
  

   

Evenemententerrein begint vorm te krijgen 
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Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Het evenemententerrein in De Wijk begint 

steeds meer vorm te krijgen. De planning van 

aannemer Vos om dit al in december 2020 op  

te leveren is helaas niet gelukt. Ondertussen 

wordt er wel hard gewerkt om het af te krij-

gen. Het terrein wordt verbeterd door de aan-

leg van grasbeton, betonsteen en door een 

energiekast aan te brengen. Momenteel wordt 

ook de riolering tot aan de Wiltenweg ver-

vangen.  
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 Valentijnsactie voor getrof-

fen ondernemers De Wijk                     
 

Het is bijna februari. Valentijnsdag is weer in 

zicht. Een dag waarop geliefden elkaar extra 

aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, 

bloemen of kaarten. Dit jaar willen we iets 

doen voor getroffen ondernemers uit De 

Wijk, die door de lockdown in de problemen 

zijn gekomen.  
 

Het water staat veel ondernemers tot aan de 

lippen. En de maatregelen van het kabinet 

lijken steeds zwaarder te worden. Onderne-

mers in de horeca en evenementenbranche 

hebben het al vanaf het begin van de corona 

zwaar. Ook voor kappers, schoonheidsspecia-

listen en ondernemers in andere contactberoe-

pen is er weinig perspectief. Daarom is er een 

actie op touw gezet om ze een hart onder de 

riem te steken. En jij kan daarbij helpen!  
 

In samenwerking met bakkerij Nijstad en 

bakkerij Dunnink en de stichting Storck, zijn 

twee heerlijke Valentijnstaarten ontwikkeld. 

Een schuimtaart en een caketaart. Hier kun-

nen 6-8 porties uit gesneden worden. De keu-

ze is dus reuze. De kosten van deze Valentijn-

staarten zijn € 8,00 per stuk en de opbrengst 

zal ten goede komen van de getroffen onder-

nemers uit De Wijk. Zij kunnen zich aanmel-

den via zonnedag@outlook.com  De actie is 

op touw gezet door Arend Klomp en Benny 

Spin en wordt ondersteund door MC Antrap-

pers en Businessclub Wacker. 
 

De vrijwilligers van de Valentijns actie 

voor ondernemers komen binnenkort bij u aan 

de deur voor de bestelling en de taartjes  wor-

den vrijdag 12 of zaterdag 13 februari bij u 

thuis bezorgd zodat u samen met uw geliefde 

(n) op 14 februari (of eerder/later) kunt genie-

ten van een heerlijk stuk gebak. Wilt u daar-

naast ook nog eenmalig een bedrag doneren, 

dan is dat ook mogelijk via de bestelbon.  
 

Nieuw is dat u ook 

kunt bestellen via 

onderstaande be-

stelbon. Vul hem 

volledig in en doe 

hem bij de COOP 

in de brievenbus 

zoals op de bon is 

omschreven en u 

ontvangt de taart 

thuis. Natuurlijk kan u de bestelling ook per e

-mail doen. Stuur dan uw naam en adres met 

de gewenste hoeveelheid taarten naar:             

zonnedag@outlook.com  en deze zullen 

dan bij u thuis worden bezorgd.    

BESTELBON VALENTIJNSTAART 

Bij deze bestel ik: …….x een caketaart van Bakkerij Dunnink 

           …….x een schuimtaart van Bakkerij Nijstad 

Ik machtig Stichting Storck om eenmalig het bedrag van de taart (en) van 8 euro 

per stuk af te schrijven van rekeningnummer……………………………………………... 

t.n.v.. ………………...………...adres: ….…………………………………………………… 

Daarnaast machtig ik eenmalig (vrije gift) het bedrag €.………………………………....  

Handtekening: 

Deze bon inleveren voor 10 februari in de groene brievenbus bij de 

statiegeldautomaat in COOP-Dunnink in De Wijk.  
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Miriam ziet Sarah 
 

Miriam van Dijk-Drogt uit De Wijk, behoort 

vanaf maandag 25 januari ook tot de club van 

50. En dus werd er door familie en vrienden 

een Sarah pop in de tuin geplaatst.  Omdat te 

realiseren voor de avondklok, werd ze zon-

dagmiddag weggelokt van huis. 
 

