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De Antrappers vieren het 40 jarige jubileum

Het was onlangs 40 jaar geleden dat MC
de Antrappers werd opgericht. Om precies te zijn, 14 april 1980 geldt als officiële
datum van oprichting. In eigen dorp staan
de Antrappers bekend als een actieve club
die veel activiteiten organiseert. En daarbij de

humor niet uit het oog verliest. Behalve het
organiseren van motor gerelateerde activiteiten als toertochten, OTR-rit, motoravondvierdaagse en de grasbaanrace is de
club ook actief op andere fronten.
Lees verder op pagina 4 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl

2

Wat me deze week opviel!!
Een van de dingen die mij de laatste tijd,
op 86 jarige leeftijd zittend in het zorgcentrum Dunninghe, opvalt, is het feit dat je
veel aan de voorbije tijd gaat denken. Zo
werd ik onlangs overvallen door de gedachte dat ons mooie dorp De Wijk de
laatste vijftig jaar nogal wat veranderingen, vooral uiterlijk, heeft ondergaan.

ge, nieuwe, moderne school gebouwd .In
1977 kon mevrouw Schilthuis, als commissaris van de Koningin in Drenthe, het gebouw
openen. De naam ‘De Horst’ is bedacht door
de vier kinderen van wijlen dokter Han en
Tineke Idema.
Voor de ouderen onder ons is het misschien
nog wel interessant wat namen van leerkrachten uit die tijd te noemen: Arie Hakkert ,
Arnold van Kooten, Willem Boezen, Betty
Feenstra, Nelly Mijnheer, Wil Nawijn, Hanneke Steenbergen, Laura van de Belt, Albert
Regeling, Hilry Van Maanen( later getrouwd
met plaatsgenoot Frans Hogerheyde), Hanneke Stapel, Alie Nimberg, Klaas van der Ziel,
Gerrit Noordhuis, Ties Van ’t Zand, Rolf
Colenbrander, Nelleke Vuyck, e.v.a..
We kenden toen nog geen basisschool. We
hadden aan de Briëtweg (bij de vijver) een
prachtige, drie-klassige (met speellokaal)
kleuterschool ‘Het Eendennest’ staan. Aanvankelijk zwaaide daar Roelie Benthem als
hoofdleidster de scepter. Zij is later opgevolgd door Rika Dekker –de Vries.
Aanvankelijk kreeg de oude school als bestemming Dorpshuis. Burgmeester Van Rappard kwam met de naam De Holwortel, het
zeldzame plantje in Dickninge. Er kwam een
grote zaal voor allerlei activiteiten, met als
beheerders achtereenvolgens caféhouder Roelof Klomp, caféhouder wijlen Luuks Wemmenhove en ook nog cafetariahouder wijlen
Ben Hendriks. Het plaatselijke V.V.V. kantoor vestigde zich ook in De Holwortel, terwijl het sociaal-cultureel jeugdwerk onder
leiding van Willy Oldegarm er ook een plekje
had gevonden. Later heeft men voor dit sociaal-cultureel werk op het schoolplein van de
nieuwe school De Horst, vlak achter het huis
van het hoofd der school, een gebouw geplaatst met als naam Het Punthoofd, het had
ook die vorm en boze tongen beweren dat er
mensen waren die dat er ook van kregen…..).

