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Dorpsstraat 37 - De Wijk  
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Supermarkt Coop Dunnink heeft een flinke 

metamorfose ondergaan. Gelijk nadat slager 

Roelof ten Heuvel met pensioen ging werd 

de slagerijafdeling vernieuwd. 
 

Dit was volgens ondernemer Niek Slomp een 

goed moment, om alles weer up-to-date te 

maken. De slagerij heeft plaats gemaakt voor 

nieuwe en ruimere koelvitrines. Met een uit-

gebreid assortiment in vleeswaren. Ook is er 

extra ruimte voor gekoelde producen bijge-

komen. Zoals op de zuivelafdeling. Het as-

sortiment kazen en tapas op de kaasafdeling 

is flink uitgebreid. De groente en broodafde-

ling hebben eveneens een facelift ondergaan 

en zijn ruimer opgezet. Het resultaat mag er 

zijn. Het ziet er weer spic en span uit. 
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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   
 

Coop Statiegeldactie                                     
Dorpshuis de Wijk is vanaf 1 april 2021,                        

drie maanden lang uitgekozen voor de statie-

geld actie bij Coop de Wijk!  (En dat is geen 

1 april grap) Help ons nu wij nog steeds ge-

sloten zijn met uw statiegeld bon, en doneer.  

Wandelen voor Hartstichting                
Wandel zaterdag 10 april mee! Met de wan-

deling wordt geld opgehaald voor de Hart-

stichting. Kosten € 15,00 p.p. Afstand 30 

km. Inschrijven kan via www.hartstocht.nl.   

Te koop, gevonden, verloren  
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Bouw van twee woningen 
Het college van B & W De Wolden kan zich 

vinden in het plan voor de bouw van twee 

vrijstaande woningen aan het Secretaris Gold-

steinplantsoen in de Wijk.  
 

Op deze plek stond vroeger de speciaalzaak  

van Vlot en Winters. De bebouwing is al ge-

sloopt. De initiatiefnemer wil daar twee wo-

ningen bouwen. Het college vraagt de raad het  

bestemmingsplan aan te passen. Het bestem-

mingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. 

Het plangebied is gelegen binnen het plange-

bied van de beheersverordening De Wijk en is 

daarin aangeduid als ’Bestaand’ en 

‘Showroom’. Initiatiefnemer heeft de bedrijfs-

activiteiten reeds gestaakt. Tevens is de be-

bouwing reeds gesaneerd (asbest) en gesloopt 

op basis van een verkregen sloop vergunning.  
 

Het voornemen is het perceel Secretaris 

A.W.G. Goldsteinplantsoen 8 te herontwikke-

len voor woningbouw. Daarbij zijn twee 

woonpercelen voor vrijstaande woningen met 

daarbij behorende bouwwerken voorzien. De 

beide woonpercelen zullen ieder een omvang 

hebben van ca. 600 m².  
 

Het westelijk van het plangebied gelegen 

woongebied (Parkweg e.o.) is in de periode 

van 2016 tot en met 2019 reeds herontwik-

keld. Daarbij zijn de verouderde (huur)

woningen vervangen voor nieuwbouw.  
 

Met deze herontwikkeling is dit voornemen 

reeds betrokken. Met de in dezen beoogde 

ontwikkeling zijn de westelijk gesitueerde 

nieuwbouw woningen namelijk dichter op het 

plangebied toegestaan dan op grond van mili-

euzonering (hinderrichtafstanden) mogelijk 

zou zijn. Daarbij is, met de aanleg van de 

nieuwe weg voor de woningen Parkweg 13 tot 

en met 17, reeds voorzien in een mogelijkheid 

om de met dit plan beoogde woonpercelen te 

ontsluiten. 
 

 

Rioleringswerkzaamheden  
 

In opdracht van het college van burgemeester 

en wethouders is Buning Wegenbouw BV uit 

Zuidwolde vorige week gestart met riolerings-

werkzaamheden in De Wijk. Het betreft het 

gedeelte van de Briëtweg tussen de Vijverweg 

en de Emmaweg. Van het Goldsteinplantsoen 

en Parkweg gaat het om het gedeelte tussen de 

Briëtweg en het nieuwe straatwerk van de 

Parkweg bij huisnummer 13.  
 