Bij thuiskomst ontwaarde ze de Sarah in de 

tuin. Uiteraard voorzien van een passende 

tekst: ‘Uiterlijk in perfectie, en zeker nog 

sexy. Nog geen grijs haar, maar toch is Miri-

am 50 jaar’.   
 

Een groot feest zit er op dit moment even niet 

in. Dat wordt op een later tijdstip ingehaald. 

Wellicht later dit jaar, wanneer echtgenoot 

Jan ook 50 wordt. Ondanks dat mocht de jari-

ge jet, die werkzaam is bij verzorgingstehuis 

De Schiphorst op de afdeling Havixhorst vele 

felicitaties in ontvangst nemen.  
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Zal ut zo wezen…..? 
 

Het gerucht ging al jaren rond in het dorp. 

Velen wuifden het weg naar het rijk der fa-

belen, maar anderen wisten het zeker en dat 

het geen leugen was. 
 

Deze week liep ik Dickninge en kwam daar 

toch wel een “vreemd” persoon tegen. Een 

beetje schuw liep hij van boom tot boom en 

keek telkens achterom, in de hoop dat nie-

mand hem zou zien. 
 

Je hoort natuurlijk tegenwoordig van die 

rare dingen en in een korte flashback gingen 

mijn gedachten weer terug toen ik vorig jaar 

juni een man zittend in het hoge gras zag 

met zijn rug tegen een boom. En toen ik 

dichterbij kwam zag ik tot mijn grote schrik, 

dat hij ook nog een grote ketting om zijn nek 

had. 

Dus extra voorzichtig liep ik verder in het 

bos genietend van de mooie winterzon en de 

schitterende omgeving. Op een gegeven 

moment was ik in gedachte verzonken en 

werd opgeschrikt door het gekraak van een 

tak en opeens sprong de man achter een 

boom vandaan en vroeg mij waarom ik hem 

volgde…. 

Een goed gesprek volgde en de goede man 

met het uiterlijk tussen een combinatie van 

Catweazle en James Bond, vertelde dat zijn 

voorvader monnik was geweest. 

Geïnspireerd door het Tillevisie programma 

“Verborgen Verleden” is hij gaan zoeken 

naar zijn familie verleden en kwam zo dus 

terecht in De Wiek. Zijn voorvader, Gambri-

nus Damiaan de Wieckse Withe, was in het 

dagelijks leven tuinman in het klooster van 

Dickninge in de jaren rond 1400.  
 

Gambrinus had twee hobby’s; Kruusbezen 

jam maken en fietsen. Dat laatste deed hij 

bij voorkeur met een grote fietspomp op de 

bagage drager, zodat hij meestal de wind in 

de rug had. 

Marietje, hoofd van de ICT afdeling van het 

klooster ging nog wel eens mee om bessen 

te zoeken en zo liep het op een gegeven mo-

ment uit de hand…. 

Een blik op de avondklok leerde mij dat het 

alweer bijna klokslag 12 over 4 was en daar-

om haastte ik mij richting huus. Een korte 

groet naar de goede man en met een vriende-

lijke knik namen wij afscheid van elkaar. Op 

de terugweg naar huis nog even langs het 

nieuwe evenementen terrein. Mijn gedach-

ten gingen al snel naar de mooie Wieker 

Feesten uit het verleden. Normaal, Lukas en 

Gea,  Duo 2 PK en tal van andere artiesten 

wisten de weg naar de tent te vinden. Geluk-

kig is de boel nu verhard en hoeven we met 

zun allen geen natte voeten meer te krijgen 

van vervelende regen buien. Alleen nog 

maar nat van binnen en een volle dansvloer. 
 

Ben benieuwd wat onze fantastisch bestuur 

van de Oranjeverenging voor de komende 

editie weer in petto heeft. Broess Springstien 

heeft al een optreden elders staan dus dat 

wordt het niet, maar  het gerucht gaat wel 

dat er in de week van het feest op diverse 

plekken in De Wiek draagorgels komen te 

staan. 
 

Het terrein is er bijna klaar voor, de inwo-

ners van De Wiek zijn er helemaal klaar 

voor (of mee…). Nu nog even afwachten op 

een kleinigheidje Ik denk wel dat we er met 

zun allen iets heel moois van gaan maken, ik 

heb er ieder geval zin an en weet dat ik niet 

de enige ben. Oh ja, over die man, die daar 

in het hoge gras net buiten het dorp in het 

gras zat? Tsja, zijn hond was op vakantie.  
 

