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Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Draag jij het zwembad de Slenken ook een 

warm hart toe en zou je ons af en toe willen 

helpen? Het gaat om af een toe een dagdeel 

in de kiosk met bijkomende werkzaamheden. 

Ook al kun je maar één of twee keer, dat 

maakt niet uit. Alle hulp is welkom. Wat 

krijg je er voor terug? Een warme, betrokken 

en ontspannen sfeer waarin we vooral prettig 

met elkaar samenwerken. Wat heb je nodig? 

Enthousiasme, betrokkenheid en inzet. Inte-

resse? Meld je dan aan via:                                          

vrijwilligers@zwembaddeslenken.nl 0522-

230527. Of bij iemand van het zwembadper-

soneel of bij iemand van het bestuur.  
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Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Geen contributie in 2021                              
Het bestuur van de Belangenvereniging heeft 

besloten om dit jaar geen contributie te innen. 

Er zijn bijna geen uitgaven en de financiële 

positie is goed, zodat het innen van de contri-

butie niet nodig is. Voor evt. vragen kunt u 

zich wenden tot de penningmeester. 

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  
Telnr. 06-50953385                                                     

mail:   info@dewijk.info   

Te koop, gevonden, verloren  

Zal ut zo wezen…..? 
Soms gebeuren er dingen, waarvan je later 

denkt hoe kan het en zal toeval dan wel of niet 

bestaan? Laatst moest ik even De Wiek in 

voor een boodschap en werd blij verrast door 

de vele vlaggen in TOP, om de behaalde di-

ploma’s te vieren. Automatisch ga je dan den-

ken aan de tijd, dat ik mijn diploma behaalde 

aan het Otto Verkerk Lyceum. Eigenlijk was 

het gewoon de Openbare M.A.V.O. in Mep-

pel, ook wel bekend van de mooie MAVO 

leeuwen van steen voor de school en de vele 

MAVO meeuwen, die zich elke dag lieten 

verrassen door het overheerlijke brood (met 

Rozebottel Jam, kaas of Bebogeen) 

Want ja, als er iets verderop RAS Patat in 

metalen schaaltjes werd geserveerd bij de 

DABO, waarom zou je dan brood eten….. 
 

Vanuit het beschermde De Wiek elke dag op 

de fietse naor Möppelt. Verzamelen bij de 

klok op het Veenhovenplein en dan met een 

grote groep met zun allen beginnen aan de 

tocht. Achteraf waren de Meppelers best wel 

blij met ons, want ze kregen in de gaten dat 

die zogenaamde boeren helemaal nog niet zo 

gek waren. 
 

De vlaggen hingen dus in top en de schooltas-

sen bungelden er lustig op los. Niet alleen de 

het behalen van het diploma werd gevierd, 

maar ook de start van een mooie sportzomer 

en het einde van het Corona seizoen….. 

En toch zijn er personen, die overal tegen 

aantrappen. De vlaggetjes maken lawaai en 

daardoor kunnen de vogeltjes  niet rustig 

broeden op hun nestje. 

Of, waarom lopen er drie struisvogels los ach-

ter an de Postweg? Die beesten zijn gevaarlijk 

voor het weet krijg je ongelukken. 

Je zou er maar net opzitten, rent dat beest over 

een zandpad met een snelheid waar Max ja-

loers op wordt en vervolgens stopt ie en maak 

je salto waarvan ze bij WVG op de banken 

gaan staan en beginnen te applaudisseren en 

lig je half in de braandnettels bij te komen. 

Ik fietste dus deur De Wiek en op én of ande-

re vreemde reden begon mijn stuur hevig te 

trekken. 

Terwijl de ooievaars belangstellend toekeken 

hoe ik vakkundig mijn stalen ros veilig de 

weg over maneuvreerde, nestelde ik mij onder 

de parasol. Want het is algemeen bekend dat 

de problemen in de wereld, de oplossingen 

vaak worden opgelost onder genot van een 

alcoholische versnapering. 
 

En aangezien de temperatuur flink was opge-

lopen, de R niet meer in de maand zat en             

Denemarken misschien wel Europees Kampi-

oen wordt, was dit een gegronde reden om te 

genieten van een koude rakker.  
 

Heel in de verte hoorde ik iemand spelen op 

de mondharmonica. Met een beetje fantasie 

herkende ik de Tune van Pipi Langkous, of 

was het de Band “Vrienden van De Wiek Li-

ve” die hun instrumenten uit de koffer hadden 

gehaald. Zullen ze binnenkort weer wat van 

zich laten horen? Na een geanimeerd gesprek 

over het aantal decibels dat een haan kan 

kraaien, besloot ik dat het tijd was om de te-

rugtocht aan te vangen. Iets verderop werden 

de ramen van De Wieker Meule gelapt on-

danks dat het gien Hemmeltied meer was. 
 

Kop dur Veur!! 

Stebo 



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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Jubilarissen MLDS 
 

Zeven jubilarissen die de collecte voor 

MLDS verzorgen in De Wijk zijn afgelopen 

maandag in het zonnetje gezet.  

Ze werden uitgenodigd bij  coördinator An-

nie van den Berg thuis voor een kopje koffie 

met een lekkere traktatie.  Na afloop kreeg 

iedereen een speldje met daarop het aantal 

jaren dat gecollecteerd is  en een bos je bloe-

men. Eeuwe Stok en Jeanet Pinxterhuis heb-

ben allebei tien jaar gecollecteerd. Jennie 

Witte heeft vijftien jaar gecollecteerd. Klaas-

je van Spijker, Tieneke Bennink en Tiny 

Drogt hebben vijfentwintig jaar gecollec-

teerd. 

Annie van den Berg zelf heeft verschillende 

jaren gecollecteerd en tevens is ze al dertig 

jaar betrokken bij het organiseren van de 

collecte. Eerst samen met Griet Hendriks en 

de laatste jaren helpt Inez Westerd haar met 

de organisatie van de collecte. Tieneke Ben-

nink en Jeanet Pinxterhuis, waren verhinderd 

en staan  niet op de foto. 
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Discozwemmen                             

valt in de smaak 
 

Afgelopen vrijdagavond was het een groot 

feest in zwembad De Slenken, want er werd  

voor de eerste keer dit seizoen discozwem-

men georganiseerd. De opkomst was door het 

prachtige weer bijzonder goed. Voor 2 euro 

entree mocht je naar binnen. En daar kreeg 

de jeugd ook nog ranja en een zakje chips 

voor terug. De dj met zorgde voor een gezel-

lige sfeer met kneiters van hits en meezingers 

zat de stemming er gelijk al in. