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Twee weken geleden is er een begin ge-

maakt met het bouwrijp maken van Dun-

ninngen 4e fase. Tijdens het bouwrijp maken 

worden ook kabels en leidingen voor nuts-

voorzieningen en riolering aangelegd om de 

woningen direct aan te kunnen sluiten zonder 

dat tijdens de laatste fase van de bouw nog 

veel graafwerk nodig is. Het nieuwbouwplan 

bestaat uit 4 vrije bouwkavels, 6 kavels t.b.v. 

vrijstaande woningen en 6 levensloopbesten-

dige woningen. De vier vrije kavels hebben 

een oppervlakte van 466 tot 495 vierkante 

meter. Op de bouweisen is BENG van toe-

passing, dat staat voor Bijna Energieneutraal 

Gebouw. Hierdoor is gasloos bouwen van 

toepassing. Voor de kavels in het vierde deel 

van de nieuwbouwwijk Dunningen is grote 

belangstelling. 
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Wat me dit keer opviel!! 
 

Eigenlijk was dat iets, wat een ander was 

opgevallen. Ik werd namelijk benaderd door 

een wandelaarster, die zojuist een wandeling 

had gemaakt rondom ons dorp. Zij had 

enorm veel loftuitingen voor de prachtige 

omgeving, waarin wij hier wonen. 
 

Toch had die mevrouw een paar opmerkin-

gen:  Opmerking 1. Zij had op haar voettocht 

een zitbankje ontdekt, achter het kerkhof. Dat 

bankje, gelegen op een  kleine verhoging met 

een prachtig uitzicht over het Reestdal, lag er 

volgens de wandelaarster haveloos bij. Het is 

een bankje, dat geschonken is door een aantal 

patiënten aan voormalig huisarts dokter Jon-

gebreur, bij zijn afscheid als huisarts. Het 

bankje is compleet verf-lakloos en er zit een  

diepe kuil voor, waardoor men de benen niet 

aan de grond kan krijgen. Bovendien is, bij 

een flinke regenbui , die kuil gevuld met wa-

ter. 
 

Opmerking 2.Zij had op het landgoed Dick-

ninge, op de hoek tegenover de ijsbaan, een 

zelfde bankje ontdekt met de naam “Het Jan 

Tijinkbankje”. Van hetzelfde laken een pak 

als het bankje achter het kerkhof!! Haveloos 

en zonder een spatje lak of verf. Wat dit laat-

ste bankje betreft,  kan ik de wandelaarster 

geruststellen. Een dezer dagen heb ik, samen  

met een goede bekende, een paar uur besteed 

aan dit bankje en dat staat er weer ‘spic en 

span’ bij. 
 

Wat deze mevrouw wel interesseerde was de 

vraag: “Wie is nou eigenlijk verantwoorde-

lijk voor de ‘spullen’ die op zijn of haar 

grond staan’? In het geval van het bankje van 

dokter Jongebreur (hij woont hier niet meer) 

zou toch de gemeente De Wolden een oogje 

in het zeil moeten houden, terwijl het beheer 

van landgoed “Dickninge” toch dezelfde taak 

heeft voor de ‘spullen’ (geldt ook voor de 

indertijd aangeboden hekken) die op haar 

grond geplaatst zijn. Waarvan akte. 
 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 50. 
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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   

Te koop, gevonden, verloren  

Zal ut zo wezen…..? 
 

Wie kent het spreekwoord niet “Wanneer de 

vogels een ei leggen in mei, dan is april voor-

bij”. En daar gaat het nu om. Ondanks de te-

genvallende lage temperaturen, is de natuur 

druk bezig om het voorjaar weer op te starten. 

Her en der hoor je de vogels fluiten en ooie-

vaars zijn druk aan het slepen met takken en 

gras, om een mooi nest te bouwen. Al deze 

zaken werden ook opgemerkt door een aantal 

heren, die gezellig keuvelend voor de Wieker 

Meule stonden. 
 