Kop dur veur  

Stebo 
 

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                   

Te koop, gevonden, verloren  
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Wintersport maand                

bij café restaurant                        

de Wiekslag  

Normaal gesproken is februari bij uitstek een 

maand waarin velen van ons op wintersport-

vakantie gaan. Helaas is dat nu niet mogelijk, 

maar dat wil niet zeggen dat je niet kan genie-

ten van de Oostenrijkse tafel. De hele maand 

februari is onze weekend special dan ook een 

overheerlijk Oostenrijks menu. En jullie we-

ten allemaal: met Maria in de keuken moet 

dat wel goed komen!  

We beginnen met de eerste 2 weekenden van 

februari. Op 6 en 7 februari hebben we 

Schweinebraten met rösti en een gemengde 

salade op de kaart staan. Ben jij een echte 

vleeseter, dan is dit zeker een lekker maaltje 

voor jou. Het tweede weekend (13 en 14 feb) 

hebben we een schnitzelfestijn. Kies bij je 

schnitzel een eigengemaakte sausje. Keuze uit 

Zigeunersose of Jägersose.  

En wat is een wintersportmaand zonder over-

heerlijk Oostenrijks toetje 

Dus deze maand bij de Oostenrijkse menu's 

een overheerlijk, eigengemaakt verras-

singstoetje. Zo lang de voorraad strekt uiter-

aard.  Naast de specials kan je ook kiezen uit 

ons vaste afhaalmenu. Dus bel en bestel snel 

via 06 302 161 00 
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Waarom worden er                      

zoveel bomen gezaagd                 

in Dunningen? 
 

Veel inwoners van de Wijk vragen zich af 

waarom er zoveel bomen worden gezaagd in 

Dunningen. Dit lijkt niet erg op uitdunnen. 

We vroegen het Ina ten Wolde.  
 

Ten Wolde: “De ongeveer tweehonderdvijftig 

lariksen zijn geplant ongeveer 60 tot 80 jaar 

geleden met als doel productiehout. Van za-

gen is nooit gekomen, de tijd is echter veran-

derd. Vroeger werden dit hout gebruikt voor 

o.a. afrasteringspalen en hout voor onderhoud 

van de boerderijen. De lariksen zijn ongeveer 

met veertig jaar kaprijp, dus er is wat deze 

bomen betreft behoorlijk wat achterstand.  

Een gedeelte van het overige bos is in 1986 

nog gekapt, de rest is wegens omstandighe-

den blijven staan. De bomen staan veel te 

dicht op elkaar, zodat ze niet voldoende kun-

nen uitgroeien. Er is een aantal doodgegaan, 

scheef gegroeid of iets anders is er misge-

gaan. Verder is er veel Amerikaanse vogel-

kers in het bos. Dit is een uitheemse boom en 

hoort niet in een bos in de Wijk thuis. Dat 

deze zoveel en snel verspreid zijn, komt door 

de dassen en de vogels. Zij verslepen de bes-

jes van de vogelkers en deze kiemen snel en 

groeien hard.  De vogelkers op de dassen-

burcht blijft staan. Hetzelfde geldt voor de 

vele hulstbomen. Ook deze worden verspreid 

door de vogels, kiemen gemakkelijk en groei-

en snel. 
 

Wanneer denken jullie klaar te zijn? 

Ten Wolde: ‘Het zagen is voor 15 maart 

klaar. Het houtbedrijf doet zijn uiterste best 

om zo spoedig mogelijk het hout op te halen, 

maar door de natte omstandigheden is het een 

lastig karwei. Er wordt in het voorjaar en de 

zomer bekeken, wat er allemaal aan bomen  

zal opkomen, lariksen zaaien zichzelf. Er 

wordt niet aangeplant in het voorjaar. Aan-

planten in het voorjaar is niet effectief, er is 

in de zomer een grote kans op verdrogen. In 

het najaar wordt bekeken of en wat er aange-

plant zal worden. Het zal enkele jaren duren, 

maar het Dunningerbos wordt vanzelf weer 

mooi’. 
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Ondernemers balen van  

Lockdown zonder perspectief 
 

Het water staat veel ondernemers tot aan de 

lippen. Nu er maar geen eind aan de Lock-

down lijkt te komen. Ondernemers in de hore-

ca en evenementenbranche hebben het al van-

af het begin van de corona zwaar. Ook voor 

Kappers, schoonheidsspecialisten en onderne-

mers in andere contactberoepen is er weinig 

perspectief. Hoe vergaat het de Wieker onder-

nemers? We vroegen het een aantal van hen. 
 