Hierbij worden bestaande vuilwaterriolen 

vervangen en zullen nieuwe hemelwaterriolen 

worden aangelegd. Het aanwezige straatwerk 

zal na de rioleringswerkzaamheden in nood-

bestrating worden teruggebracht. Hierna krijgt 

het straatwerk enkele weken de tijd om na te 

zakken. Na enkele weken nazakken zal het 

straatwerk opnieuw worden aangebracht in 

het definitieve verband. Hierbij worden de 

betreffende wegen 100% herstraat.    
 

- In de periode van maandag 19 april tot en 

met vrijdag 4 juni zal het aanwezige vuilwa-

terriool worden vervangen.  

- In dezelfde periode zal een nieuw hemelwa-

terriool worden aangelegd. Hierop zullen de 

bestaande straatkolken worden aangesloten. 

Voor de woningen worden aansluitpunten 

aangelegd tussen de rijbaan en het voetpad. 

Het is echter nog niet verplicht om hierop de 

regenpijpen van de woningen aan te sluiten.  
 

In de periode van maandag 14 juni tot en met 

vrijdag 30 juli zullen de aangegeven delen van 

de Briëtweg, Goldsteinplantsoen en de Park-

weg volledig worden herstraat. Om de over-

last zoveel mogelijk te beperken zullen zowel 

de rioleringswerkzaamheden als de herstraat-

werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.  
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Gezocht:                                           

weidevogelvrijwilligers 

 

De kievit, de scholekster, de grutto, de ture-

luur en de wulp: Drenthe kent verschillende 

weidevogels. Maar hun toekomst ziet er niet 

rooskleurig uit, er zijn steeds minder vogels 

op de Drentse weiden en akkers te vinden. 

Om deze zorgelijke ontwikkeling een halt toe 

te roepen, zetten honderden vrijwilligers zich 

jaarlijks in voor de bescherming en monito-

ring van de boerenlandvogels in onze provin-

cie. Landschapsbeheer Drenthe is op zoek 

naar versterking in de vorm van nieuwe wei-

devogelvrijwilligers. 
 

Binnen Drenthe zijn verschillende werkgroe-

pen actief in het beschermen van de weide- 

en akkervogels. Deze vrijwilligers gaan in 

groepen op zoek naar nesten in het veld en 

proberen deze te beschermen. Dit alles ge-

beurt in nauwe samenwerking met de boeren 

die er zoveel mogelijk aan doen om de weide-

vogels op hun percelen te behouden. De sa-

menwerking tussen vrijwilligers, boeren en 

loonwerkers is een essentieel onderdeel in het 

beschermingswerk. Samen willen we de wei-

devogels die er nog zijn, behouden voor de 

omgeving en voor de toekomst!  
 

Taken 

Met elkaar het veld in, observeren, markeren 

en invoeren van nesten zijn belangrijke taken 

die worden uitgevoerd door vrijwilligers. 

Door een deels vergrijzend bestand aan vrij-

willigers, zijn we op zoek naar nieuwe vrij-

willigers die deze prachtige vogels willen 

beschermen.  
 

Aanmelden 

Wilt u meehelpen de weidevogels te bescher-

men? Neem dan contact op met Erwin 

Bruulsema (e.bruulsema@lbdrenthe.nl), pro-

vinciaal coördinator weidevogels voor Dren-

the vanuit Landschapsbeheer Drenthe. Hij 

koppelt u aan de vrijwillige weidevogelgroep 

Ruinerwold.  Zij zullen u in de praktijk de 

fijne kneepjes van het 

‘weidevogelbescherming-vak’ bijbrengen.  

Bent u gevorderd weidevogelvrijwilliger, dan 

weet u wat u te doen staat en wordt samen 

met de groep of Landschapsbeheer Drenthe 

gekeken naar wat u kunt doen voor de weide-

vogels.  

mailto:e.bruulsema@lbdrenthe.nl
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WIJC start met techniek-

training voor de jeugd 
 

De afgelopen week is WIJC gestart met een 

extra techniektraining op vrijdagmiddag voor 

JO 8 tot en met 13. De trainingen worden 

verzorgd door Mart en Dennis Westerbeek en 

Siemen Hiemstra en Esmee Huisjes.  
 

Elk uur wordt door twee trainers aan een 

groep van maximaal tien spelers training ge-

geven waarbij het accent ligt op techniek. Het 

is vrijdagmiddag een prachtig gezicht om de 

jeugd fanatiek te zien kappen en draaien met 

de bal, om de opgestelde pionnetjes op het 

prachtige nieuwe kunstgrasveld van v.v. 