De één had een plekkie gevonden op een 

bankje, terwijl de ander voorovergebogen 

hing over het stuur van zijn ouwe trouwe 

fiets. Een stel anderen lagen in het gras op 

hun jasje. Want het zal niet gebeuren dat ze 

een natte konte kregen. De oudste van het 

stel, een echte natuurliefhebber, had net een 

rondje Dickninge gelopen. 
 

Elke dag had hij zijn vaste ronde, maar van-

daag was wel weer heel bijzonder. In de verte 

had hij de vogel al gehoord. Omdat deze 

vreemde vogel nogal schuchter is en daarom 

weinig in het echt wordt waargenomen, had 

de man een plekje gezocht achter in het 

struikgewas. 
 

Na even knipperen met zijn ogen, zag hij toch 

echt de mooie Oei Oei vogel laag vliegend 

over de akkers. Met een spanwijdte van meer 

dan anderhalf meter, iets bungelend onder zijn 

lichaam en de karakteristieke roep “Oei Oei” 

wanneer hij vlak over de grond vloog, blijft 

dit toch wel een indrukwekkend gezicht. 
 

De sterke verhalen kwamen hierna ook los. 

De man op de fiets keek even op zijn  orlogie 

en wilde eigenlijk nog even naar het terras om 

nog even te genieten van iets lekkers. 

Niet te veel natuurlijk, hij kan zich nog goed 

herinneren dat hij door een aanrijding met een 

wasbeerhond, een radslag over het stuur 

maakte en in de berm belande met één been in 

de sloot. Hij had al bij de gemeente een ver-

keersbord aangevraagd, om de mensen te 

waarschuwen voor loslopende wasbeerhon-

den, maar tot op heden had hij nog niets ge-

hoord van de gemeente. De burgemeester 

vragen om wat gaank dur in te zetten mit ut 

plaatsen van die borden had volgens hem ook 

geen zin, want burgemeester De Groot zat 

toch midden in de verhuizing naar de polder. 

Hij hef ut drok zat. Het zonnetje kroop weg 

achter de wolken en een stel trekganzen had 

zojuist plaats genomen in de buurtbus. 
 

Waar de reis naar toe zou gaan wisten de 

mannen niet, maar ze worden niet voor niks 

trekganzen genoemd, toch? Muj trouwens niet 

melken, sprak Gerrit tegen Henke? Nee, ik 

hebbe vanmorgen en vanmiddag net noa ut 

middageten al de uier in de haanden ehad. 
 

Scheelt mij now, dus ik gao now ook maar 

een pilsie kopen op het terras. 

Het mut niet gekker worden, de tijden veran-

deren eigenlijk best wel snel…. 

De geruchten gaan al dat er een paar straten 

druk bezig zijn met de voorbereidingen van 

het Wieker Feest. Voor je het weet is zover en 

gaan we met zun allen weer genieten van alle 

feestelijke festiviteiten. 
 

Het evenementen terrein is toch niet voor Jan 

Pipo de Clown met zijn korte achternaam 

helemaal verhard? En dat vervolgens er hele-

maal niks mee doen…..? 

Ik zie het alweer helemaal voor mij, een dam-

pende tent met goede muziek, de Wieker 

vlagge in top en een versierde optocht waar-

van je U tegen zegt!!  
 

Kop dur Veur,                                                             

Stebo 
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Afscheid van                            

burgemeester de Groot 
 

Burgemeester Roger de Groot vertrekt per 1 

juni naar de gemeente Noordoostpolder en 

krijgt op zaterdag 29 mei een afscheidsrecep-

tie in Zuidwolde. Dat gebeurt geheel corona-

proof. Om zoveel mogelijk inwoners de mo-

gelijkheid te gunnen om afscheid van hun 

burgervader te nemen, maakte Roger de 

Groot vandaag een tour door de gemeente. In 

de vier kernen De Wijk, Ruinen, Ruinerwold 

en Zuidwolde, werd een ‘drive-through’ ge-

houden. Ook in De Wijk kwamen veel inwo-

ners langs voor een afscheidswoordje.  
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Elizabeth Stapel-Meester 

viert 100e verjaardag 

Het was donderdag 13 mei feest in zorgcen-

trum Dunninghe in De Wijk, waar Elizabeth 

Stapel-Meester haar 100e verjaardag vierde. 

