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Gedichtenbord Fleur Bloemen Stichting aangeboden

Op IKC De Horst werd donderdag een
Gedichtenbord van de Fleur Bloemen
Stichting aangeboden. Alle kinderen van
de midden- en bovenbouw waren daarbij
aanwezig.
Eliene Schuinder, directeur IKC De Horst en
Juf Aline van Eck nam namens alle kinderen
dit bord in ontvangst. IKC De Horst plaatst
dit mooie gedichtenbord op een zichtbare

plaats in het gebouw. Pesten moet stoppen!
Dat willen we hiermee zichtbaar maken voor
een ieder die dit IKC binnenkomt. IKC De
Horst zorgt zo goed mogelijk voor een veilig
klimaat voor alle kinderen. Respect, vertrouwen en een goed speel- en leerklimaat staat
op het IKC hoog in het vaandel. De bijeenkomst in de hal van de school maakte indruk
op de kinderen. Lees meer op pagina 2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Vervolg van voorpagina
Ze hadden veel vragen voor de moeder van
Fleur Bloemen die ook aanwezig was. Fleur
Bloemen Stichting maakt zich sterk om het
pesten te stoppen middels het onder de aandacht brengen van het gedichtenbord op scholen. Inmiddels hangen er al een aantal borden
in de regio Meppel. Schuinder: ‘We zijn zeer
verheugd dat er nu ook een bord door ouders
gesponsord is en op IKC De Horst komt te
hangen’.

Wat me dit keer opviel!!
Ik zat, zoals zovele landgenoten, te kijken
naar de wereldkampioenschappen afstanden
voor schaatsen in het Amerikaanse Salt Lake
City. En er kan geen Nederlands sportteam in
het buitenland spelen, of er zit wel een groep
Nederlanders, in fraai uitgedoste oranje kleding, op de tribune. En telkens als er weer een
start plaatsvond bij dat schaatsen, dan zag ik
op T.V. een vlag die mij bekend voorkwam.
Bij nader inzien stond er op die vlag het wapen van onze oude gemeente De Wijk. De
gouden dukaten! Samen met het woord De
Wijk! Het bleek, dat een groepje enthousiaste
schaatsliefhebbers uit ons dorp, aanwezig was
bij deze wereldkampioenschappen! Fantastisch! Nog mooier was (en is) het, dat deze
liefhebbers die vlag met die mooie tekst van
De Wijk er op, hadden meegenomen. Betere
ambassadeurs voor je dorp kun je niet hebben! De hele wereld weet nu, dat er, ergens
aan de zuidkant van Drenthe, heel dicht bij
De Reest, dat kleine dorpje De Wijk ligt!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 50.

Potgrondactie Roreko
Korfbalvereniging RoReKo de Wijk/IJhorst
en Welkoop de Wijk organiseren dit jaar weer
een potgrondactie. Evenals vorig jaar wordt
de ( Welkoop RHP Potgrond 40 lt.) verkocht.
En gedroogde koemest (Welkoop 25 Lt.) van
een eerste klasse kwaliteit, door ons aan huis
bezorgd. (dus zelf geen gezeul met de zakken
potgrond)

De verkoopdata zijn:
Donderdagavond 19 maart 2020 vanaf 18:00
uur IJhorst en buitengebieden.
Vrijdagavond 20 maart 2020 het buitengebied
van de Wijk (Rogat, De Schiphorst, Wijkbrug
en de Haalweide)
Zaterdagmorgen 21 maart 2020 is voor de
kern van de Wijk gereserveerd. Bent u niet
thuis op deze dag, dan kunt u contact opnemen met Ronald Gol 440230 of Jan Smits
442954 of janfennekesmits@gmail.com voor
uw bestelling.