Toen ik, begin 70e jaren van de vorige eeuw
begon als ‘Hoofd der school’ (zo heette dat
toen nog) in het oude gebouw in de Dorpsstraat (met grote letters staat het boven in de
gevel: ‘Gebouwd in 1913’) was dat voor mij,
komend uit een moderne school met een jeugdig team in Eibergen (Achterhoek), een grote
overstap. Ik volgde als hoofd de heer Groenhof op. Het gebouw had een lange gang door
de school, aan weerskanten vier lokalen en
aan de achterkant een toiletgroep met wc’s en
kantoortje. Bovendien was er een ruimte met
de naam badhuis! Daar konden de ‘Wiekers’,
die niet over een douche beschikten, voor een
klein bedrag (ik dacht vijftig cent) een frisse
duik nemen!.
Het gebouw voldeed als schoolgebouw absoluut niet meer aan de eisen die we (in die tijd)
aan een schoolgebouw mochten stellen. Het
gemeentebestuur, zijnde het schoolbestuur
van het openbaar onderwijs, had inmiddels
besloten om een nieuwe school te bouwen.
Achter de oude school, richting Briëtweg, had
de gemeente nog een braak stuk grond liggen,
waarop een houten schaftkeet van de gemeente stond en een soort kolenhok van de school
van vroeger, dat later o.a. dienst deed als
‘gevangenis’. Bovendien stond daar ook een
redelijk modern gymnastieklokaal (aan de
Briëtweg). Sommige tuinen van bewoners aan
de Dorpsstraat (o.a. Bomert, Wever, Idema)
liepen door tot aan de huizen aan de Briëtweg. Een aantal van die tuinen heeft de gemeente toen aangekocht om voldoende ruimte Jan Tijink, Prins Clauslaan 50.
te hebben voor de bouw van de nieuwe
(Dit is deel 1 van een serie verhalen die Jan
school.
heeft geschreven. Wordt vervolgd!!)
Op dat terrein (waar nu de ‘Coop’ staat, waarover later meer), heeft men toen een prachti-
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Wiekslag afhaalrestaurant
Sinds de maatregelen m.b.t. Corona is de
plaatselijke horeca in de Wijk gesloten. De
tijd wordt alsnog nuttig besteed want café de
Wiekslag krijgt een ware make-over. In het
weekend is café de Wiekslag omgedoopt tot
afhaalrestaurant.
Elke zaterdag en zondag tussen 16.00 en
20.00 uur kunnen er maaltijden besteld en
afgehaald worden. De rookruimte is tijdelijk
omgedoopt tot heus afhaalloket. Er is elk
weekend een vast menu met Maria's befaamde Oostenrijkse schnitzels maar ook kipsaté
menu, kipschnitzel menu of patat met een
snack. Daarnaast word er met regelmaat een
specialiteit aangeboden, waarbij je ook kennis kan maken met Oostenrijkse specialiteiten.
Het weekend van 2 en 3 mei staat er een heus
drie gangen verrassingsmenu op de kaart.
Bestellen kan via 06-30216100
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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
Vervolg van voorpagina
De Zonnedag, het
dagje uit voor
ouderen, en de
Nieuwjaarsduik
zijn inmiddels
begrippen in De
Wijk. In het jubileumjaar is de
club van plan
groots uit te pakken. Voorzitter Arend Klomp: ‘Het wordt
een druk jaar, waarin we elke maand activiteiten hebben gepland, tenminste als de Corona maatregelen het toelaten.’

De andere activiteiten staan ook even op losse
schroeven. ‘In april zouden we op de oprichtingsdatum een toerrit organiseren door de
Wolden met de toerrijders en de Off-road
rijders. En er was een Barcompetitie-avond
gepland in clubcafé De Wiekslag. Wat er na
28 april mogelijk is zien we wel’.

