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Lokale samenwerking smaakt naar meer

Een lekkere Boeuf Bourguignon en een bijpassende Bourgogne wijn vormden de ingrediënten voor een mooie lokale samenwerking
tussen PP Mangerie en Brander Wines. Dit
klassieke Franse gerecht op basis van rund-

vlees gestoofd in rode Bourgogne wijn,
bouillon, champignons, uitjes en reepjes spek
vereist enige voorbereidingstijd.
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
Dat weet Patrick Paalman van PP Mangerie
als geen ander. ‘Boeuf heeft liefde, aandacht
en natuurlijk een goede wijn nodig’.
Dus ging hij op zoek naar een goede Bourgogne wijn en kwam zo bij Brander Wines
terecht. De beide ondernemers uit De Wijk
zagen een kans om ook de inwoners van De
Wijk te laten proeven van deze bijzondere
combinatie. En dat was een schot in de roos.
Volgens het bestel en taks-away principe
gingen er afgelopen weekend iets van vijftig
bestellingen over de toonbank bij Wijnhalla
aan de Prof Blinkweg in De Wijk. En daarmee zaten ze aan hun taks. De eerste samenwerking smaakt in ieder geval naar meer. Zo
zijn er plannen om vaker een dergelijke combinatie op te zetten, ook met andere gerechten. De eerste lockdown in maart bracht
Martijn en Martine Brander al op het idee,
om de loods aan de Blinkweg om te toveren
tot het Wijnhalla. Om zich zo ook meer te
richten op de Retail. En dat pakt goed uit.
Brander: ‘De klanten weten ons steeds beter
te vinden hier’. <<

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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De commissaris en de burgemeester staan al
klaar, En vele gasten zie je bij elkaar.
Je zou dit verhaaltje ook wel ‘Op Zolder’
Want wat is daar toch aan de hand,
kunnen noemen, want als het u vergaat zo als In dit stukje Drentheland?
mij, dan kom je sporadisch op zolder bij die
REFREIN:
spullen die je ooit eens achteruit hebt gelegd Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep, hoera,
en niet weggegooid hebt onder het mom van: De Wijk kan nu gaan feesten!!
’Low het nog mar niet wegdoen, je kunt nooit ’t Nieuwe gemeentehuis is klaar!
ies weten! Schoenendozen vol met opa’s en
“Leuk gedaan”, zeggen de meesten!
oma’s van honderden jaren geleden, kranten- Ook de ambtenaren zijn in hun sas,
knipsels uit vervlogen tijden, tuinstoelen die Zij ontdekken nu pas hoe beroerd het was!!
niet meer toonbaar zijn om gebruikt te worNamens allen zeggen wij nu hier:
den, bankafschriften van jaren en jaren gele- “Heb met ‘t nieuwe huis maar veel plezier”!!
den, verkneuterde papieren en brieven, rouwHet heeft wel lang geduurd en ’t plan is ook
kaarten van familieleden uit ver vervlogen
al heel erg oud,
tijden enz.
Dat in ons dorp een nieuw gemeentehuis
Nou heb ik soms wel eens de neiging om in
moest worden gebouwd!
deze chaos te duiken. Ik ga dan zo tegen 9
Hoe krijgen we de plannen rond en de centjes
uur ’s morgens naar zolder, pak een oude
bij elkaar!
(luie) stoel (die er ook nog wel staat) en begin Dat was de grote vraag van jaar tot jaar!!
aan mijn zoektocht met onbekende stemming. Dickninge of verbouw was de keus!
Onlangs had ik zo’n bevlieging!
Maar ‘’NIEUWBOUW” werd de leus!!
Je weet niet wat je tegenkomt…………Je
bent even in een andere wereld, nostalgie van REFREIN.
de bovenste plank en ik schrik als ik op mijn Maar nu is ’t leed geleden en het werd ook
tijd!!
horloge kijk en zie dat het bijna 12 uur is en
Een schoollokaal als raadszaal, dat was de
dat ik bij het eten verwacht word!.
werkelijkheid!
En nu eigenlijk de kern van dit verhaal: Ik
Maar in de Dorpsstraat staat de nieuwe
vond een lied, wat ik gemaakt heb in 1989.
raadszaal voor U klaar,
Onze oude gemeente De Wijk had besloten
om een nieuw gemeentehuis te bouwen en ik Wij hopen dat het goed werken is aldaar!!
vond, dat wij als school een zanghulde moes- Burgemeester en Uw staf incluis:
ten brengen bij de opening van dit prachtige, “Geluk met ’t gemeentehuis”!!
nieuwe gemeentehuis (tegenwoordig is het
Jan Tijink.
ons dorpshuis De Havezate). Het oude herenhuis, op de hoek van de Dorpsstraat met de
Julianaweg, voldeed echt niet meer aan de
eisen van die tijd.