Kom naar de Havezate!
De Havezate leeft! De komende weken is er
weer veel te doen en te genieten in het dorpshuis van de Wijk.
Op 10 maart om 14.00 uur organiseert de
Historische Vereniging De Wijk-Koekange
een interessante fotomiddag over de Wijk en
Koekange. Kosten €5,00 incl. 2 koffie/thee.
Op 20 maart en 21 maart speelt Rederijkerskamer de Bloem de klucht ‘Bruidzilla’
Zaterdag 11 april is de bekende cabaretgroep
Boerenblond weer in het dorpshuis.
Koningsnacht 26 april een spetterende avond
vol heerlijk swingende live optredens van
muzikanten uit de Wijk. Nadere bijzonderheden over bands en kaartverkoop volgen snel.
Wil je ook iets organiseren in het dorpshuis?
Bel dan naar 0522-444200 of mail naar
info@dorpshuisdewijk.nl

Te koop gevonden, verloren
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
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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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elkaars grootste vrienden zijn! Een vos op
roofjacht, daar vlakbij een haas, vier ooieDat was een ‘kunststukje’ van een amateurfo- vaars en een reiger! Binnen een straal van
tograaf en wel van de ruim 90 jarige Jan
enkele meters! Onbegrijpelijk, dat zo’n haas,
Tuin, woonachtig in ons zorgcentrum
met op enkele meters afstand die hongerige
‘Dunninghe’. Hoewel zijn gezichtsvervos, er niet van door gaat!
mogen, als gevolg van zijn hoge leeftijd, er
Vol trots laat Jan deze foto (een echt kunstniet beter op wordt, zag Jan kans om met zijn stukje) terecht, aan iedereen zien!
eenvoudig fototoestelletje, een foto te maken
Jan Tijink, Prins Clauslaan 50
van een groep dieren bij elkaar, die nou niet

Wat me nog meer opviel!!
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Beachvolleybal in actie
voor het goede doel
Na het overweldigende succes van vorig jaar
is er dit jaar ook een Beachvolleybaltoernooi
op de Dorpsstraat voor café De Wiekslag in
De Wijk. Op zondag 9 augustus zal evenement voor de derde keer plaatsvinden. Dit in
samenwerking met volleybalvereniging WIJHKO.

dagmiddag 19 april in de sporthal in De Wijk
een groot bevrijdingsconcert wordt georganiseerd, waaraan door zo’n 175 muzikanten en
zangers wordt meegewerkt.
Aan de leden van de organiserende verenigingen word nu al regelmatig gevraagd: 'Waar
kunnen we de toegangsbewijzen kopen?'. En
dan te bedenken dat de pr voor dit concert
nog niet was begonnen.

Afgelopen maandag echter, tijdens een werkbespreking van de organisatie-commissie
werden de posters en flyers gepresenteerd.
Inmiddels is er van veel kanten positief gereageerd op de prachtig vorm gegeven en kleurrijke affiche. De sfeer van de bevrijding
wordt op de poster o.a. weergegeven door
middel van foto’s vanaf de Beeldbank van de
Historische Vereniging De Wijk-Koekange.
Vanwege de nu al getoonde belangstelling
Het beachvolleybaltoernooi wordt gehouden heeft de organisatie besloten om ondanks dat
er nog twee maanden te gaan zijn alvorens de
van 11.00 tot 17.00 op de velden tegenover
café de Wiekslag. Straten, clubs, (buurt) ver- eerste tonen in de sporthal zullen klinken, op
korte termijn de kaartverkoop ter hand te neenigingen, familie en vriendengroepen die
men. De entreebewijzen zijn in voorverkoop
mee willen doen kunnen zich vanaf heden
opgeven per email: maria@cafedewiekslag.nl te verkrijgen via de leden van de organiserende verenigingen Koninklijke MuziekvereniDe teams van 4 tot 6 personen moeten uit
ging Apollo, vrouwenkoor Meander, Popkoor
minimaal 2 dames bestaan. Minimale leeftijd Nameless en het vrouwen- en mannenkoor
14 jaar. Inschrijfgeld € 20,00 per team. (incl. van Wijker Kunst.
koffie en broodjes) Meer informatie is ook te
vinden op de facebookpagina Beachvolleybal- Binnen enkele weken zal het definitieve programma, waarvoor uiteraard al druk wordt
toernooi de Wiekslag
gerepeteerd, worden vastgesteld, waarna het
Buiten de unieke sfeer en de gezelligheid do- programmaboekje kan worden samengesteld.
neert de organisatie de deelnemersbijdrage
Ongetwijfeld zal de organisatie t.z.t. ook hieraan een goed doel. Vorig was dat een openba- van nadere informatie met de inwoners van
re AED. Deze hangt aan de gevel bij de
De Wijk en omstreken willen delen.
Wiekslag. Voor deze editie zoekt de organisatie wederom een goed doel om voor te strijden. Suggesties zijn welkom op
Cabaretgroep Boerenblond komt zaterdag 11
maria@cafedewiekslag.nl
april optreden in De Wijk. Met het nieuwe
programma ‘Turbulent’ vol sketches, liedjes
en humor. De eerste optredens waren een
groot succes. Kaarten € 12,50 (incl. kopje
De voorbereiding van het bevrijdingsconcert koffie) zijn in de voorverkoop te koop bij
Anytyme De Wijk en bij Dorpshuis de Havein De Wijk is in volle gang. Inmiddels blijkt
dat bij velen inmiddels bekend is dat op zon- zate. Bestel tijdig je kaarten! (Vol is vol!)
Lisanne Fieten is samen met Yvonne Hooijer,
Bart Tijink, Ronald Brouwer en Maria Schűtzenhofer van café De Wiekslag een van de
initiatiefnemers 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.