Trendline Haarmode 

Bij Trendline Haarmode zien ze het met lede 

ogen aan. Petra Gruppen: `Hoe lang gaat dit 

nog duren. Dit wordt  wel een dingetje. Er 

zijn geen extra steunpakketten, echter alle 

vaste kosten lopen wel gewoon door. Evenals 

de personeelskosten. We kijken en denken in 

mogelijkheden, maar er kan op dit moment 

niet veel. Vaste klanten geven we nu op af-

stand advies, en bezorgen we thuis kleurpak-

ketten.  En uiteraard volgen we online trainin-

gen en cursussen. Veel meer kun je niet. En 

dat is frustrerend. Je bent kapper en wilt ge-

woon weer aan de slag met datgene waar je 

goed in bent. We zitten hier al vijfentwintig 

jaar. Zijn een gezond bedrijf, maar nu voel je 

het uit je handen wegglippen’. Er is inmiddels 

een doneeractie gestart op internet via:  

/www.doneeractie.nl/steun-trendline-

haarmode-de-wijk/-49211 
 

Autorijschool De Wijk 

Voor Gerdo Kleine van Autorijschool De 

Wijk zijn het eveneens bizarre tijden. ‘Tijdens 

de eerste lockdown lagen de rijlessen twee 

maanden stil. En nu wederom. Hoe lang gaat 

het nu duren? Zeg het maar!’. Kleine die in 

januari 2017 van start ging met zijn rijschool, 

zag zich gedwongen om weer in loondienst te 

gaan werken. ‘Ik werk inmiddels weer voor 

mijn oude werkgever Circuit Sneltransport in 

Meppel. Die me destijds graag wilde behou-

den, maar omdat ik voor me zelf begon heb ik 

die baan opgezegd. En nu werk ik daar weer 

voor twintig uur in de week. Als het weer 

kan, combineer ik dat met de autorijschool’. 
 

Kapsalon Haar.Werk  

Cindy Luchies-Mennink  vindt het ontzettend 

vervelend dat ze de kapsalon weer dicht moet 

houden. ‘Ik mis het contact en de gezelligheid 

met de klanten enorm!  Maar ik heb me voor-

genomen om me er niet meer druk over te 

maken, dat heeft geen enkele zin. Met  twee 

jonge kinderen en een jonge hond in huis heb 

ik ook niet echt tijd om me er druk over te 

maken!  Gelukkig weten de mensen me wel te 

vinden wanneer ze iets nodig hebben. Ik hoop 

natuurlijk dat we na 9 februari allemaal weer 

open mogen, hoewel ik daar persoonlijk nog 

niet echt op reken. We maken er maar het 

beste van, en zoals iedereen hoop ik dat we 

snel van deze hele situatie af zijn, en weer 

door kunnen gaan met onze gewone normale 

levens! Als duidelijk wordt wanneer de salons 

weer open mogen zal ik op mijn website 

(www.haarwerkdewijk.nl) en op mijn face-

book pagina (Haar.Werk) informatie zetten 

met betrekking tot het maken van afspraken.  

Ik hoop dat iedereen gezond en wel deze 

lockdown doorkomt! 
 

Haarmode Jose 

José Hulzebosch  van Haarmode Jose baalt 

eveneens dat ze niet aan het werk kan. ‘Het 

voelt nu ook anders dan tijdens de eerste lock-

down. Je weet niet wanneer dit op houdt. En 

vanuit de overheid is er ook weinig steun. 

Natuurlijk krijg je wel verzoeken van mensen, 

of ze thuis geknipt kunnen worden. Maar dat 

mag niet, en dat doen we dus ook zeker niet. 

Je hoopt alleen dat de klanten er begrip voor 

hebben. En dat ze niet allemaal tegelijk in de 

salon komen, zodra het weer kan’. 
 

Knip en Krul bij Anita 

Net zoals alle ondernemers hebben ze het bij 

kapsalon knip & krul bij Anita ook moeilijk. 