Wacker. De fel gekleurde voetbalschoenen, 

fluoriserende sportshirts, en op de achter-

grond de lentezon maken het plaatje com-

pleet. 
 

Positieve reacties 

Trainer Mart Westerbeek, die de opleiding 

sport en bewegen volgt aan het CIOS in Hee-

renveen ziet met genoegen dat zijn spelers de 

aanwijzingen en instructies goed uitvoeren. 

Het spelplezier druipt er als het ware vanaf. 

Westerbeek: 'Er wordt heel positief op gerea-

geerd op deze trainingen. Je ziet het al. Hoe 

vaker ze dit doen, hoe beter het wordt'. Tot 

eind mei staan er in totaal zeven extra tech-

niektrainingen op het programma.  
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Groene Schoolplein-

Buurtplein een stap verder 
 

De trend van ‘het groene schoolplein’ heeft 

ook De Wijk in zijn greep: Sinds een jaar 

wordt er hard gewerkt aan de vergroening en 

verduurzaming van het schoolplein-

buurtplein bij IKC De Horst – vrijwel alles 

met vrijwilligers, soms met professionals, en 

gerealiseerd met geld uit donaties en fondsen.  
 

De werkgroep bestaat uit vijf enthousiaste, 

ondernemende ouders van schoolgaande kin-

deren. Wij wensen de kinderen een boeiende 

leef-, speel-, en leer omgeving waarin zij kun-

nen ontdekken, zoeken & vinden, zich verba-

zen over de natuurlijke omgeving, en zich 

geïnspireerd voelen door de seizoenen, de 

groei van bloemen en planten en het vinden 

van diertjes. Ons primaire doel is daarom 

deze openbare speelplek te vergroenen; inspi-

rerender te maken én ook voor educatieve 

doeleinden met betrekking tot een duurzame 

en circulaire wereld in te zetten'. Aldus Mar-

go Verhagen van de plein-werkgroep. Inmid-

dels zijn er meer dan 3500 tegels verwijderd 

en is er plaats gemaakt voor allerlei groen en 

natuurlijke speelattributen. 
 

Nadat de werkgroep advies inwon bij Quer-

cus Boomexperts B.V. over geschikte scha-

duwbomen voor het kleuterplein, bood het 

bedrijf aan een 5-tal bomen en de aanplant 

ervan te sponsoren. Het groene schoolplein 

bleek goed bij de duurzame visie van het be-

drijf te passen. Al jaren wordt er bij Quercus 

gewerkt op duurzame en ecologisch verant-

woorde wijze en wordt dit ook getoetst via de 

CO2-prestatieladder (niveau 5). Waar voor-

heen vooral de aandacht naar energie- en 

CO2 prestaties ging is de duurzaamheidsvisie 

afgelopen jaar bewust nog breder getrokken. 

Zo worden publieke initiatieven ondersteunt, 

met name daar waar ‘people & planet’ samen 

komen.  
 

Het vergroenen van schoolpleinen biedt aller-

lei kansen; naast een gevarieerder en uitda-

gender speelaanbod, is er ruimte voor ver-

duurzaming en klimaatadaptatie en ook na-

tuureducatie. >>  
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Wanneer je het breder trekt is het ook een 

mooie kans om de buurt bij elkaar te brengen 

en samen – ondernemers & bewoners - een 

mooie plek te creëren waar iedereen graag 

komt. Zo versterkt het de sociale cohesie ook 

nog eens.  
 

Deze week  zijn door Quercus de 5 dak-

moerbeibomen geplant. Komende zomer zul-

len de kleuters van IKC De Horst al profite-

ren van enerzijds schaduw onder de bomen, 

en anderzijds verkoeling doordat tegels rond-

om de aanplant, plaats hebben gemaakt voor 

gras. 'Sponsoren, donateurs, vrijwilligers; we 

noemen ze ‘vrienden van het Schoolplein – 

Buurtplein’. We kunnen niet zonder hen. 

Voor elk onderdeel dat we plannen en uitvoe-

ren op het plein zijn we afhankelijk van fi-

nanciële middelen, maar ook regelmatig van 

expertise of zogenaamde ‘in kind’ sponsoring 

met materialen en machines'. zegt Verhagen. 

