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Kinderen en ouders genieten van lampionoptocht

deren en hun ouders liepen mee. De organisatie was wederom in handen van Speeltuinvereniging de Speulhorst. Daarna trok de jeugd
op eigen houtje het dorp in. Bij menig huis
De Wieker Meule was net als andere jaren het werd aangebeld. Waar er een Sint Maarten
verzamelpunt. Met Apollo voorop werd daar- liedje werd gezongen. Met als doel zoveel
na een route door het dorp gelopen. Vele kin- mogelijk snoepgoed te vergaren.
‘Elf november is de dag dat mijn lichtje
branden mag’. En dat gebeurde ook in De
Wijk, waar Sint Maarten werd gevierd
met een lampionoptocht door het dorp.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Wat me dit keer opviel!!
Dat waren de positieve (gelukkig maar) reacties die ik krijg op mijn hierboven genoemd rubriekje. Alleen………..moet ik iets
rechtzetten. Het rubriekje is door mij bedoeld als constatering van bepaalde situaties
in ons dorp en omgeving. Soms zijn het plezierige dingen die ik constateer, maar het
kan soms ook iets negatiefs zijn. Ik hoop dan
maar, dat de stukjes die ik schrijf , opgepakt
worden door de mensen die de verantwoordelijkheid voor de situaties die ik constateer,
dragen. B.v. gemeentebestuurders, besturen
van verenigingen enz. enz.
Dus mensen: Als uw buurman een schutting
plaatst, die in uw ogen niet geplaatst had
mogen worden, ga dan in gesprek met die
buurman, eet samen een pannenkoek, kijk in
elkaars blauwe of groene of bruine ogen
en……in acht van de 10 gevallen is overleg
nog altijd beter dan corresponderen op afstand!
En contact zoeken met onze gemeente De
Wolden of woningbouwvereniging Actium,
kan meestal ook geen kwaad!
Wat mij betreft: Ik zal blijven zoeken naar
situaties die vermelding verdienen, zowel
positieve als negatieve.
Jan Tijink
Prins Clauslaan 50 De Wijk

Te koop gevonden, verloren,
aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8 Koekange. Telefoon: 0623145260

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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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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af € 7,50 per persoon per jaar. U krijgt dan
korting tijdens alle concerten die door Apollo
Op zaterdag 16 november geeft het harmonie- worden georganiseerd. Tevens steunt u deze
orkest van de Koninklijke Muziekvereniging bloeiende vereniging waar overduidelijk muApollo uit De Wijk een Najaarsconcert in de ziek in zit!
Protestantse kerk IJhorst De Wijk. Het orkest,
onder leiding van Jan Wijenberg, trakteert
alle bezoekers op een gevarieerd programma. Elke woensdagochtend is mijn atelier open
Jan staat sinds maart van dit jaar voor het
voor iedereen die nieuwe creatieve technieken
orkest en samen hebben ze gewerkt aan een
wil ontdekken. Workshops met verschillende
nieuw repertoire. Een deel hiervan heeft u in technieken zijn er op de volgende zaterdagseptember kunnen horen tijdens het succesochtenden:
volle optreden op het Smaakmakersfestival in 30 november: engel van papier-maché
De Wijk. Maar naast lichte muziek is het or- 11 januari: Nieuwjaarscollage
kest ook vertrouwd met het licht klassieke
8 februari: voorjaarsbloemen schilderen
repertoire. Dat hoort u onder andere tijdens
7 maart:
paasei van speksteen
het werk The Ghost Ship van Alberto Pina.
Kosten per workshop €25,00 koffie/thee
Muziek en techniek worden hier op een bijKosten open atelierochtend € 15,00 + materizondere manier samengevoegd, wat resulteert alen in overleg koffie/thee
in een magisch hoorspel.
Beide ochtenden zijn open van 10 – 12 uur.