Behalve koffie en gebak was er een brief van 

de Koning, en werd er een bos bloemen be-

zorgd namens burgemeester de Groot, die ook 

nog even belde op de jarige te feliciteren. 

Elizabeth Stapel-Meester werd geboren in 

Veeningen. Ze trouwde op 24 april 1942 met 

Aaldert Stapel in  het gemeentehuis van  Ave-

reest. Waarmee ze zesenvijftig jaar getrouwd 

was. Het stel kreeg samen twee kinderen. Die 

zorgden op hun beurt voor nageslacht. Vier 

kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen 

zijn er inmiddels. 

Omdat er in de oorlogsjaren niet voldoende 

woonruimte ruimte was, trok het pasgetrouw-

de stel  in op de boerderij bij Opa en Oma 

Stapel in IJhorst. Daar woonden ze niet zo 

lang. ‘Want om de huur te betalen, moest elke 

keer de beste koe worden verkocht’. Dat was 

voor het echtpaargeen optie. Daarna namen 

ze hun intrek in het be-

kende Tolhuisje op 

landgoed Dickninge. 

Hier werd ook hun zoon 

Gerrit geboren. Vader 

Aaldert werkte na de 

oorlog als postbezorger. 

En mevrouw Stapel 

zorgde thuis voor de 

kinderen en het huishou-

den.  In 1954 bouwden 

ze hun eigen huis aan de 

Dennenlaan in IJhorst.   

Mooie reizen gemaakt 

Na de pensionering van 

haar man, maakten ze 

samen ook nog een aan-

tal mooie vliegreizen 

naar o.a: Menorca, Ma-

deira en Kos. Want Eli-

zabeth had nog nooit gevlogen, en wilde dat 

ook graag nog eens meemaken. Haar echtge-

noot overleed in ‘98’ en haar dochter Albertje 

vorig jaar. sinds het millenniumjaar woont 

mevrouw Stapel in zorgcentrum Dunninghe. 

Waar ze het prima naar de zin heeft. Want als 

er wat georganiseerd wordt, dan is ze van de 

partij. Op latere leeftijd wist ze nog het rijbe-

wijs te halen. ‘En ze heeft daarna nog heel 

wat autoritjes gemaakt vertelt haar zoon Ger-

rit met gepaste trots.  ‘Tot haar 80e reed ze 

nog zelf’.   

Gezond leven 

In het verleden heeft ze veel vrijwilligerswerk 

gedaan voor het Rode Kruis. En mocht ze 

altijd graag handwerken, kleding maken, bor-

duren en breien. ‘Heb heel wat sokken ge-

breid voor de familie’.  Het geheim van de 

hoge leeftijd is gemakkelijk te verklaren. 

‘Gezond leven, niet roken, veel bewegen. 

Heb bijvoorbeeld altijd veel gedaan aan 

zwemmen, gymnastiek en fietsen’. En af en 

toe een advocaatje met slagroom vult zoon 

Gerrit lachend aan.  De 100e verjaardag werd 

in kleine familiekring gevierd. 
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Wieker Kruiden tuintje: met verse sla, tuinkruiden, salade en garnering. (voor: 1 persoon ) 

Amerikaanse Colesalade:  met verse sla en garnering  (voor:1 persoon )  

Rode Bietjes Salade:  met verse sla en garnering. (voor: 1 persoon )  

Proef de nieuwe salades van Anytyme De Wijk!   

Subsidie zwembad                

De Slenken 
 

Het college heeft de subsidie aan Stich-

ting Zwembad De Slenken voor 2020 

vastgesteld op € 100.000.  
 

Daarnaast geeft het college aan het 

zwembad voor 2021 een voorschot van  

€ 107.500. Van dit bedrag is € 7.500 

voor het schoolzwemmen. Normaal 

krijgt het zwembad daar € 10.000 voor 

maar vorig jaar is per ongeluk € 2.500 

teveel uitgekeerd. 
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Speurhondenschool Havixhorst 

zoekt per direct een hondenlief-

hebster die opgeleid kan worden 

als INSTRUCTEUR Praktijk 

speuren [vermiste personen] . 
 