Anita: ‘Maar we doen er alles aan om dorps-

straat 36 een kapsalon te laten blijven! En 

iedereen kan ons daar een beetje mee helpen 

via o.a. social media. Volg ons op Facebook 

en Instagram!  We staan te springen om jullie 

weer te mogen begroeten in onze gezellige 

kapsalon, want we missen jullie en ons werk 

enorm’.  
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Nagels & Zo 

Ingrid Alberts van verzorgingssalon Nagels & 

Zo mist het contact met de klanten heel erg. 

‘Het zijn vreemde en bizarre tijden, en er is 

weinig perspectief. En soms is het  ook best 

tegenstrijdig wat je hoor en ziet. Zeker als je 

op social media berichten tegenkomt waarin 

soortgelijke diensten worden aangeboden 

door mensen die zich niet aan de regels hou-

den. Als we ons allemaal daar allemaal aan 

houden zijn we er ook eerder uit, daar ben ik 

van overtuigd’. 
 

Hair Professionals  

Monica Oostra van Hair Professionals be-

schouwt de situatie als heel onwerkelijk. ‘De 

eerste lockdown in maart moesten we de kap-

salon voor acht weken dicht  doen. Dat was 

zeker niet leuk, maar gelukkig was het mooi 

weer, en werden we nog iets gecompenseerd. 

Wel hebben we daardoor helaas het contract 

van onze werkneemster niet kunnen omzetten 

naar een vast contract, wat anders in juni had 

moeten gebeuren. Maar mijn compagnon en 

ik hadden zoiets van we gaan lekker met zijn 

tweeën verder,  we hadden er weer zin in. 

Helaas vertelde mijn compagnon  in septem-

ber dat ze er toch mee op wilde houden,  tja 

dan heb je geen keuze’. In Briett werd een 

nieuwe en leuke kapster gevonden. Waardoor 

er weer een frisse wind waait in de salon in 

Ruinerwold. De tweede lockdown voelt voor 

de onderneemster uit De Wijk anders. ‘De 

leukste en drukste weken in  december zijn 

ons afgenomen. En ook voor de steunpakket-

ten komen veel kapsalons niet voor in aan-

merking. Het is dit keer een stuk zwaarder. 

Gelukkig mogen we onze haarwerk behande-

lingen nog wel uitvoeren. Dat is heel dank-

baar werk, vooral als je ziek bent in deze 

moeilijke tijd, en je kunt ze helpen aan mooi 

haarwerk. Kortom we houden de moed erin, 

en staan heel graag klaar voor iedereen  zodra 

het weer kan. We kijken er nu al naar uit’.  
 

Cafe de Wiekslag 

Maria van cafe de Wiekslag heeft weinig ver-

trouwen meer in de overheid.  ‘Ze praten wel 

mooi, maar het is uitzichtloos. De horeca zit 

in het verdomhoekje. Eindelijk geven ze toe 

dat de horeca niet de besmettingshaard is, 

maar moet wel dicht blijven. De stand van 

zaken: we zijn al zeven maanden dicht en 

gaan de achtste in. Het afhaalloket is een 

noodoplossing, maar het dekt de kosten bij 

lange na niet. Wanneer is dit voorbij? De 

overheid heeft het over wel steunpakketten en 

tegemoetkomingen, wat leuk klinkt, maar wat 

in de praktijk niet veel voorstelt. En ik kom er 

niet voor in aanmerking’. Lukt het nog? ‘Het 

is even vol te houden, maar 7/ 8 maanden is 

lang en daardoor moet ik veel eigen geld in-

leggen, mijn pensioengeld dus’. Is er nog ver-

trouwen?  ‘Nee, mochten de verkiezingen 

straks in maart gewoon doorgaan zoals altijd, 

dan ga ik ook open. Als er dan zoveel mensen 

bij elkaar kunnen komen, dan kan een cafe 

ook geen probleem meer zijn’. 
 

