijd wel klusjes te doen’ 

vertelt molenaar Erwin de Jonge. Afgelopen 

week is van Goor Schilderwerken uit De 

Wijk langs geweest om de balustrade en mo-

lenromp te voorzien van een nieuwe laag 

verf.  
 

De Jonge: Verder zijn we bezig om moderne 

lagers  aan te brengen in de neuten houten. 

Dit zijn de blokken waar de kap op draait. 

Dit moet er  uiteindelijk voor zorgen dat de 

kap lichter gaat draaien. Ook het keukentje 

onderin de molen wordt vervangen. Alles 

gebeurt in eigen beheer’. Vanaf 1 januari 

2018 is de Wieker Meule een Culturele 

ANBI instelling. Met deze zgn. ANBI status 

is voor sympathisanten nog aantrekkelijker 

om de stichting financieel te ondersteunen. 

Een gift aan een instelling met een Algemeen 

Nut Beogende Instelling is namelijk voor de 

gever belasting technisch zeer voordeling.  
 

De molen draait elke zaterdag tussen 13:00 

en 18:00 uur. De vrijwillige molenaars zijn 

dan aanwezig. Uiteraard zijn ze genegen om 

u er meer over te vertellen, of rond te leiden.  

Bij de Wieker Meule wordt volop geklust 
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Eikenprocessierups rukt op in De Wijk 
 

Op veel eiken kunt u in deze periode behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan ’s nachts 

groepsgewijs -in processie -op zoek naar voedsel (eikenbladeren), vandaar de naam eikenpro-

cessierups. De rupsen krijgen brandharen. Deze kunnen klachten veroorzaken bij mensen. De 

brandharen (± 700.000 per rups) dringen met hun weerhaakjes gemakkelijk in de huid, ogen 

en luchtwegen. Dit kan leiden tot huidirritatie en jeuk. Als de brandharen in de ogen komen, 

kan dit zorgen voor rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie.  
 

Inademing van de brandharen kan leiden tot slikklachten en ontstekingen van het slijmvlies 

van de neus, keel en luchtwegen. Reden genoeg dus om elk contact met de rups te vermijden. 

Het is dan ook verstandig om niet onder eiken te gaan zitten. Wat kunt u doen als u in aanra-

king bent gekomen met de rups? Ga na aanraking van de rupsen niet krabben of wrijven. Was 

of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook de kleren, liefst op 60°C. Klach-

ten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een crème met bijvoorbeeld menthol of 

aloë vera kan verlichting geven.  
 

Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Voor meer informatie over gezond-

heidseffecten kunt u terecht bij GGD Drenthe, www.ggddrenthe.nl. Beheersing De eikenpro-

cessierups heeft de afgelopen jaren een bijna onstuitbare opmars gemaakt. Het uitgangspunt is 

de overlast door de eikenprocessierups te beperken en daarbij de kosten in de hand te houden. 

Binnen de bebouwde kom worden alle nesten verwijderd uit gemeentelijke bomen. Voor de 

hoofdontsluitingswegen buiten de bebouwde kom geldt een soortgelijk regel, daar worden de 

nesten tot 6 meter hoogte verwijderd. Als uit controle blijkt dat een boom ‘besmet’ is, wordt 

de boom voorzien van een rood-wit lint tot het nest verwijderd is. Buiten deze gebieden wor-

den nesten in principe niet verwijderd. Deze aanpak sluit aan bij de aanbevelingen van de 

GGD Drenthe om de rups te beheersen in gebieden waar veel mensen komen. Wanneer u nes-

ten van eikenprocessierups aantreft, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. 

 Op veel bomen aan de Dorpsstraat is de eikenprocessierups aangetroffen 
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Gezocht bezorger m/v 

Voor dewijk.info zoeken we een  

goede en gemotiveerde bezorger. 

Leeftijd: vanaf 14 jaar.  

 

Meer informatie:  

Telnr.. 06-50953385                                                  

Mail:   info@dewijk.info           
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Echtpaar Fictorie-Winters 

viert 60-jarig huwelijk 
 

Het was maandag 24 juni een heugelijke dag 

voor Roelof Fictorie (85) en Grietje Jantje 

Fictorie- Winters (82) beide echtelieden stap-

ten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje. 

Burgemeester de Groot kwam het diamanten 

bruidspaar daarom persoonlijk feliciteren met 

een bos bloemen. 
 