Momenteel zijn de lessen ’s-morgens 

van maandag t/m zaterdag in de door 

Staatsbosbeheer toegewezen trainings-

gebieden IJhorst, Punthorst, Staphorst, 

De Wijk, De Schiphorst en Meppel. De 

kandidaat dient bij voorkeur woonach-

tig te zijn in deze regio. 

Bij gebleken geschiktheid wordt de 

mogelijkheid geboden een eigen cursis-

tenbestand te realiseren. Indien je een 

uitkering geniet dan is er tevens de mo-

gelijkheid om de opleiding te volgen 

met behoud van uitke-

ring.  Speurhondenschool Havixhorst is 

een erkend leerbedrijf SBB. Brief met          

motivatie en CV [ervaring met honden] aan                        

info@speurhondenschoolhavixhorst.nl               

en/of  martinseverein@hetnet.nl ,  

whatsapp en info: 06 -27292700.  

mailto:info@speurhondenschoolhavixhorst.nl
mailto:martinseverein@hetnet.nl
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Trendline Haarmode blijft ontwikkelen 

Bij Trendline Haarmode staan ze niet stil. 

Doordat er steeds meer mensen kiezen voor goede haarverzorging heeft eigenaresse 

Petra Scholten gekozen voor 2 nieuwe productlijnen. 

Rodolpe & co en Pretty Curly Girl 

 

 

 

 

 

 

 

Met Rodolphe & co spelen we in op de behoefte van                                                         

onze klant door te gaan kleuren met planten. 

Hiermee kunnen we puur natuur kleuren en klanten helpen die last hebben van aller-

gieën of bewust kiezen voor natuurlijke producten. De Haarverzorging uit deze lijn 

is biologisch en ECOCERT gecertificeerd. 

De lijn van Pretty Curly Girl is speciaal voor  onze krul klanten die op zoek zijn 

naar CG proof haarverzorging en styling. Een lijn die dierproefvrij is en                              

Veganfriendly. Teven sluiten deze producten perfect aan op onze GobalCurl behan-

deling, waarbij we een totaal concept aanbieden voor mensen met krullend haar. 

Met deze toevoeging kunnen we  nog beter in spelen op de wensen van onze                    

klanten. Tevens blijven we werken met de producten van                                                        

L’anza, Mediceuticals en Ecru New York. 
 

Wil jij weten wat we voor jou haar en                                      

hoofdhuid kunnen beteken? 
 

Maak dan eens vrijblijvend een afspraak voor een                      

Hairtalk. Hiermee kun je kosteloos gebruik maken van ons 

advies. En onze medewerkster leren kennen. 

Voor gezond haar en een gezonde hoofdhuid kom je                    

natuurlijk naar Trendline Haarmode in de Wijk. 

www.trendlinedewijk.nl  

http://www.trendlinedewijk.nl
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 Wijker Kunst doet mee 

aan actie PB Cultuurfonds 
 

Van 28 mei tot en met 5 juni doet Wijker 

Kunst mee aan de jaarlijkse actie van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal collec-

teren 1182 organisatie in het hele land om 

geld op te halen voor lokale cultuur en na-

tuur. De collecte is dit jaar voor de tweede 

keer mobiel, via appjes, mailtjes en social 

media.  Een groot deel van de opbrengst van 

de actie is voor de organisaties die actievoe-

ren.  
 

Muziek- en zangvereniging Wijker Kunst is 

al 75 jaar een begrip in de Wijk. Het koor 

bestaat uit ruim 75 leden en is in zoverre 

uniek dat het uit zowel een vrouwenkoor als 

een mannenkoor bestaat. Daarmee kan ook 

een gemengd koor worden gevormd. De con-

certen die regelmatig worden georganiseerd 

kenmerken zich dan ook door veel afwisse-

ling, ook al omdat het repertoire van het koor 

zeer gevarieerd is. Het koor hoopt met deze 

actie geld op te halen waarmee onder meer 

nieuwe muziekstukken kunnen worden aan-

geschaft en eventueel extra repetities kunnen 

worden bekostigd. Dit is wellicht nodig om 

na de lange gedwongen pauze als gevolg van 

Corona het koor weer op het gewenste peil te 

brengen voor het geplande Kerstconcert op 

11 december. 
 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert 

al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de oudste 

collecte van Nederland. Ieder jaar collecteren 

honderden organisaties voor hun vereniging 

én voor het Cultuurfonds. Vorig jaar is de 

actie voor het eerst mobiel georganiseerd: 