Wat me dit keer opviel!!

Nou ben ik toch de melodie van dit lied vergeten (leeftijd?) en nou is mijn vraag of er misschien oud-leerlingen (of ouders) zijn die zich
die melodie nog herinneren en mij dat kunnen
vertellen.
De tekst van het lied luidde:
“In De Wijk, een dorpje dat heel dicht ligt bij
De Reest, Hangen alle vlaggen uit, want men
viert daar nu feest!
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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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VTV de Slenken start
verkoop kerstbomen!
VTV de Slenken start dit jaar vroeg met de
verkoop van kerstbomen, gezien de vraag dit
jaar groot is.
Vooral in deze tijd van corona wil iedereen
het vroeg gezellig maken in huis. Vaak blijft
het niet bij een boom maar willen mensen ook
een boom voor in de tuin.
VTV de Slenken heeft diverse soorten en maten aan bomen staan, verkrijgbaar met of zonder kluit. Voor de prijs hoeft u het niet te la-

ten. De bomen kosten tussen de 10 en 15 euro
per stuk.
Wilt u niet wachten, reserveer dan alvast een
boom. Mail naar vtvdeslenken@gmail.com
voor een afspraak.
U mag ook op een van de zaterdagen komen
uitzoeken. Dit kunt u doen op zaterdag 28
november, 5 en 12 december van 10:00 tot
13:00 uur.
De Volkstuin is te vinden aan het einde van
de Broeksteeg, zijweg Hendrik Tillemaweg.
De warme chocolademelk staat alvast voor u
klaar. Tot dan.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Afhaalspecialiteiten bij
café de Wiekslag

Wie heeft de gezelligste
kersttuin van De Wijk?

Het is weer rustig in ons dorp. De lokale horeca is weer gesloten en alleen afhalen is
toegestaan. We hadden het graag anders gezien, maar ook hier slaan we ons weer doorheen. Net als voor de zomer heeft café de
Wiekslag ook weer elk weekend een afhaalmenu.

De donkere dagen voor kerst naderen weer.
Reden om het in huis extra gezellig te maken. Een kerstboom vol met ballen, slingers
en lampjes, kaarsjes op tafel.

De laatste jaren is het ook een trend geworden om rondom het huis gezellig te maken.
Kosten nog moeite worden gespaard om de
Dit keer is er elk weekend een weekend spe- tuin te voorzien van lichtslangen, een arrencial. Houd Facebook of het bord aan de weg slee met rendieren etc. En ook in De Wijk
goed in de gaten wat deze special is. Afgelo- zien we dat steeds meer. Daarom lijkt het de
pen weekenden hebben we Gröstl, Varkens- redactie van dewijk.info leuk om er dit jaar
een extra aandacht aan te besteden.
haasmenu en Mexicaanse kip Fajita op het
Wie heeft de ‘Mooiste, gezelligste, sfeermenu gehad. In het weekend van 14 en 15
november staat er overheerlijke huisgemaak- volste en/of verlichte (kerst) Tuin van De
Wijk dit jaar? Een onafhankelijke jury zal
te snert op het menu.
zich hierover buigen. En in week 51 de straJe kan bestellen via 06 302 161 00 en samen ten van De Wijk bezoeken. Doe jij ook mee?
overleggen we een afhaaltijd.
De uitslag maken we bekend in de laatste
editie van dewijk.info voor de kerst.
Ons vaste afhaal menu:
En online op www.dewijk.info en
Schnitzel speciaal menu
www.weblog-dewolden.nl
Schnitzel menu
Kipschnitzel menu
Kipsaté menu
Patat + een snack
Turkse Tosti
Kom je niet vaak langs het café of heb je
geen Facebook dan kan je altijd even bellen
wat de special is. Ben je vegetarisch of heb je
een allergie dan ben je bij ons ook aan het
goede adres. Geef even een belletje dan bespreken we de mogelijkheden. Wel graag
even twee dagen van tevoren
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Geldig op vrijdag 13 november:
Slibtong actie met de K van kwaliteit € 2,50 p.st
5 voor €10,00 panklaar & geschikt voor diepvries.
Schepzalm mootjes uit opa’s eigen rokerij € 2,50 (100 gram)
Onze kant & klaar gerechten keuze uit vis bami, nasi & wok
500 gram genoeg voor 2 pers. Prijs € 8,50
Smul pakket 500 gram kibbeling + 2 lekkerbekken van
kabeljauw & gratis saus naar keuze € 15,00 Half pakket € 7,50