Bemo Entertainment 

Benny Spin van Artiestenbureau Bemo Enter-

tainment zag al zijn voorbereide werkzaamhe-

den als sneeuw voor de zon verdwijnen. ‘Er 

stonden mooie (dorps) feesten gepland, we 

hadden er echt zin in om dat te regelen en 

organiseren. Bijna alle artiestenboekingen van 

vorig jaar zijn verzet naar dit jaar, en inmid-

dels zijn we alweer bezig om ook die weer te 

verzetten naar 2022. Het eigen festival 

‘Monsters of Rock’ in Veeningen wat vorig 

jaar niet door ging, en een jaartje werd opge-

schoven kan ook dit jaar niet plaats vinden 

om dezelfde reden. ‘Dus je hoopt dat er later 

dit jaar nog wat mogelijk is’. 
 

Bovi + opleidingen 

Jan Boverhof uit De Wijk ging in september 

2019 van start met zijn bedrijf Bovi + oplei-

dingen. ‘De eerste lockdown was wel  heftig. 

Er stond van alles gepland tot de zomervakan-

tie. Dat moest allemaal gecanceld worden. 

Via een uitzendbureau kon ik gelukkig tijde-

lijk aan de slag als heftruckchauffeur. De 

tweede lockdown is iets minder heftig, er 

gaan nu nog wel wat opleidingen door. Behal-

ve bij de scholen, daar mag je niet komen!. 

En alle code 95 gerelateerde opleidingen lig-

gen ook stil. Want dat gaat via het CBR’.  
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Heeft u ondersteuning of hulp nodig, ervaart u overlast, maakt u zich zorgen  

of heeft u concrete en acute vragen neem direct contact op met het buurtteam  

via: 0528 – 37 86 86 of email buurtteam@dewolden.nl 

Anoniem melden is uiteraard ook mogelijk. 

Steun Haarmode José 
 

Hoe?  U kunt een nummertje kopen, deze kost 

€5,- per stuk. U mag er zoveel kopen als uzelf 

wilt. Bel of bericht ons, laat weten hoeveel 

nummertjes u wil. Wij koppelen het nummer-

tje / nummertjes  aan uw naam en het andere 

nummertje komt in een bak.  
 

Betaling kan via een betaalverzoekje of over-

boeking. Als de betaling ontvangen is laten 

wij u weten welk nummer u heeft.  

nummertjes kunnen tot en met vrijdag                         

5 februari gekocht worden! 

En wie weet wint u nog wel 1 van de leuke 

prijzen!  
 

* raambord met tekst aangeboden door 

Things! 

* Een strippen kaart met 5x GRATIS knippen 

bij ons in de salon.  
 

U steunt ons dan in deze verschrikkelijke tijd! 

Wij hopen natuurlijk ook dat we u snel weer 

in de salon mogen ontvangen! 

mailto:buurtteam@dewolden.nl
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  Nestkastjes om eikenpro-

cessierups te bestrijden 

Joost Kam uit De Wijk heeft van Landschaps-

beheer Drenthe nog eens dertig nestkastjes 

gekregen om de eikenprocessierups te bestrij-

den op het fietspad van De Wijk naar Meppel. 

Deze worden binnenkort opgehangen. In no-

vember vorig jaar hing Kam samen met ande-

ren al 17 nestkastjes op voor mezen die ze 

kregen van gemeente Meppel. Ook hoopt 

Kam dat vanaf volgend jaar de bermen van 

het fietspad worden ingezaaid met kleurige en 

fleurige bloemenmengsels. Zodat ook andere 

insecten mee kunnen helpen om de eikenpro-

cessierups te verminderen. 
 

Word ‘PraatMaatje’! 
 

Zoals we allemaal weten kunnen er veel din-

gen door de huidige coronamaatregelen niet 

doorgaan. Voor veel mensen komt hiermee 

een alledaags praatje te vervallen.   
 

Maar hoe kun je dan toch een praatje maken 

zonder elkaar fysiek te zien? Door te bellen of 

te schrijven! Vind jij het leuk om af en toe 

eens met een onbekend iemand te bellen of te 

schrijven? Word dan ‘Praatmaatje’!  

Als praatmaatje word je gekoppeld aan ie-

mand die het ook leuk vind om te bellen of te 

schrijven, iemand met dezelfde interesses. En 

wat het wordt, bellen of schrijven, bepalen 

jullie zelf. 
 

Wil jij af en toe eens gebeld worden of post 

ontvangen? Of vind je het leuk om iemand 

een brief of kaart te sturen? Geef je dan nu op 

en wordt ‘PraatMaatje’! 
 