'We zijn Quercus dan ook heel dankbaar voor 

deze actie. Omdat het in het afgelopen Coro-

na-jaar soms moeilijk bleek vrijwilligers op 

de been te brengen, is het helemaal welkom 

dat Quercus niet alleen bomen en expertise 

leverde, maar ook de mankracht. Voor onze 

vrijwilligers zou het een enorme klus zijn, 

voor Quercus is het dagelijks werk!'.  
 

Dak-Moerbei  
 

De dak-moerbei is een snelgroeiende en 

grootbladige dakboom die zorgt voor veel 

schaduw.  Deze combinatie zorgt snel voor 

een dicht bladerdek en schaduw. Anders dan 

de normale moerbeiboom geeft deze soort 

geen vruchten, waardoor we ons geen zorgen 

hoeven te maken over vrucht-vlekken in kle-

ding. De bladeren verschijnen in mei, iets 

later dan de meeste bomen, maar het blad 

blijft lang aan. Het blad verkleurt in de herfst 

nauwelijks. Meestal valt dit bij een stevige 

nachtvorst van de boom. 

De ‘Morus alba Macrophylla’, wordt toege-

past als dakboom, leiboom, struik of solitair-

boom. Het moerbeiengeslacht bestaat uit 14 

soorten. Samen met onder meer de papier-

moerbei, de vijg en de osagedoorn vormen ze 

de moerbeifamilie Moraceae. Voor de Lage 

Landen zijn vooral witte moerbei (Morus 

alba) en de zwarte moerbei (Morus nigra) van 

belang. De papiermoerbei behoort tot de witte 

moerbei. De moerbei of moerbezie wordt al 

millennia lang gekweekt en is verspreid tot 

ver buiten zijn natuurlijk areaal. De moerbei 

is in Nederland niet ‘inheems’; hij komt van 

origine uit China waar hij gebruikt werd als 

waardplant voor de kweek van zijderupsen. 

De boom kan meer dan 100 jaar oud worden! 
 

 

Vrijwilligers gezocht voor 

Sport en Cultuurkamp 
 

Welzijn De Wolden is op zoek naar jonge, 

enthousiaste vrijwilligers die willen helpen 

bij de organisatie van het Sport- en Cultuur-

kamp dat van 10 t/m 13 augustus plaatsvindt 

in De Wolden. Jongeren die het leuk lijkt om 

kinderen te begeleiden bij de activiteiten kun-

nen zich nu aanmelden. 
 

Ook mensen die willen helpen bij de catering 

zijn welkom om te reageren. Het gaat om 

hulp bij het klaarzetten van het ontbijt, lunch 

en diner. De organisatie is blij met vrijwil-

ligers die de hele week komen helpen, maar 

een aantal dagen van de week kan ook.                    

Om aan te melden mail naar                                       

yvonnehooijer@welzijndewolden.nl.  

Na aanmelding volgt een uitnodiging om 

kennis te maken. 
 

Jaarlijks zomerkamp 

Het kamp voor kinderen in de basisschool-

leeftijd wordt elke zomer georganiseerd door 

de gemeente Hoogeveen en De Wolden. De 

week is speciaal voor kinderen die om diver-

se redenen niet op vakantie kunnen. Bijvoor-

beeld vanwege financiën, ziekte van familie-

leden of andere omstandigheden. Sportfunc-

tionarissen en jongerenwerkers werken samen 

met een team van zo’n tien vrijwilligers. Het 

is elk jaar een gezellige week waar ook de 

vrijwilligers naar uitkijken. Naast onvergete-

lijke ervaringen heeft het al veel nieuwe 

vriendschappen opgeleverd. 

 

mailto:yvonnehooijer@welzijndewolden.nl


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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Jan van Dijk is 50 jaar 
 

Jan van Dijk behoort 

sinds 21 maart ook 

tot de ‘club van 50’.  
 

En wie 50 jaar wordt 

krijgt een Abraham 

in de tuin, met een 

passende tekst. Dit 

hadden vrienden de 

avond tevoren al 

voor hem geregeld.  
 

Van Dijk is in het 

dagelijkse leven 

chauffeur bij Kolk 

Transport in De 

Wijk.  
 