Geldig op vrijdag 20 november:
Onze top haring vers van het mes 3 voor € 5,00
een zalfje op de tong
Dol op schol dag!
Warm gebakken schol of scholfilets € 3,50 p.st 3 voor € 10,00
Uit opa’s eigen rokerij makreel € 3 p.st 2 voor € 5,00
omega 3 & vitamine D leverancier.
Thuis culinair genieten! dorade & zeebaars filets
panklaar & geschikt voor diepvries 3 voor € 10,00
Vermijd drukte bestel telefonisch: 06-51603133
Let op wij staan voor uw klaar van 11.00 - 18.00
op de weekmarkt van De Wijk
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blad bij elkaar geharkt op het nieuwe kunstgrasveld. En daar zijn de mannen ook de komende dagen nog wel even zoet mee. Nu het
blad van de boom valt. Verder wordt ook het
Ondanks dat er niet wordt gevoetbald, is er
hekwerk gecontroleerd op gebreken. En uitertoch altijd iets te doen op de voetbalvelden bij aard wordt er samen koffie gedronken, waarv.v. Wacker. Zo zijn André, Roelof en Jannes bij de laatste nieuwtjes uit het dorp worden
(niet op de foto) en al andere vrijwilligers
uitgewisseld. En daar heeft u verslaggever
toch dagelijks te vinden op het sportpark.
ook weer baat bij. Hulde aan deze mannen.
Afgelopen week werd er een karrenvracht

Wacker vrijwilligers
gaan vrolijk verder

André Prent (L) en Roelof Hulzebos gaan vrolijk verder met de werkzaamheden
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Verkoop mondkapjes
De Odd Fellows wonend in De Wijk zijn erg
verheugd over de samenwerking met de
plaatselijke ondernemer. De dames die vanuit
de commissie maatschappelijke activiteiten
een plan opperden voor de Odd Fellows in
Hoogeveen wisten niet wat hen overkwam.
Vele handen knipten de modellen en de naaister wisten er steeds weer erg bruikbare
mondkapjes van te vervaardigen. De verkoop
in De Wijk werd een enorm succes. Mede
daardoor en onder meer door de verkoop bij
Kuiper in Koekange kon onlangs een bedrag
van € 1000,00 worden overhandigd aan de
Voedselbank Zuid West Drenthe. De wijze
waarop Coop de verkoop heeft ondersteund
vinden we een groot compliment waard. Bent
U een van de kopers dan danken wij U ook
hartelijke voor uw aankoop van een mondkapje. We hopen dat ze binnenkort bij de
poetsdoeken nog een goed eindstation vinden, natuurlijk alleen doen als we van het
vervelende virus af zijn. Odd Fellows Hoogeveen, Schalmei Rebbekahloge en de Trommelslagerloge.

Sinterbingo online
Zondag 29 november om 11.00 uur organiseert Sint in de Wijk een gezellige online
Sinterbingo. Hoe leuk is dat? Kom gezellig
meedoen en win mooie prijzen. We spelen 2
x 3 rondes. Als je jouw adresgegevens doorgeeft via info@sintindewijk.nl dan wordt er
een pakketje bij je thuis bezorgd. Hou de
Facebookpagina in de gaten. Geschikt voor
kinderen van alle leeftijden, let op één deelname per gezin.