Najaarsconcert Apollo

Open atelier en workshops

Aly Fieten, Eggeweg 56 Koekange. Huis met
de Potloden. Opgave: 06-29732397

Wijker Kunst repeteert
De koren van Wijker Kunst zijn alweer druk
bezig met repeteren. Die gebeurd op maandagavond in dorpshuis De Havezate. Het
vrouwenkoor zingt van 19.30 uur tot 21.15
uur en het mannenkoor van 21.15 uur tot
23.00 uur. Eens per maand zingen ze ook als
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is gemengd koor. Men is druk bezig met een
gedegen voorbereiding voor een kerstconcert
open vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt €
7,50. Donateurs en vrienden van Apollo beta- op vrijdag 13 december in de kerk te IJhorst.
len slechts € 5,00. Kinderen t/m 12 jaar heb- Iedereen die het leuk vindt om mee te zingen,
ben gratis toegang. Nog geen donateur, maar kan dit geheel vrijblijvend en gratis doen.
wel profiteren van de korting? Word dan do- Vrouwen en mannen zijn van harte welkom.
Informatie en aanmelding bij de secretaris
nateur bij de kassa en ontvang direct € 2,50
korting op uw kaartje. U bent al donateur van- 0522-442059 of gvdbelt71@gmail.com
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Griezelig gezellig bij de Horst
Het was griezelig
gezellig op het
Griezelfeest dinsdag 29 oktober
op de BSO van
IKC De Horst.
Heksen, skeletten,
monsters en allerlei creepy figuren
kwamen samen
griezelen, enge
soepjes eten, lekker kliederen met
slyme en nog veel
meer griezelige
activiteiten. Ook
werd er een giezel
-modeshow gedaan en daar konden ze elkaar eens goed bekijken. De kinderen, de pedagogisch medewerkers
en ook leerkrachten, zagen er prachtig uit! ‘Dit feest gaan we niet gauw vergeten’ aldus een
van de leerkrachten.

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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De Wijk heeft de
‘Schoonste Winkelgebied’

Online Scorebord Schone Winkelgebieden
Om het belang van schoon zichtbaar te maken
geeft NederlandSchoon elk jaar
De gemeente De Wolden is de winnaar van
handvatten aan de deelnemers. Daarbij helpt
de titel ‘Kleine Gemeente met Schoonste
het interactieve Scorebord Schone WinkelgeWinkelgebieden’ in de verkiezing van het
bieden nederlandschoon.databank.nl/
Schoonste Winkelgebied 2019. Uit het onder- dashboard/ waar de resultaten worden gezoek, dat afgelopen zomer plaatsvond, blijkt deeld van het afgelopen jaar. De resultaten
dat er in de winkelgebieden in De Wolden
van 2019 zijn vanaf 31 oktober te bekijken. Je
weinig grof zwerfafval is gevonden. Ook is er kan dan in één oogopslag zien hoe een winweinig graffiti aanwezig. De bezoekers zijn
kelgebied scoort ten opzichte van andere wintevreden over het decoratieve groen en de
kelgebieden en gemeenten, welke thema’s het
bestrating. De Wolden wordt dan ook begoed doen en welke thema’s exloond met een score van 8,09. De gemeente
tra aandacht verdienen.
Veere en Lochem eindigde respectievelijk op
Over Nederland Schoon
de tweede en derde plaats. Voor meer inforEen Nederland vrij van zwerfafval is belangmatie zie: nederlandschoon.nl
rijk voor mens, dier en milieu. NederlandWeinig zwerfafval
Schoon werkt daarom al 28 jaar intensief saDe bezoekers van de gemeente De Wolden
men met bedrijven, burgers, maatschappelijke
zijn tevreden over de aanwezigheid van het
instanties en overheid om zwerfafval aan te
decoratieve groen en de kwaliteit van de be- pakken en ervoor te zorgen dat een schone
strating. In de gemeente De Wolden is daar- omgeving de norm wordt en blijft. Door midnaast weinig graffiti aangetroffen. Tijdens het del van onderzoeken, samenwerkingen, het
onderzoek is er ook nergens grof zwerfafval
delen van kennis en het geven van advies,
gevonden.
wordt niet alleen meer bewustwording, maar
ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgeTop 3 kleine gemeenten
voel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aan1. De Wolden: 8,09
pak is Supporter
2. Veere: 7,93
3. Lochem: 7,76
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Wandelaars Reestwalk
genieten van herfstweer

verse plekken verrast en verwend met live
muziek, kunst, poëzie, hapjes en drankjes.

Ook kon er worden geknutseld, gemusiceerd
en gepuzzeld. De ReestWalk is een initiatief
van Rotaryclub Meppel. De opbrengst van de
ReestWalk 2019 gaat ditmaal naar diverse
projecten die alle culturen en jong en oud
door middel van muziek verenigen. Dit
wordt in samenwerking met Scala Meppel
Er werd gestart en gefinisht op Châteauhotel- gerealiseerd.
en restaurant de Havixhorst. Tijdens beide
routes (5 of 15 kilometer) werd men op diDe ReestWalk 2019 vond zondag jongstleden voor de derde maal plaats, Wederom
genoten meer dan duizend wandelaars van
het Reestdal en het onverwacht zachte en
mooie weer.
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Wat me nog meer opviel!!
Dat is iets voor de mensen die, over niet al te
lange tijd, hun rijbewijs moeten verlengen.
Mijn verhaal!
Op nieuwjaarsdag van het jaar dat er al bijna
opzit (2019), kom ik tot de ontdekking dat
mijn rijbewijs in de loop van komend jaar
verlengd zal moeten worden en wel vanaf 1
oktober 2019.
Omdat ik wel eens gehoord heb, dat zo iets
wel enige tijd in beslag neemt, ga ik op 7 februari van dit jaar ten gemeentehuize en krijg
daar, tegen betaling van ongeveer 34 euro,
een formulier dat ik zelf moet invullen en
moet opsturen naar het CBR in Den Haag. Er
is een keurige antwoordenveloppe bij!
In mei van dit jaar denk ik, omdat het inmiddels enkele maanden heeft geduurd, dat het
goed is om eens te gaan bellen met het CBR
om te vragen hoe de zaken er voor staan! Na
heel wat pogingen om er door te komen (U
moet een 1 intoetsen om…….., of een 2
om……… of een 3 om…………of er zijn
nog 12 mensen voor u………..of al onze medewerkers zijn in gesprek, probeert u het later
nog eens enz.!