geen bussen en collectanten meer langs de 

deur. Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet 

verder. Het is veiliger voor de collectant én 

makkelijker voor de organisatie. Er is nog 

steeds grote noodzaak om lokale cultuurorga-

nisaties te steunen. Vandaar dat het Cultuur-

fonds het grootste deel van de netto opbrengst 

teruggeeft aan de organisaties die collecteren.  
 

Damesteam Wacker zoekt 

enthousiaste speelsters  
 

Vorig jaar augustus hebben we een nieuw 

dames elftal opgericht bij VV Wacker de 

Wijk. Op dit moment zijn we met 13 enthou-

siaste speelsters.  
 

Per september zullen we gaan meespelen/ons 

debuut maken in de competitie, hiervoor zijn 

we nog op zoek naar een aantal nieuwe team-

genootjes. De leeftijd varieert tussen de 16 en 

26 jaar. Goed voetballen is niet voor iedereen 

weggelegd, wij vinden gezelligheid dan ook 

erg belangrijk.  
 

We trainen op de maandag- en donderdag-

avond, wedstrijden worden op zaterdag ge-

speeld. Ben jij of ken jij iemand die voetbal-

len wel wat lijkt of wil je gewoon een keertje 

meetrainen? Neem dan contact op met Han-

neke : 06-11965310 
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Kadernota 2022 
 

Bij het opstellen van de kadernota 2022 is 

gebleken dat het onderwerp duurzaamheid in 

De Wolden volop in de schijnwerpers staat. 

Hiernaast wordt ook gewerkt aan allerlei 

andere zaken uit het lopende collegepro-

gramma. Zoals bekend zijn er in 2022 weer 

gemeenteraadsverkiezingen. ‘We hebben 

nog één jaar te gaan in deze raadsperiode. 

We zijn er dan ook trots op dat we de afgelo-

pen drie jaar al veel gerealiseerd hebben’. 

Dat schrijven burgemeester en wethouders 

van De Wolden in de aanbiedingsbrief bij 

hun Kadernota 2022.  
 

De kadernota vormt de basis voor het opstel-

len van de programmabegroting en laat zien 

hoe de gemeente er financieel voorstaat. Tot 

en met 2025 zou de gemeente afstevenen op 

tekorten, maar het college stelt maatregelen 

voor om deze om te buigen. Daarnaast wil 

het college ook de reserves blijven aanspre-

ken en inspelen op een lagere tegenvaller bij 

de komende herverdeling van de rijksuitke-

ring uit het gemeentefonds. Resultaat is een 

sluitende meerjarige exploitatie op basis van 

de huidige inzichten en verwachtingen.  
 

Sociaal domein  

De tekorten in het sociaal domein blijven 

veel gemeenten parten spelen. Ook De Wol-

den is al enige tijd bezig de uitgaven op het 

gebied van de jeugdzorg, de Wmo en partici-

patiebesluitvorming meer in overeenstem-

ming te brengen met het geld dat daarvoor 

door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Dit 

blijkt echter een lastig proces te zijn. De 

(hulp)vraag is vanzelfsprekend dynamisch, 

waardoor ook de cijfers continue een gedif-

ferentieerd beeld geven. Hoewel gehoopt 

wordt op aanvullende steun vanuit Den 

Haag, ontkomt de gemeente er niet aan in 

juni a.s. bij de besluitvorming over de kader-

nota, ook op dit terrein verdere ombuigings-

maatregelen te nemen. De intentie van het 

college en de raad is daarbij wel, vooral extra 

in te zetten op het zogenoemde 

‘voorliggende veld’. Hiermee wordt getracht 

het beslag op de gemeentelijke middelen 

verder te beteugelen, zonder de inwoners te 

kort te doen.  
 