Nestkastjes ophangen
Op 14 november starten Anoushka en Joost
Kam en Caecile Cnoops met het ophangen
van 15 nestkastjes langs de Hessenweg om
de eikenprocessierupsen tegen te gaan. Gemeente Meppel heeft bouwpakketten voor de
kastjes geschonken en de drie hebben ze in
elkaar getimmerd en in de bio-olie gezet.
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Buurtbemiddeling in De Wolden
Met Buurtbemiddeling kunnen conflicten tussen buren op een laagdrempelige manier aangepakt worden.
Buurtbemiddeling is een landelijk georganiseerd project. Het is een methode die helpt bij gedoe met de buren.
Het gaat niet altijd om ruzie, maar om situaties waar beide partijen onderling niet uitkomen.
Denkt u dat Buurtbemiddeling u kan helpen, neem dan contact op met
Buurtteam De Wolden.
buurtteam@dewolden.nl -

0528 37 86 86
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Jan is zijn lieve teckel kwijt
Sinterklaas 2001. Zonder dat we het van elkaar weten,
kopen mijn man en ik allebei een stenen teckel voor
elkaar. In oktober van datzelfde jaar is teckel Puck in
ons leven gekomen en oh, wat was Jan gek met haar!
Wat hebben we gelachen toen we beiden Puck als
stenen teckel van elkaar kregen.
Een half jaar later stierf Jan plotseling aan een hartaanval. Ik plaatste zijn Puck op het graf en die van mij in
onze tuin. Onze echte Puck heeft me jaren vergezeld
tijdens wandelingen in de regio. Ongeveer tien dagen
geleden trof ik Puck niet meer aan op Jan’s graf.
Iemand heeft het beeldje meegenomen. En daarbij
behoorlijk wat risico genomen want Jan was een
bekwaam politieman. Puck hoort op het graf van Jan.
Ze zou nooit van hem weglopen. Dus heeft u onlangs
een stenen teckel gezien of gevonden? Wilt u haar dan
terugplaatsen op het graf van Jan of in mijn voortuin?
Het liefst voor 5 december 2020.
Fien Wolzak,
De Vos van Steenwijkstraat 54, de Wijk
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Historische Vereniging
plaatst herinneringspaneel
van het station

ningen en daarmee ook station Koekange in
gebruik werd genomen en de eerste trein rook
en vonken uitbrakend Koekange passeerde
was dat een grote stap in de ontsluiting van
Koekange en een groot deel van de provincie.

De oudere generatie van de bevolking zal zich
nog kunnen herinneren dat Koekange een
spoorwegstation had. Helaas is dit markante
beeldbepalende gebouw in 1971 verdwenen.

Het eerste jaar werd er al door 2889 personen
een kaartje gekocht voor vertrek van dit station en kwamen er 2375 personen aan. Ook
het goederenvervoer kwam al snel op gang.
Om de herinnering aan dit gebouw niet geheel Na de sluiting van het station is dat nog lange
te laten verdwijnen heeft de Historische Ver- tijd doorgegaan. Daarvoor was er een aftakking naar het laad- en losperron gemaakt.
eniging De Wijk/Koekange ervoor gekozen
om bij de plaats waar het station gestaan heeft In 1912 werd de spoorlijn dubbelspoor en
een herinneringspaneel te plaatsen. Dit is ge- begin jaren 50 van de vorige eeuw werd de
lijn geëlektrificeerd.
beurd op 28 oktober door enkele bestuursleden.
Het station heeft dienstgedaan tot 1938. In de
oorlogsjaren ook nog weer enkele jaren. Na
Het paneel is ontworpen en gedrukt door
de oorlog was er geen taak meer voor het stadrukkerij Kleen en het raamwerk is op vrijwillige basis gemaakt door Roderick Heuvel- tion en reden de treinen op volle snelheid
voorbij. Na sluiting van het station werd het
man. Het paneel bevat verschillende foto’s
van het station en een stukje geschiedenis. Zo gebouw gebruikt voor bewoning door spoorwegpersoneel. Soms woonden er 3 of 4 gezinblijft de historie van het gebouw voortleven.
nen tegelijk. Dat bleef zo tot de jaren zevenDe tekst op het bord luidt als volgt: Achter dit tig. Toen de laatste bewoners vertrokken wabord heeft van 1870 tot 1971 het station van
ren liet de NS het gebouw slopen. Daarmee
Koekange gestaan. Toen op 1 mei 1870 met
was na honderd jaar het beeldbepalende statifeestelijk vertoon de spoorlijn Meppel - Gro- onsgebouw helaas verdwenen.

Ina ten Wolde van de Historische Vereniging De Wijk/Koekange bij het herinneringspaneel
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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……………………
IKC 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 28 november 2020. Kopij inleveren voor 23 nov 09.00 uur
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