Jubileumactiviteiten
Ook in de maanden daarna staat er nog veel
op stapel. ‘In mei is het Hemelvaartweekend
naar de Eifel gepland, waar we met ongeveer
vijfentwintig personen naar toe zullen gaan.
In juni is er de Motor-avondvierdaagse met
drie andere clubs uit de regio, waarbij de opbrengst naar Stichting ALS gaat. In juli is er
nog een Toer driedaagse gepland naar het
Frisse start
zuiden van Nederland. In de maand augustus
Het jubileumjaar begon op 1 januari met de
traditionele Nieuwjaarsduik in de Reest. Met of september proberen we een Antrappersdag
te organiseren om onder andere de motorsport
vele deelnemers en bezoekers was dit weer
te promoten’.
een groot succes. De opbrengst, een bedrag
In september beginnen de Off-road rijders
van tweeduizend euro werd verdeeld onder
twee goede doelen in De Wijk en IJhorst. In met het rijden van OTR-ritten door heel Nederland. Plan is om in deze maand ook een
februari organiseerde de club een Rad van
Classic grasbaanrace te organiseren.
Fortuin, waarbij de opbrengst naar Stichting
‘Misschien met een naburige motorclub, dat
ALS gaat.
wordt nog bekeken’. Ook gaan de AntrapKlomp: ‘In maart zou de 35 OTR-rit plaats- pers met de bewoners van Dunninghe op pad
vinden, maar helaas hebben we deze moeten in kader van de Zonnedag. Klomp: ‘In oktoafgelasten vanwege de Corona maatregelen,
ber gaan we weer een jubileumdrankje uit
ook andere activiteiten staan even op een laag brengen. We hebben een zeer oud en traditiopitje. Zoals de dinsdag avond ritten (elke
neel recept weten te achterhalen’. In de laatste
dinsdag vertrek om 19.00 uur van begin tot
maanden van het jaar komt er mogelijk nog
eind zomertijd.) De woensdagavonden zoueen kaartavond waarbij een half varken als
den we met een aantal vrijwilligers met de
prijs wordt verdeeld. In november staat de
Duofiets met een bewoner van Dunninghe op jaarlijkse feestavond op het programma. ‘Dit
pad. Ook de maandelijkse toerrit op zaterdag zal extra spectaculair worden’ zo belooft de
of zondag staat even in de ijskast’.
voorzitter. >>
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Oprichting Motorclub
Voor de oprichting van de Antrappers moeten we even terug naar zaterdag 12 april 1980.
Dorpsgenoten Dirk Jonkers en Berend v/d
Veen bespraken de mogelijkheid over het
oprichten van een motorclub in De Wijk.
Beiden zouden trachten zoveel mogelijk toekomstige leden te werven om op maandag 14
april een vergadering te beleggen in café de
Herberg te De Wijk. En zo geschiede. En niet
zonder resultaat. Aanwezig waren op deze
eerste vergadering waren: Hans Melchers,
Henk Dekker, Marinus Weide, Jaap Santing,
Hilco de Jonge, Clemens Habes, Steven en
Dirk Jonkers, Arend Klomp, Emiel Oostra,
Jan en Evert Stille. Op deze avond werd het
eerste bestuur gekozen bestaande uit: Dirk
Jonkers Voorzitter, Steven Jonkers Secretaris,
Hilco de Jonge Penningmeester en Jaap Santing bestuurslid. Berend v/d Veen plaatste na
de eerste bijeenkomst een oproep in ‘Het Wapen’ om naamsbekendheid te krijgen en om
nieuwe leden te werven. De beslissing om
elke eerste maandag van de maand een vergaderen werd hiermee van kracht.

Na het vertrek van Berend v/d Veen werd
café Wittink van Roelof en Jentje Klomp het
nieuwe clubcafé.