Wel raadt een hooggeplaatst persoon uit onze
gemeente mij aan, om eens de Ombudsman in
te schakelen. Ik ga daar niet op in!
September staat inmiddels op de kalender,
nog steeds niets gehoord! Weer corresponderen met CBR. Op 30 september (1 dag voor
de vervaldatum van mijn rijbewijs), doe ik
nogmaals een verwoede poging om in elk
geval een bewijs te krijgen dat ik met ingang
van 1 oktober in elk geval kan rijden!! Geen
reactie!

Een bevriende advocaat biedt mij aan om een
dwangbevel in te sturen op grond van artikel
103, lid 1 van het Reglement Rijbewijzen.
Dat is gebeurd. Inmiddels is de datum van 1
oktober voorbij. Ik bel verzekeringsmaatschappij Univé, die mij weten te vertellen, dat
het zeer riskant is om met een verlopen rijbewijs door te rijden. En waarachtig: eind oktober word ik door een mevrouw van het CBR
(waarschijnlijk een arts) gebeld met de mededeling (en excuses!) dat er waarschijnlijk iets
mis is gegaan met mijn e-mailadres. Ik had
‘jen’ in plaats van ‘jan’ geschreven. (Ik had
moeite om dit smoesje te geloven!). Maar
goed, zij vertelde mij dat ik zo spoedig mogelijk naar mijn eigen huisarts (in afwijking)
kon gaan om me te laten keuren. Dinsdag 6
Uiteindelijk krijg ik iemand aan de telefoon
november gebeurt dat en via Zorgdomeindie mij weet te vertellen, dat ik misschien wel codes gaat de gunstige uitslag richting CBR!
te weinig porto op de enveloppe heb geplakt
en dat die aanvraag in een verkeerde ‘stroom’ En zo waar! Op donderdag 7 november kan ik
is terechtgekomen! Ja, dat zou kunnen! Maar, naar ons gemeentehuis gaan om mijn rijbewijs op te halen! Dat had je gedacht! Een
het is een aardige meneer en hij belooft mij
dat hij mij een nieuw formulier zal sturen! En (keurige) meneer vraagt mij of ik pasfoto’s bij
inderdaad, de volgende dag ligt er een enve- mij heb. Nee dus. Dan moet ik twee straten
naar links lopen om me te laten fotograferen.
loppe op de deurmat en wat zit er in? Het
formulier dat ik op 7 februari heb ingevuld en Ook daartoe ben ik bereid. Terug naar de meneer achter het loket. >>
weggestuurd, met het verzoek of ik het voor
16 maart 2019 (we zitten notabene al in mei
2019) wil terugsturen!
‘k Heb het inderdaad teruggestuurd, wel met
de mededeling (rood onderstreept!) dat het
wel erg moeilijk is om dat voor 16 maart
2019 te doen! Ondanks brieven (soms aangetekend, kosten 8,50) e-mails enz. blijft het
gedurende de zomer stil wat het CBR betreft.
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‘Zo meneer Tijink, dan kunt u over een dag
of vijf/zes, misschien een weekje, uw rijbewijs ophalen’. Ik sputter nog wat tegen en de
(keurige) meneer zegt: ‘Tenzij wij er een
spoedgeval van maken, dan kunt u morgen
tussen half negen en half twee langs komen
om het op te halen’.. Doordat ik van de ene
verbazing in de andere rol, roep ik ten einde
raad: ‘Dan maar een spoedgeval’!

Spetterend concert DG

het systeem kunnen zetten, dat zal een dag of
vijf/zes duren en dan is het klaar’!
Mijn bloed wordt op dat moment karnemelk
en ik roep: ‘U krijgt mij vandaag met geen
zes paarden dit gemeentehuis uit zonder mijn
nieuwe rijbewijs’. De (keurige, vriendelijke)
mevrouw schrikt en ziet plotseling dat ik ‘een
spoedgeval’ ben: ‘O, u had gisteren bij mijn
collega al 73,50 euro betaald voor dit spoedgeval? Oh sorry, gaat u maar even in de
wachtkamer zitten, drink een kopje koffie, ik
ben met een half uurtje/drie kwartier bij u
terug’.