Boerenblond in De Wijk

Publiciteitsmachine
bevrijdingsconcert in gang
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Off Roadrit voor 35e keer
Zondag 15 maart 2020 organiseert de motorclub De Antrappers uit De Wijk al weer haar
35e editie van de Off the road rit voor wegmotoren. Dit in het jaar waar de club haar 40
jarig jubileum viert. Het evenement zal voor
de vijftiende keer starten bij Gebben Motoren te Rogat. De club hoopt van dit jubileum
evenement weer een speciale editie te maken
met een bijzondere attractie, waar achter de
schermen nog volop aan wordt gewerkt.
Inschrijven kan vanaf 09.00 uur en de kosten
zijn € 20,00. De Antrappers zijn geen lid van
een Motorbond, en een licentie is dus niet
nodig. Wel gaan we ervan uit dat de motor
rij technisch in goede staat verkeert. Verder
zijn de Nederlandse Enduro/OTR reglementen van toepassing. Dit jaar kunnen ook weer
alleen tweewielige motoren deelnemen. Dus
Trike’s en Quad’s zijn helaas niet toegestaan. Het inschrijfformulier is te downloaden op antrappers.nl
De club is er in geslaagd om een route van
ongeveer 45 kilometer lengte uit te zetten,
waarvan ruim negentig procent onverhard is.
De wegen die verhard zijn meestal openbare
wegen, waarop de rijders van hun inspanningen in het terrein kunnen bijkomen.
De uitvalsbasis is Gebben Motoren te Rogat,
waar het nodige te zien zal zijn. Tevens is
hier voor de echte liefhebbers een compleet
overzicht van de route te zien, en worden
oude beelden van eerdere ritten vertoond.
Ook voor een hapje en een drankje kan men
hier terecht. De catering is in handen van De
Antrappers en Mostar Catering. Tevens kan
hier nagepraat worden over alle belevenissen
tijdens de rit.
In café De Wiekslag wordt na afloop van
deze rit een samenvattende film van de rit
van die dag vertoond. Dit pas nadat de eerste
vereiste opruim- en herstelwerkzaamheden
verricht zijn zo rond 20.00 uur.
Meer info:
antrappers.nl of gebbenmotoren.nl
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

De Wieker Streetband speelt op vrijdag 13
maart in café de Casteleyn in Meppel.

mer samen bij de ‘keuring van de straten’
tijdens het Wieker feest. Vanaf de ‘Vrienden
van de Wiek Live’ in 2017 doet ook drummer
Hans Peter Sloots mee met deze coverband.
Vanaf dat moment wordt er met enige regelmaat optreden.