Andere activiteiten die de club destijds organiseerde waren o.a. een motortrial bij het
zwembad, om de motorsport in De Wijk meer
bekendheid te geven. Ook voetbalden de Antrappers tegen de MC 80 uit Ruinen. En in de
beginjaren werden vele wegraces bezocht in
o.a. Tubbergen, Raalte, en Francorchamps.
Ook het motortreffen in Vorden, de Motor
Rai in Amsterdam en de skelterbaan in Zwolle werden bezocht. Een fietscrossbaan werd
aangelegd. Puzzelritten en/of dobbelritten
werden gehouden. En in de wintermaanden
werden er kaartavonden georganiseerd.
Tijdens deze beginjaren van de motorclub
werd de basis gelegd voor het organiseren van
vele evenementen zoals de Off the roadrit,
Classic TT en Grasbaanrace, Toer ritten en
Motor weekenden, en de Wieker Meule dag.
Sinds 2005 is daar ook Nieuwjaarsduik bijgekomen. Een evenement dat inmiddels niet
meer mag ontbreken op de agenda. De jubileumcommissie heeft veel fotomateriaal verzameld om een complet overzicht te geven. De
Beginjaren
Op de eerste vergadering kwam het organi- vaste club cameraman Aaldert Kuiper heeft
seren van een Off the roadrit al ter sprake. De eveneens veel video opnames gemaakt die dit
eerste OTR rit vond plaats op 19 maart 1983. jaar ook worden vertoond.
Klomp: ‘Hier is jammer genoeg geen film
Toekomst
van, alleen het route schema boekje is nog
Klomp, die zelf al vijfentwintig voorzitter is
bewaard gebleven’. Vervolgens werden de
van de Antrappers ziet de toekomst van de
eerste toer ritten georganiseerd. Het motormu- club positief tegemoet. ‘We hebben niet te
seum in Ibbenbüren in Duitsland werd beklagen met iets van driehonderd leden, zowel
zocht, evenals het toen beroemde Contirijdend als ondersteunend. Het enige puntje is
treffen. Om de leden op de hoogte te houden de doorstroming van de jongere garde naar
van de activiteiten, hing er een prikbord in het bestuursfuncties binnen de club. Dat gebeurd
clubcafé waar informatie werd uitgewisseld.
helaas nog te weinig’. <<
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nette, liefdevolle manier corrigeren?
Een voorbeeld die dit het erg goed illustreert
‘Het nieuwe normale leven’, een uitspraak
was wat er in Libanon was gebeurd. Ergens
waarvan ik niet de enige ben die het wel eens op het journaal of tv, of waar dan ook, had
in de mond neemt. Het is beangstigend hoe
iemand gezegd dat het virus via katten of honsnel wij massaal allemaal nieuwe ‘regels’
den konden worden verspreid. Massaal lieten
moeiteloos accepteren. En hoe snel iets dan
mensen hun kat of hond achter op straat. Ik
ook weer ‘normaal’ wordt.
vraag mij af of dit wijs is, en de verspreiding
niet eerder in de hand werkt, plus het feit dat
We pinnen allemaal zonder mopperen onze
boodschappen en lopen achter winkelwagen- hondengroepsvorming niet veilig in de oren
tjes alsof dit de gewoonste zaak van de wereld klinkt. Het gebeurde. En degene die het zich
nog wel permitteerde om met zijn hond buiten
is. Ook ik loop steeds normaler achter zo’n
op straat te lopen, werd aangekeken alsof hij
karretje aan en behoed mezelf ervoor dat ik
me in de winkel niet verplaats zonder winkel- een misdadiger was.
wagen. Ook het afstand bewaren, geen hanHet gaat niet om Libanon en te schrijven hoe
den meer schudden en video-bellen begint als dieronvriendelijk zij zijn. Het gaat er om hoe
normaal te worden. Sterker nog, wanneer
we met elkaar omgaan (niemand uitgesloten!)
iemand per ongeluk uit de toom valt, wordt
en niet iemand de zwarte piet toespelen, hoe
hij niet altijd even vriendelijk bejegend. Juist snel we naar daders zoeken en onszelf vrijdoordat iets ‘normaal’ wordt kan het gebeuren pleiten. Hoe wijzelf als bevolking eigenlijk
dat je de spelregels even vergeet. Even gauw voor onveiligheid zorgen door argwanend
een pak sap achter iemands rug pakken. O, ik naar elkaar te kijken en eigenlijk vinden dat
vergeet de boter en zonder na te denken loopt we het zelf heel goed doen, omdat die ander
men zonder karretje, om naast een vakkenvul- zich niet netjes aan de regels houdt.
ler te gaan staan en de boter te pakken. ‘Heb P.s. Wat ik omschrijf in de supermarkt is niet
je het hesje niet gelezen, mevrouw....’
werkelijk gebeurd maar ter illustratie van
‘Jazeker wel, maar ik was in gedachten.’
ervaringen van verschillende personen. De
Mensen doen dit niet altijd expres en je wordt situatie in de supermarkt is gesimuleerd.
hierdoor niet gelijk ziek en al zeker is de kans
dat je door zulke misstappen komt te overlij- Marieke Baarda
den heel erg klein. Kunnen we dus niet iets
vriendelijker voor elkaar zijn en elkaar op een

Het nieuwe normale leven
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Geu Dekker 40 jaar in
dienst bij Huisjes

Voor Geu Dekker (60) was het woensdag
een heugelijke dag. Precies veertig jaar geleden trad hij in dienst bij Huisjes in De Wijk.
Vele klanten en passanten die het spandoek
met de bijbehorende tekst voor de zaak hadden gezien kwamen even langs om de jubilaris te feliciteren met dit heugelijke feit.
Van tractormonteur naar fietsenmaker
Geu groeide op in Fluitenberg, op het boerenbedrijf van zijn ouders. Na de LTS bekwaamde hij zich als tractormonteur. In
1980 trad hij in dienst bij Huisjes als monteur. Het bedrijf aan de Dorpsstraat was toen
nog een mechanisatiebedrijf. Zijn werkzaamheden bestonden uit reparatie en onderhoud van landbouwvoertuigen en materialen.
Toen het mechanisatiebedrijf in ‘91’ verhuisde naar Rogat, splitste de zaak zich toe op
fietsen en aanverwante artikelen. Ook de
naam veranderde in Tweewielercentrum
Huisjes. Vanaf dat moment ging Geu zich
bezig houden met de verkoop en reparatie
van Fietsen en gazonmaaiers. Iets wat hij
nog steeds vol enthousiasme doet. ‘Het klantencontact, de praatjes met de mensen, dat is
ook mooie van het vak. Overal wordt je herkend en aangesproken als de fietsenmaker’.
Zelfs op een mooie zondag wisten de dorpelingen de fietsenmaker te vinden wanneer hij
in de tuin zat met zijn vrouw. ‘Hadden ze
een lekke band of zoiets. Nou dan repareerden we dat even’.