Investeringen  

Het college stelt de raad voor in 2022 bijna 

twee miljoen euro te investeren. Hiervan 

heeft een groot deel betrekking op fietspaden 

en verkeersmaatregelen in de verschillende 

dorpen op grond van het Gemeentelijk Ver-

keers- en Vervoersplan (GVVP). De overige 

investeringen betreffen o.a. een kunstgras-

veld bij KIOS in Ruinerwold en de vervan-

ging van diverse speeltoestellen in de ge-

meente. Ook wordt er geïnvesteerd in het 

rioolstelsel en in ondergrondse afvalverza-

melcontainers voor flessenglas. Vanzelfspre-

kend zijn er daarnaast nog de lopende inves-

teringsprojecten die de nodige aandacht ver-

dienen, zoals de realisatie van het ‘Huus 

voor Sport & Cultuur’ te Zuidwolde. De raad 

debatteert donderdag 17 juni in eerste ter-

mijn over de nota.  Het raadsdebat begint om 

13.30 uur.  
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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. 

mailto:buurtteam@dewolden.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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Gratis ontbijt voor vroege 

vogels bij Wiekslag 
 

Door versoepelingen van de overheid mogen 

de terrassen langer open. Dit is nu van 06.00 

tot 20.00 uur. Dit bracht Maria Schűtzenhofer 

van café de Wiekslag in De Wijk op het idee, 

om daar  gelijk maar gebruik van te maken. 

Twintig vroege vogels genoten van een heer-

lijk ontbijt op het terras.  
 

Voor sommigen was het tijdstip nog behoor-

lijk vroeg. Met koffie en  scrambled eggs 

komt Jordy Kalter langzaam op stoom. ‘Hij 

stond al naast zijn bed, nog voor hij wakker 

was’ grapt  spraakwaterval Nikita van Lun-

zen, voor wie het vroege tijdstip zelf geen 

probleem lijkt te zijn. Buurvrouw Miriam van 

Dijk, vindt het gratis ontbijt een geweldig 

initiatief, en schuift voor ze naar het werk 

gaat ook even aan. ‘Het is leuk om de mensen 

die je normaal gesproken op het terras ziet 

met  bier en bitterballen, nu ook eens op dit 

tijdstip mee te maken’. Ook André en Anja 

Dekker laten zich het ontbijt goed smaken. 

‘Echt een top idee, heel mooi’. André Itserda 

komt vlak voor hij naar het werk gaat op 

gang met een sterke bak koffie en een sjek-

kie. En smeert ondertussen zijn lunchpakketje 

alvast.  ‘Normaal gesproken is hij niet zo 

spraakzaam op dit tijdstip hoor’ verklapt zijn 

partner Ria Bos.  
 

Statement afgeven 

Het gratis ontbijt was tevens bedoeld om een 

statement af te geven. Schűtzenhofer; 

‘Enerzijds om de overheid te laten zien dat ze 

ons niet gek maken, maar ook om iedereen 

die een bijdrage heeft gedaan voor de 

crowdfundingsactie van Niels ten Heuvel , 

Daan Dekker, Henk Benjamins en Teun Hoo-

geveen via deze weg te kunnen bedanken’.  

Mede door deze actie kon het café de corona-

crisis overleven. ‘Van de steunpakketten van 

de overheid kan amper de gas en stroomreke-

ning worden betaald’.  
 

EK wedstrijd Nederland Oostenrijk  

De horeca onderneemster van oorsprong af-

komstig uit Oostenrijk is blij dat er langzaam 

wat meer mogelijk is. ‘Tijdens de EK voet-

balwedstrijd Nederland tegen Oostenrijk op 

17 juni gaan we natuurlijk extra uitpakken 

met speciale Oostenrijkse hapjes en lekkernij-

en’. 
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Antrappers nieuwsbrief mei/juni 
 

Maandvergadering 
De maandvergaderingen in Café De Wiekslag 

vinden vanwege Corona-maatregelen voorlo-

pig nog geen doorgang. De horeca is deels 

open, maar het cafe is nog steeds dicht en dan 

wordt het wel wat lastiger om te vergaderen. 