Deze gelegenheidsband is een aantal jaren
geleden voor de grap ontstaan. De buurmannen van de J.L Nijsinghweg in De Wijk, Marcel Kroes, Andre Hendriks, Justin Hendriks
en Benny Spin speelden toen een aantal num-

Het repertoire is een feest der herkenning en
varieert van CCR, ZZ Top, Normaal, Bokkers, Guus Meeuwis, Golden Earring tot
Johnny Cash, Jovink, Neil Young, en AC/DC.
Aanvang 21.00 uur

Streetband speelt bij
Café de Casteleyn
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verwerkt. 40% procent van de goederen wordt
retour gestuurd. En 72% van de klanten bestaat uit vrouwen zo vertelde de gids. Het
nieuwe pand is duurzaam gebouwd, onder
Businessclub Wacker uit De Wijk heeft vrij- andere door het gebruik van duurzame materidag 21 februari met een grote groep leden een alen, 100% ledverlichting en een warmte- en
bezoek gebracht aan het hypermoderne en
koudeopslag voor beide panden. Er zijn laadnieuwe distributiecentrum van Wehkamp in
palen voor elektrische auto’s. En op het dak
Zwolle. Met een vloeroppervlakte van in toliggen 17.000 zonnepanelen.
taal 110.000 m2 is Wehkamp het meest verrassende online warenhuis van Nederland.

BCW bezoekt distributiecentrum Wehkamp Zwolle

Volledig geautomatiseerd
Het postorderbedrijf heeft ruim 2,7 miljoen
vaste klanten, meer dan 500.000 bezoekers
per dag en verstuurt meer dan 10 miljoen pakketten per jaar. Na ontvangst met koffie, in de
kantine kregen de aanwezigen een boeiende
presentatie over het bedrijf. Onder leiding van
een gids mocht er daarna een kijkje achter de
schermen genomen worden. De werkvloer
blijkt imposant, en het blijft even doorstappen. Het geautomatiseerde magazijn omvat
750.000 opslaglocaties. Robots verzamelen de Bezoek van der Valk Zwolle
Na het ruim twee uur durende bezoek, vertrok
producten die in bakken in stellingen liggen
het gezelschap naar Van der Valk. Nico Broeopgeslagen.
kert, (zoon van BCW Lid Auke) banqueting
Nog wat cijfers
manager bij Van der Valk verzorgde eveneens
In de nieuwe hal is ruim 6 kilometer aan
een korte rondleiding door het Hotel. Na een
transportband aangelegd en 2,5 kilometer aan heerlijk buffet en een enerverende dag ging
hang goed rekken. Binnen dertig minuten na het gezelschap met Ten Heuvel Tours omde bestelling ligt het pakje zelfs al klaar. In
streeks 20.00 uur terug naar De Wijk. Een
totaal worden er 200.000 bestellingen per dag geslaagd uitje, zo was na afloop de conclusie.
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Koersbal in De Havezate

De Bloem speelt klucht

Ondanks dat wij: Bea Westerbeek, Geertje
Gol en Elly Strabbing, een hele gezellige enthousiaste club van Koersbalspelers hebben,
kunnen wij er altijd nog meer mensen bij hebben. Het is ontspannend en u hoeft niet getraind te zijn. Bij ons gaat het om gezelligheid
en ontspanning. Komt u eens een keer op de
maandagmorgen kijken. Wij heten u welkom
met een lekker kopje koffie. De eerste maand
hoeft u niet te betalen. Daarna betaalt u € 6,per maand. De koffie in de pauze is wel voor
eigen rekening. Gewoon doen!

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart geeft Rederijkerskamer de Bloem weer haar jaarlijkse
toneelvoorstelling in Dorpshuis de Havezate
in De Wijk.