Mooi vak
Het vak is nog veel te mooi, om mee te stoppen. Maar hij doet wel iets rustiger aan.
Sinds het herseninfarct, enkele jaren geleden
werkt hij halve dagen. En dat bevalt eigenlijk
wel, zo geeft hij toe. ’s Middag heb ik even
tijd om te rusten’. Al komt het daar niet altijd
van. Er is altijd wel wat te doen in en om het
eigen huis.’ In de tuin bezig zijn, bij een van
de twee kinderen wat klussen. Op de racefiets of mountainbike er op uit’. Of samen
met zijn vrouw oppassen op een van de drie
kleinkinderen. ‘Een vierde is op komst’.
Vrij en zelfstandig
Het had overigens maar weinig gescheeld of
Geu was in het verleden voor zich zelf begonnen als fietsenmaker. Wijlen Jan Oostindien, bood hem ooit zijn fietsenzaak te koop
aan . Op de plek aan de Dorpsstraat waar nu
de afhaalchinees is gevestigd. ‘We zijn om
tafel gaan zitten, kwamen aan het rekenen,
het was een klein hokje en geen haalbare
kaart’. Spijt heeft ie er nooit van gehad. ‘Ik
heb het bij Huisjes altijd prima naar de zin
gehad. Ze laten me geheel vrij, om zelfstandig mijn werk te doen’.

Zanger Hans verzorgt
spetterend tuinconcert
Zanger Hans, heeft zaterdagmiddag 18 april
verzorgingstehuis Dunninghe op zijn grondvesten laten trillen met een spetterend tuinconcert. Hans zong oud Hollandse liedjes en
tranentrekkers. De bewoners van de aanleunwoningen genoten van dit optreden vanaf het
eigen terras.

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
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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RS KAAS STREEK EN NATUURPRODUCTEN
Onze kaaswagen staat iedere zaterdagmorgen van
09.00 uur tot 13.00 uur bij de Havezate aan de Dorpsstraat te De Wijk.
Bij ons kunt u kaas, noten, zuivel, wijn en streekproducten kopen.
Ook verzorgen wij hapjesschalen en pakketjes
met daarin kaas en/of andere lekkernijen.
Onderstaande aanbiedingen gelden in de maand mei 2020.
Bij aankoop van 250 gram vers gebrande noten, macadamia mix,
cashewnoten, pistache, boerenmix en provenciale mix, 100 gram GRATIS
1 kilo Jonge kaas, Rouvener, van € 7.95 voor € 5.95.
OOK ZULLEN WIJ BESTELLINGEN GRATIS BEZORGEN.
Deze kunt u bestellen op tel.nr. 06-83167591

Corrie Kalter verrast

Wieker feest gecanceld

Corrie Kalter uit De Wijk is zondag 80 jaar
geworden. De familie had een leuke verrassing voor haar geregeld. Om 15.00 uur kwam
draaiorgel de Parel even langs om een aantal
vrolijke nummers ten gehore te brengen. En
gelukkig was het prachtig weer, zodat Corrie
en haar buren in de tuin aan de J.L Nijsinghweg volop konden genieten van de muziek.