Aanmelden kan bij Gerrie de Roo, ger-

riederoo@welzijndewolden.nl of                              

Leonoor Colenbrander                                                   

leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl 

van Welzijn De Wolden. Via hen ontvang je 

dan verdere info en een inschrijfformulier 

‘Praatmaatje’.  

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op 

via bovenstaande mailadressen of per telefoon 

0528 – 378686. 



bedenken ontwerpen uitvoeren

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 728100
www.gacreatief.nu

Geworteld in het verleden, 
indrukwekkend in het heden
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 Rick Martens (19) begint 

eigen mechanisatiebedrijf  
 

De Wijk heeft er weer een jonge ondernemer 

bij gekregen. Sinds 1 januari dit jaar is Rick 

Martens (19) officieel van start gegaan als 

monteur in de landbouwmechanisatie. Met 

zijn bedrijf Martens Techniek richt hij zich op 

onderhoud, reparatie en aanschaf van machi-

nes en tractoren. 
 

Nadat Martens de opleiding: monteur mobiele 

werktuigen had voltooid, deed hij werkerva-

ring op bij een aantal landbouwmechanisatie-

bedrijven in de regio. Daar ontstond ook de 

wens om zelfstandig aan de slag te gaan. ‘Het 

hele traject van het klantencontact, tot de dia-

gnose, offerte en het oplossen van het pro-

bleem wil ik zelf in de hand hebben. Daarom 

pak ik alle klussen aan. Je leert er  van, en het 

is heel afwisselend. Dat is tevens het leuke 

aan dit vak’.  
 

In deze lastige coronatijd starten als  onderne-

mer  wordt daarom ook niet als een probleem 

gezien. ‘Nee, in het geheel niet. Ik woon nog 

thuis, heb nog geen gezin en/of hypotheek, 

kan alle kanten nog op’. Vriendin Indy ver-

zorgt overigens wel de social media voor het 

bedrijf ´Daar is ze beter in dan ik´.  

Dat sleutelen zat er overigens al op jonge 

leeftijd in bij Martens. ‘Het begon met brom-

mers opknappen in de schuur bij mijn ouders. 

Tot dat er tractoren en shovels op de dam bij 

huis kwamen te staan. Dat kon natuurlijk op 

een gegeven moment niet meer’.  Bij  Jan 

Koster aan de Stapelerweg 5 in De Wijk vond 

de jonge ondernemer onderdak in een loods 

op het boerenbedrijf. ‘Ik zocht een grotere 

werkplaats, en dit kwam ter sprake nadat ik 

een tractor voor hem gerepareerd had. Vanaf 

oktober zijn we bezig geweest om het hier in 

te richten en op te knappen’.  Naast de loods 

staat een kleine unit, die dienst doet als kan-

toor. ‘Ook handig natuurlijk om een klant of 

vertegenwoordiger te ontvangen’ lacht Mar-

tens. 
 

Met Martens Techniek richt Rick zich vooral 

op onderhoud en  repareren van landbouw en 

tuin & park machines, zoals kalibreren en het 

uitlezen van storingen via de computer. ‘We 

beschikken over moderne apparatuur en zijn 

niet merk gebonden’. Daarnaast kunnen klan-

ten er terecht voor de verkoop van smeermid-

delen, gereedschappen, tractoren en machi-

nes.  Voor meer informatie:  telefoon: 06-

46307803 of via facebook.com/

martenstechniekrick 
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Logo op dorpshuis 
 

Er is weer hard geklust door het bestuur van 

het dorpshuis. Vanaf zaterdag 30 januari is de 

huisstijl van Dorpshuis De Wijk ook aan de 

buitenmuren van het dorpshuis te zien. Het 

logo is bevestigd aan de kant van de Dorps-

straat. Het logo is ontworpen door onze 

dorpsgenote Vera Vos. Ook aan de kant van 

de Julianaweg kunnen voorbijgangers het 

dorpshuis bijna niet missen. Hier hangt het 

nieuwe spandoek van Dorpshuis De Wijk. 

Het bestuur en de medewerkers kunnen niet 

wachten om in het dorpshuis weer gezellige 

bijeenkomsten en nieuwe activiteiten te orga-

niseren. Ondertussen zitten ze niet stil en vin-

den achter de schermen diverse verbeteringen 

plaats.  
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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 

http://www.dewijk.info
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