 

En klussen is zijn 

grootste hobby. ‘The White House’ aan de Dorpsstraat 73 is eigenhandig door hem verbouwd 

tot een prachtig paleisje. Verder houdt Jan wel van een feestje. ‘En dan wordt het meestal laat, 

en speelt hij vaak de acrobaat’ zo stond te lezen op het spandoek in de tuin.  
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1. VVD 4186 25,08% 

2. PVV 1734 10,39% 

3. CDA 2431 14,56% 

4. D66 1848 11,07% 

5. Groenlinks 499 2,99% 

6. SP 786 4,71% 

7. PvdA 1047 6,27% 

8. Christenunie 664 3,98% 

9. Partij voor de Dieren 511 3,06% 

10. 50Plus 165 0,99% 

11. SGP 142 0,85% 

12. DENK 4 0,02% 

13. Forum voor Democratie 880 5,27% 

14. BIJ1 22 0,13% 

15. JA21 454 2,72% 

16. Code Oranje 64 0,38% 

17. Volt 182 1,09% 

18. NIDA 2 0,01% 

19. Piratenpartij 18 0,11% 

20. LP 6 0,04% 

21. JONG 28 0,17% 

22. Splinter 33 0,20% 

23. BBB 877 5,25% 

24. NLBeter 17 0,10% 

25. Lijst Henk Krol 14 0,08% 

26. Oprecht 5 0,03% 

27. Jezus Leeft 3 0,02% 

28. Trots op Nederland 42 0,25% 

30. Blanco stem 29 0,17% 

35. Modern Nederland 0 0,00% 

Verkiezingsuitslagen in De Wolden 
 

Op 17 maart was de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit jaar waren er 

door de bijzondere omstandigheden van corona ook andere mogelijkheden. Op maandag 15 

en dinsdag 16 maart 2021 konden mensen die tot de risicogroep behoren al stemmen. Maar 

ook per brief was het mogelijk. In totaal waren er 17 locaties in De Wolden waar inwoners 

hun stem konden uitbrengen. In De Wijk brachten 1742 personen hun stem uit. Dat kon in 

Dorpshuis de Havezate (1104)  en Sporthal de Slenken. (638). Het aantal kiesgerechtigden in 

de gemeente De Wolden bedroeg 19655. Aantal geldige stemmen op kandidaten 16693 – 

Aantal blanco stemmen 8 – Aantal ongeldige stemmen 32.  De stemming zag er volgt uit:  
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Wie wint de Culturele 

prijs 2020? 
 

Sinds 2018 wordt elk jaar de Culturele prijs 

van De Wolden uitgereikt. Dit om culturele 

uitingen, van welke aard en vorm dan ook, te 

stimuleren. De prijs moet een blijvende sti-

mulans zijn voor de vele actieve inwoners, 

verenigingen en organisaties die cultuur in De 

Wolden vormgeven. 
 

De prijs wordt het ene jaar toegekend door 

een vakjury en het andere jaar door een pu-

blieksjury. Dit jaar is het de beurt aan de vak-

jury bestaande uit; Hilda Mulder wethouder 

cultuur, Albert Haar raadslid en initiatiefne-

mer van de culturele prijs, Annemiek Echten 

buurtwerker Welzijn de Wolden, Bert van der 

Woude van onder andere het smaakmakers-

festival en Zwaantje ten Have, beeldend kun-

stenares uit Ruinerwold. 
 

Genomineerden 

De jury is gekomen tot de volgende genomi-

neerden voor de culturele prijs 2020: 

De muurschildering door Julia Roozenbeek 

en Vera Vos in dorpshuis de Havezathe in de 

Wijk. Deze muurschildering is tot stand geko-

men met behulp van bezoekers en gebruikers 

van het dorpshuis. Hun input is door Julia en 

Vera verwerkt in de muurschildering. Vera: 

"Het kunstwerk omvat typische dingen uit het 

dorp die bij elkaar zijn gesprokkeld. Zoals 

bijvoorbeeld; de Wieker Meule, de Reest, 

ooievaars en de gouden knoppen van het Wie-

ker Wapen. En tijdens het schilderen kregen 

ze nog enkele spontane ingevingen en tips 

van bezoekers, deze zijn ook mee genomen in 

het ontwerp.” 
 

Wandelroutes langs de trekgaten bij Berghui-

zen. Deze wandelroutes zijn opgezet door de 

vrijwilligers Fake Westert, John van Dijk en 

Marjelle Barneveld. Er was een lang gekoes-

terde wens voor wandelroutes in dit gebied en 

uiteindelijk heeft een groep vrijwilligers actie 

ondernomen. Juist in deze corona tijd kwa-

men deze wandelroutes als geroepen. De 

wandelroutes verbinden cultuur met natuur, 

recreatie, toerisme en erfgoed. 
 