Roelof uit De Wijk ontmoette Grietje in de 

hoofdstraat in haar woonplaats Meppel. Roe-

lof: ‘Het was toen de gewoonte dat de jeugd 

wat op en neer liep. En toen kwam die blonde 

meid ineens voorbij. Ik dacht die moet ik heb-

ben’. Zijn echtgenote hoort het verhaal la-

chend aan. Volgens haar was het ‘liefde op 

het eerste gezicht’. Ze kregen verkering en 

trouwden in Meppel. 
 

Het kersverse echtpaar dat twee zoons een 

twee kleinkinderen heeft verhuisde een dag 

na de plechtigheid al naar Holwierde. Waar 

hij ging werken in de zuivelfabriek. ‘We had-

den een klein beetje geld gespaard, zo konden 

we ons redden’. Grietje zorgde voor de kin-

deren en bestierde het huishouden. Omdat de 

fabrieken na verloop van tijd sloten, verhuis-

de het gezin regelmatig. ‘In totaal iets van 

veertien keer, ze noemden ons ook wel de 

zigeuners van de familie. Maar ik ben nooit 

een dag werkloos geweest’. Daarna werkte hij 

nog voor Coca Cola in Groningen en later 

ook in Ede. Toen ook de Noord Nederlandse 

Bottelmaatschappij dicht ging kon Roelof op 

zijn 58e vervroegd uittreden. En had hij plot-

seling tijd voor hobby’s als: auto’s, tuinwerk-

zaamheden, puzzelen en varen met de boot. 

Grietje mag nog graag wat handwerken en 

puzzelen. Vroeger mocht ze ook graag zelf 

kleding naaien, dat gaat helaas niet meer.  
 

Sinds dertien jaar woont het echtpaar in het 

appartementencomplex aan de Oosterakker, 

op een van de mooiste plekjes met uitzicht op 

het Reestdal. Met de gezondheid gaat het met 

het verstrijken van de leeftijd soms ietsje min-

der. Beiden zijn slecht ter been en beschikken 

over een scootmobiel. ‘En daarmee maken we 

samen ook nog wel tochtjes in de omgeving’.  
 

Het geheim van een zestig jaar huwelijk is 

volgens Grietje; ‘Vooral geven en nemen en 

doorgaan met ademen. Want er zijn ook 

moeilijke tijden geweest’. Maar besluit ze met 

een lach: ‘Krakende wagen lopen het langst’.  
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SET2050 biedt gratis schuld-

hulp advies  (per 1 juli 2019) 
 

Schulden zijn een enorm probleem, zowel 

voor de schuldeisers als voor de schuldena-

ren. Problematische schulden kosten de sa-

menleving veel geld en financiële problemen 

zijn niet eenvoudig op te lossen. Veel 

(onnodig) leed en stress verslechtert het wel-

zijn van mensen, en belemmert tevens terug-

keer naar de arbeidsmarkt. 

SET2050 is opgericht om dit probleem te 

helpen oplossen door middel van een laag-

drempelig, informeel, discreet schuldhulp 

loket. 
 

De vrijwilligers hebben hun sporen verdiend 

binnen zowel de incasso- en advocatenbran-

che als in de schuldhulp praktijk. Daarnaast 

werkt de stichting samen met onafhankelijke 

financieel en juridisch adviseurs uit het soci-

aal domein. 
 

‘Ondernemers, zzp'ers, werkgevers, werkne-

mers en uitkeringsgerechtigden in De Wolden 

en omgeving zijn welkom! Ons streven is om 

zoveel mogelijk mensen  in de regio te helpen 

die hulp nodig hebben. Wij zijn ook eerlijk en 

deskundig. Mochten wij in een enkel geval 

geen geschikte oplossing kunnen bieden, dan 

schromen wij niet dat ook te laten weten’., 

aldus Walter Baars, bestuurslid van de stich-

ting. ‘Werkgevers bijvoorbeeld voelen zich 

vaak betrokken bij hun werknemers en willen 

hulp bieden. Maar welke hulp is beschikbaar 

en heeft de werknemer nodig! Deze inschat-

ting kunnen wij - op basis van maatwerk - 

voor de werknemer maken. Een oplossing die 

het beste past bij het bedrijf en de werkne-

mer’, vult de heer Baars aan. 
 

SET2050 gaat als volgt te werk: 

1. Vraag ons telefonisch, of bij voorkeur per e

-mail om hulp; 

2. Maak een afspraak en vertel ons wat er aan 

de hand is; 

3. Wij brengen jouw probleem in kaart en 

adviseren jou over de oplossingsmogelijkhe-

den. 
 