Wel heeft het bestuur onderling ruggespraak 

en zullen zij indien nodig vergaderen, hetzij 

fysiek, dan wel via de computer. De jaarver-

gadering is tot nader order ook uitgesteld. 

Info/Nieuws volgt via Antrappertje of de site.  
 

Dinsdagavondritten  
We verzamelen nog een keer op de markt/

parkeer plaats van de Havezathe, en vanaf 

dinsdag 25 mei kunnen we weer vertrekken 

vanaf het terras, maar na afloop een drankje 

zit er nog niet in. De tijden en spelregels blij-

ven gelijk, alleen als de groep meer dan 15 

rijders is gaan we een 2e voorrijder inzetten. 

Op de site staat een schema voor het seizoen. 

Dus kijk alvast even en maak een mooie en 

bijzondere rit. De 1e voorrijder blijft verant-

woordelijk voor het maken van de rit. Tanken 

kan voor de rit bij de Shell waar het elke dins-

dag actiedag is. Airmiles graag op de Antrap-

perspas laten bij schrijven.  
 

Aspirant Secretaris  
Jan Boverhof heeft te kennen gegeven om te 

stoppen als bestuurslid en daardoor zijn we op 

zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid voor 

deze functie.  Zodra de jaarvergadering heeft 

plaatsgevonden hopen we dat de leden de 

wisseling ondersteunt en kan de wisseling 

officieel plaatsvinden. Tot die tijd doen Jan 

en Wim het als het ware een beetje samen ter 

lering voor Wim.  
 

Avondvierdaagse  
Van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 juni is 

er weer een avondvierdaagse. In principe met 

de drie clubs uit Ommen, Balkbrug en Har-

denberg. Mocht dit qua coronamaatregelen 

met de andere clubs niet doorgaan, dan probe-

ren we hem met de eigen club te organiseren. 

Dus dan wordt het 4 maal vertrekken vanuit 

De Wijk. Het doel is dit jaar weer ALS.  

 

Twentelandrit 30 mei  
Op zondag 30 mei is er een dagtoerrit. Jan 

Mennink zal deze voorrijden. Windrichting is 

naar de wijzen uit het Oosten, maar met Jan 

weet je het maar nooit. In juni is er geen 

weekendtoerrit, maar wel een avondvierdaag-

se en een hele lange dinsdagavondrit. Vertrek 

op 30 mei is om 09.30 uur bij het clubcafe. 

Koffiedrinkers en rokers zijn vanaf 09.00 uur 

welkom.  
 

OTR– Rit 2021-2022 
We proberen de afgelaste OTR-rit van maart 

door te schuiven naar oktober, november of 

december, maar daar gaan we ons nog over 

beraden. Mocht het pas in 2022 weer kunnen 

dan wordt het zondag 20 maart 2022.  
 

Hemelvaartweekend in augustus?                                  
Het Hemelvaartweekend van 13 t/m 16 mei 

2021 in de Eifel ging niet door en is verplaatst 

naar het weekend van 19 t/m 22 augustus 

2021. Wij zitten dan in hetzelfde motorhotel 

met een heel mooi ruim terras, wat beschut 

ligt en met een mooi uitzicht. 

(www.moselhotel-sonnenblick.de.) We gaan 

ervan uit dat de mensen van Hemelvaart mee-

kunnen, omdat er een aanbetaling is gedaan. 

Dus geef je zo snel als mogelijk even op bij 

Jan Mennink.  
 

www.antrappers.nl  
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 Alarmnummer………………………………… 

 Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

 Bibliotheek De Wijk………………………….. 

 Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

 Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

 Gemeente De Wolden………………………… 

 Huisartsen Spoeddienst……………………. 

 Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

 IKC De Horst………………………………… 

 Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

 Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

 Politie De Wolden…………………………….. 

 Tourist Info De Wijk………………………….. 

 Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 
 

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  12 juni 2021. Kopij inleveren voor 7 juni. 08.00 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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