Dit jaar wordt de klucht ‘Bruidzilla’ gespeeld.
In dit verhaal draait alles om Linda. Zij zit al
tijden te wachten op een huwelijksaanzoek
van Cor. Van Cor hoeft het allemaal niet zo.
Hij vindt het wel best zo als het leven nu gaat.
Maar Linda heeft van jongs af al hele plannen
gemaakt van hoe die ene speciale dag er uit
moet zien. En dat is groots, romantisch en
Graag zien wij u op:
vooral perfect! Als dan uiteindelijk Cor haar
Maandagmorgen in De Havezate te De Wijk. toch ten huwelijk vraagt, gaan meteen ook
Tijd: Van 9.30 uur tot 11.30 uur.
alle remmen los! Ze leeft zich helemaal uit op
het plannen van de bruiloft en niets of niemand zal ook maar haar daarin een strobreed
in de weg leggen. Echter lopen al haar eisen
Beste mensen in De Wijk en omgeving,
wel flink in de papieren en is daar wel geld
Weet u dat er elke eerste woensdag van de
voor? De familie, vrienden en naaste buren
maand Bingo in de Havezate is?
weten dat je een vrouw als Linda vooral niet
Het is jammer dat het aantal mensen door
omstandigheden terugloopt en daarom willen moet teleurstellen. Heel wat creativiteit moet
worden aangewend om toch Linda die fantaswij er weer héél graag enthousiaste mensen
tische dag te kunnen geven. De plannen zijn
bij hebben anders kan de Bingo op den duur
goed, maar niets gaat zo als gepland.
niet meer doorgaan. Dit zou u toch niet willen! Vooral voor die enthousiaste mensen die Wederom een dolkomische klucht welke gawel iedere keer komen, zou dat zeer sneu zijn. rant staat voor een hilarische avond.
Het is gezellig en de prijsjes zijn altijd bruik- Voorverkoop kaarten
baar. De kosten zijn € 3,50 per keer en de
De voorverkoop is gestart. Kaarten kosten
koffie en frisdrank voor eigen rekening.
€ 7,50 per stuk en zijn in de voorverkoop verLoopt u eens een keer binnen en doe een mid- krijgbaar bij Dorpshuis de Havezate en DA
dagje mee. U ziet dan zelf hoe gezellig de
Drogisterij & Parfumerie WenS in De Wijk.
Bingo in De Wijk is. Wij rekenen op u!
Wido Double Fashion (Bergerslag 4a Stap-

Bingo in De Havezate

Namens : Bea Westerbeek, Geertje Gol, Elly
Strabbing

horst en middels vooruitbetaling te reserveren
bij info@rederijkerskamerdebloem.nl
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ICT afdeling van een groot audio en videobedrijf. ‘Computers hebben altijd mijn belangstelling gehad, en het is inmiddels mijn grootste hobby geworden’. SeniorWeb.nl helpt met
De digitale wereld maakt het leven leuker en praktische uitleg, online cursussen en permakkelijker. Wat je ook met de tablet, comsoonlijke hulp in de snel veranderende digitaputer of smartphone wilt doen. En soms kom le wereld met tips. ‘WhatsAppen of Facetije er zelf even niet uit, dan is het handig om er men met je kleinkind? Foto’s en video’s maeven iemand bij te halen met verstand van
ken, Facebooken, muziek streamen of op vazaken. ‘Veel senioren maken daar gebruik, de kantie met e-reader? Of gewoon de computer
kinderen hebben het te druk, of willen ze daar veilig updaten? Het leven wordt een stuk leuniet mee lastig vallen’ vertelt Gerrit Maarse
ker als je digitaal fit bent’.
van Seniorweb.nl in De Wijk.
Hoe werkt het?
Verhuisd naar De Wijk
Een vrijwilliger van SeniorWeb.nl komt thuis
Sinds een jaar woont Maarse met zijn vrouw om te helpen om het probleem op te lossen.
in het nieuwe appartementencomplex aan de De kosten daarvoor zijn slechts € 5,00 per
Briëtweg. Voor wie hij tevens mantelzorger
uur. En buiten De Wijk 0.19 per km. Maarse:
is. In zijn vorige woonplaats Nieuw Vennep
‘Precies een uur of iets langer, de mensen
was hij al betrokken bij dit netwerk. En ook in bepalen zelf wat ze wel en niet willen’.
De Wijk wil hij zich hier opnieuw voor blijInformatie
ven inzetten.
Voor meer informatie kunt ook u ook bellen
Grootste hobby
of mailen met gercp.ma62@gmail.com of per
Maarse was tot pensionering werkzaam op de telefoon met Gerrit Maarse 06-23696823.

Gerrit Maarse gaat zich in
inzetten voor Seniorweb

Gerrit Maarse woont sinds een jaar in De Wijk, en gaat zich hier inzetten voor Seniorweb
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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 21 maart 2020. Kopij inleveren voor 16 maart 09.00 uur