Na de pauze werd het programma voortgezet
met herkenbare nummers, gezongen door de
Dickninger Geuzen, Lucine met haar Drentstalige liedjes, een solo optreden van Irene en
een prachtig duet van Irene en Lucine. Het
optreden werd besloten met het nummer Adieu, mein kleiner gardeoffizier met Irene als
soliste, bijgestaan door het koor en als besluit
Het dondert en het bliksemt van Guus Meeuwis. Het publiek had een geweldige middag.

Zondagmiddag 3 november vierde het mannenkoor de Dickninger Geuzen hun twintig
jarig bestaan met een concert in het dorpshuis
De Havezate in de Wijk. Een volledig uitverkochte zaal heeft genoten van een geweldig
optreden van het mannenkoor met als dirigente Irene van Wijk. De muzikale begeleiding
was in handen van Kees van der Kleij op
‘Dat kost u dus 73,50 euro, nu te betalen’!
(Een spoedgeval? Door mijn schuld?) Zat van drums en Bonne van der Wal en Henk Pastoor met accordeon, terwijl de laatste ook in
alle ellende betaal ik. De (keurige) meneer
achter het loket roept nog: ‘Tot morgen’ en ik enkele nummers als zanger optrad.
mompel iets terug.
Het optreden werd begonnen met het Wijker
De volgende dag (vrijdag 8 november) ga ik volkslied. Er was een keuze gemaakt uit de
in een feestelijke stemming richting gemeen- lange lijst van nummers, die in de afgelopen
tehuis De Wolden. Na de aanmeldingsproce- twintig jaar zijn gezongen. Irene van Wijk
trad op als soliste, soms bijgestaan door het
dure bij de receptioniste, het wachten in de
mannenkoor, o.a. een nummer uit de musical
mooie wachtkamer, verschijnt er nu een
(keurige) mevrouw achter het loket.: ‘U bent De Jantjes. Ook Henk Pastoor droeg zijn
steentje als zanger bij. Erg mooi was het opmeneer Tijink? En u komt Uw rijbewijs hatreden van Lucine Oetsen, geboren en getolen’? ‘Ja mevrouw’ zeg ik met een blijde
gen in de Wijk met mooie zelf geschreven
stem! ‘Nou, kijk meneer Tijink’ zegt de
(vriendelijke en keurige) mevrouw achter het Drentse nummers, begeleidt door Frank Boerrigter op gitaar.
loket, ‘We hebben uw rijbewijs nog niet in

Drie kwartier later verlaat ik ons (mooie) gemeentehuis met een feestelijk gevoel! Ik kan
weer 5 jaar vooruit! De moraal van dit (waar
gebeurde) verhaal: ‘Begin bij je geboorte
maar vast de verlenging van je rijbewijs aan
te vragen’!.
Jan Tijink
Prins Clauslaan 50
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DRIEGANGEN KERSTMENU €29,50
Voorgerechten
Carpaccio di Filetto
Gesneden plakjes ossenhaas met rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitten en mulinodressing
Gambero
Garnalen met tomatensaus en Spaanse peper
Ravioli Tartufati
Ravioli gevuld met paddenstoelen, truffel, bereid met een heerlijke roomsaus
Prosciutto Melone
Meloen met parmaham
Crema di Pomadoro
Eigen huisgemaakte tomatensoep

Hoofdgerechten
Scalopa alla griglia*
Varkenshaas
Pollo alla griglia*
Gebakken kipfilet
Misto griglia
Varkenshaasspies, lamskotelet, gekruid gehakt, kipfilet en kipkebab
Dorade
Grijze zeebrasem uit de oven

*Deze gerechten kunnen geserveerd worden met champignonroomsaus,
peperroomsaus of napolitana saus
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
aardappelen of patat en salade
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Desserts
Tiramisu
Een Italiaans dessert gemaakt van lange vingers, mascarpone, cacao, koffie, suiker
en ei
Crème Brulee
Vanille custard met een laagje gekarameliseerde suiker
IJscoupe
Drie bollen ijs naar keuze met slagroom
Koffie, cappuccino of thee

Wilt u gaan voor ons driegangen kerstmenu, dan verzoeken
wij u vriendelijk van tevoren te reserveren.
U kunt uw reservering tot en met vrijdag 24 december
doorgeven.

Restaurant Mulino
Dorpsstraat 53, 7957 AS De Wijk
Tel: 0522-760260
E-mail: contact@restaurant-mulino.nl
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Informatie:
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

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 30 nov 2019. Kopij inleveren voor 25 nov. 10.00 uur