Stichting SET2050 

Dorpsstraat 4 A 

7957 AV de Wijk 

KvK 74036289 
 

 

M  06 42077425 

E    adviseur@set2050.nl 

I     www.set2050.nl 
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Kraam Meander 
 

Tijdens de Drentse Rijwielvierdaagse op 16 

juli staat het Vrouwenkoor Meander uit de 

Wijk met een gezellige kraam op de markt 

bij de stempelpost. Deze is bij de molen in de 

Wijk. We zijn er vanaf 9.00 uur tot ± 11.30 

uur. 
 

Komt u een kijkje nemen in onze gezellige 

kraam? De hier aanwezige koorleden verko-

pen u graag ‘knieperties’. Ook hebben we 

een verloting ten bate van ons koor. Wij heb-

ben ook veel leuke kleine artikelen in de aan-

bieding. Zoals bijvoorbeeld boeken en siera-

den. Het totale aanbod is heel divers. 

Met uw aankoop steunt u financieel ons 

koor. 
 

Vanuit de kraam promoten koorleden deze 

dag ook hun Vrouwenkoor Meander en ge-

ven u graag meer informatie over de activi-

teiten van het koor. 

 

Het Vrouwenkoor Meander 

Ooievaarskuiken gedood                     
 

In De Wijk is een ooievaarskuiken in het nest 

doodgeschoten. Het tweede kuiken van het-

zelfde nest is sindsdien spoorloos. De dieren 

waren in een nest in een eik aan de Ooster-

wijkerweg aan de rand van het dorp uit het ei 

gekropen.  

De kuikens waren zeven weken oud. Een 

buurtbewoonster, die vanuit haar woning 

zicht had op de dieren, meldde dat er weinig 

beweging meer was te bespeuren. De Dieren-

ambulance werd ingeschakeld. Medewerkers 

vonden een dood jong op het nest. Er zaten 

vier kogeltjes in het lichaam van het dier. Het 

tweede kuiken is sindsdien spoorloos. Het 

gebeurde vorig week in de nachtelijke uren. 

Het verhaal werd niet actief naar buiten ge-

bracht, ‘om niemand op een idee te brengen’. 

Volgens omwonenden, het nest staat aan de 

rand van een woonwijk, waren er die nacht 

harde knallen hoorbaar. De medewerkers van 

de Dierenambulance hebben aangifte gedaan 

bij de politie. 



 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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Nieuwe ontwikkelingen bij Trendline Haarmode 
 

Bij Trendline Haarmode staan er nieuwe ontwikkelingen op stapel. Zo is er nu een kap-

persabonnent. ‘Dit betekend altijd op en top geknipt en/of gekleurd voor een vast en laag 

maandbedrag’ vertelt eigenaresse Petra Scholten.   

‘Tijdens de zomermaanden ontvang klanten een ansichtkaart. Deze kun je terug sturen naar 

ons en dan maak je kans op te gekke prijzen’. Vanaf 1juli wordt er gewerkt met een nieuw 

kassasysteem gekoppeld aan de online boekingen. En er komt binnenkort een nieuwe websi-

te. ‘Dus kan zijn dat deze even tijdelijk uit de lucht is, maar ook daar wordt aan gewerkt’. 

Ook de vakantie tijd komt er weer aan. Van 15 t/m 17 augustus is de kapsalon gesloten i.v.m. 

vakantie. Boek op tijd je afspraak om teleurstelling te voorkomen.  
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.  Effe wachten......Pizza! 
 

Afkoelen bij het 

zwembad, een goede 

manier om de hitte te 

lijf te gaan zo hadden 

velen bedacht. Het was 

vorige week dan ook 

topdrukte bij zwembad 

de Slenken. En slechts 

weinigen hadden ook 

nog zin om daarna zelf 

in de keuken te gaan 

staan om eten te berei-

den op een tropische 

dag als dinsdag.   
 

Behalve bij pizzeria 

Mulino, daar liepen de 

pizzabakkers het vuur 

uit de sloffen om 

tientallen pizza's te 

bakken. Elke keer 

als er een lading 

klaar was, werden 

deze weer afgele-

verd, net zo lang tot 

iedereen voorzien 

was.  
 

Vorig jaar was piz-

za eten bij het 

zwembad voor de 

grap ontstaan, toen 

enkele zwemmers 

een pizza lieten 

bezorgen bij het 

zwembad. Dit keer 

ging het er gestructureerd aan toe, en moest de bestelling tevoren worden doorgeven. Vele 

zwemmers lieten zich de pizza goed smaken na een middag ploeteren in het zwembad.  
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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 20 juli 2019.  Kopij inleveren voor 14 juli. 10.00 uur 
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