Ria Westerhuis dichteres uit de Wijk die met 

haar poëzie van grote waarde is voor de cul-

tuur in De Wolden. Zij timmert al een kleine 

twintig jaar met haar poëzie aan de weg. Ze is 

baanbrekend en vernieuwend met erotische 

gedichten en slampoetry. Daarnaast organi-

seert ze, samen met de familie Bout, al meer 

dan 10 jaar, Verhalen rond de kachel, in 

Koekange. Ook is ze de motor achter de pro-

ductie ‘Dikke Reint’ (locatietheater). Ze is 

zowel artistiek als organisatorisch van grote 

meerwaarde. Haar gedichten schrijft ze in het 

Drents, Nederlands en ErWeens. Alle drie de 

genomineerden dragen op hun eigen wijze bij 

aan cultuurparticipatie in De Wolden. 

 

 
De muurschildering van Julia Roozenbeek (l) en Vera Vos (r) in dorpshuis de Havezathe   
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Aanpassing dienst                    

verlening bibliotheken  
 

Dit jaar komen er veranderingen in het aan-

bod en de functie van de bibliotheken in De 

Wolden. Deze veranderingen zijn het gevolg 

van de bezuinigingen die de gemeente per 1 

januari 2021 heeft opgelegd. De vier vesti-

gingen in De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en 

Zuidwolde blijven open.  
 

In bibliotheek Ruinerwold komt meer de 

nadruk te liggen op de functie als gezellige 

ontmoetingsplaats en een actueel aanbod. Uit 

de collectie van de bibliotheken Ruinen en 

Ruinerwold verdwijnen voor volwassen le-

den de informatieve boeken en voor zowel 

jeugd als volwassenen dvd’s en luisterboe-

ken. Klanten kunnen hiervoor nog wel te-

recht in de bibliotheken in De Wijk en Zuid-

wolde of ze kunnen ze bestellen via de web-

site of de app. Daarnaast wordt de omvang 

van de collectie tijdschriften in Ruinen en 

Ruinerwold beperkt. In de vestigingen wordt 

meer ingezet op begeleiding van klanten bij 

het online reserveren en gebruik van e-books 

en luisterboeken. De collectie boeken blijft 

up-to-date met nieuwe titels. 
 

Verder vindt er een herschikking plaats in het 

aanbod van activiteiten. Daardoor zal een 

aantal activiteiten op andere locaties plaats-

vinden dan de klanten gewend zijn.  
 

Per 1 januari 2021 is het bibliotheekservice-

punt in Alteveer/Kerkenveld gesloten als 

gevolg van de bezuinigingen.  
 

Met deze aanpassingen in de dienstverlening 

kunnen de bibliotheken in De Wijk, Ruinen, 

Ruinerwold en Zuidwolde geopend blijven.  

April kikker in je bil 
 

Op 1 april is het dan zover, het één jarig jubi-

leum van Coffeeshop de Wietslag. Wat had-

den we velen van jullie toch tuk. En wat heb-

ben we er maanden later nog van genoten: 

mensen die belden of we spacecake of een 

wietafhaalloket hadden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met april komen de Paasdagen ook weer om 

de hoek. Tijdens het Paasweekend hebben 

we de boer'nschnitzel in de aanbieding met 

aardappelpartjes en uiteraard een toetje. Het 

toetje blijft nog even een verrassing. Tweede 

Paasdag zijn we gesloten, want ook wij moe-

ten eieren zoeken.  

In het weekend van 10 en 11 april hebben we 

iets nieuws in de special. Een pittige Wiek-

slag-burger op Turks brood. Let op: gezien 

de grootte heeft dit broodje geen bijgerech-

ten. Snoetjes niet gevreesd: een toetje hoort 

er wel gewoon bij.  Zoals altijd blijft ons 

vaste afhaalmenu ook bestelbaar.                               

Bel en bestel via 06 302 161 00.  

De muurschildering van Julia Roozenbeek (l) en Vera Vos (r) in dorpshuis de Havezathe   
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 Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

 IKC De Horst………………………………… 

 Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

 Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

 Politie De Wolden…………………………….. 

 Tourist Info De Wijk………………………….. 
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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  17 april 2021. Kopij inleveren voor 12 april. 09.00 uur 

Informatie:  

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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