Het komt vast niet als een verrassing, maar
het doet ons pijn dit te melden. Gezien alle
maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan , waaronder het verbieden van alle evenementen waar een vergunning voor nodig is, zijn wij genoodzaakt
alle activiteiten voor dit jaar, waaronder het
Wijkerfeest, te cancelen. We volgen nauwlettend de uitspraken van de regering op dit
punt. Mocht dat ruimte bieden dan bekijken
we de mogelijkheden. Voor nu gaan we ervan uit dat we jullie in 2021 weer op het feest
zien.
In 2021 vieren we het 75 jarig bestaan van de
Oranjevereniging. Reden te meer voor een
spetterend feest. Voor nu wensen we jullie
het allerbeste. Blijf vooral gezond!
Het bestuur
Oranjevereniging de Wijk
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dat sporters niet kunnen komen sporten op de
manier die ze gewend zijn. We hebben er
De deuren van sportschool Atlas Sport zijn al daarom voor gekozen om geen abonnementsvanaf 16 maart op slot voor bezoekers. Het is geld af te schrijven zolang de sportschool
een vreemde gewaarwording. Gewoonlijk is dicht moet zijn. Daarmee voorkomen we het
er de volop bedrijvigheid met mensen die
dilemma voor sporters om wel of geen lid te
komen en gaan, die sporten en samen een kop blijven in deze onzekere tijd. Sporters kunnen
koffie drinken. Het kan nu allemaal niet door ervoor kiezen om wel te betalen en hun lidde maatregelen tegen corona.
maatschapsgeld om te zetten in sessies personal training. Deze trainingen vinden in de
Voor de medewerkers valt het werk opeens
stil. Gewoonlijk zijn ze druk met begeleiding buitenlucht plaats en passen geheel binnen de
richtlijnen van het RIVM.
van sporters en het geven van lessen.
Wat kun je dan wel doen? We hebben natuur- We hebben net gehoord dat we nog tot en met
lijk veel fitness attributen in huis en we beslo- 19 mei dicht moeten blijven. Er wordt veel
ten deze spullen uit te lenen. We hebben een geduld en uithoudingsvermogen gevraagd
bestellijst gemaakt voor onze sporters. Ieder- van iedereen. We blijven ook de komende tijd
op een creatieve manier doen wat wel kan.
een kon aangeven wat zij of hij wilde. Dat
kon variëren van een matje tot een spinning- Ideeën zijn altijd welkom! Een ding is zeker:
zodra het weer mag, staan we klaar voor iefiets. Het leverde bijna 100 bestellingen op.
dereen die lekker wil bewegen. Oud, jong, fit
En dus waren we een tijdje druk met alles
verdelen en bij de sporters thuis brengen. We of iets minder fit; we staan voor iedereen
zien dat de spullen nu goed gebruikt worden klaar en helpen graag. www.atlassport.nl
en dat is fijn!

Atlas Sport in corona tijden

Wat we ook konden doen, is lessen opnemen
en online delen met onze sporters. Er staat nu
een aanbod op www.atlassport.nl/onlinelessen met diverse lessen, van yoga tot bodypump. We vullen het aanbod steeds aan. Ook
voor mensen die nog niet bij Atlas Sport
sporten, leuk om eens te kijken en proberen
om een beeld te krijgen van een les. De gedwongen sluiting van de sportschool betekent

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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Mariet geeft haar Aloë
Planten gratis weg
De actie van Mariet Mulder om haar Aloë
planten weg te geven is een succes geworden
zo laat de inwoonster van De Wijk weten.
Zondag 19 april tussen 13.30 en 14.30 uur
bood ze de planten gratis aan bij de molen op
parkeerterrein Coop. 'Ongeveer zeventien
mensen hebben een plant of 2 planten meegenomen. Allemaal op gepaste afstand uiteraard'.
Mulder: 'Het is een gezellige makkelijke plant
die mensen goed in hun vensterbank kunnen
zetten. Gewoon wat water geven is voldoende. Hij lijkt een beetje op een agave, maar dan
kleiner. Het is een plant die je iedere dag weer
plezier geeft. Zeker in deze hachelijke weken
dat we nog binnen moeten blijven. Ik wil
daarmee de mensen in De Wijk ook een hart
onder de riem steken. De Aloë plant kan jaren meegaan en kan je ook nog dienen als je
je hebt gebrand (aan het strijkijzer bijvoor-

beeld) door het sap, het gel in de bladeren, op
je huid te smeren. Of na een dagje zonnen het
branderige gevoel weg te nemen. Of als een
mug je gestoken heeft, wat aloë gel erop doen
zodat het jeuken overgaat.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Wilhelmus klinkt toch!
Dit jaar geen aubade op Koningsdag voor de
Wieker Meule verzorgd door Apollo. Toch

klonk het Wilhelmus ‘s morgens om 10.00
uur op een aantal plekken in De Wijk. Verzorgd door de Vrienden van de Wiek Live.
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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……………………..
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0522 - 820377
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0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
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0522 - 443275
06 - 125 666 69
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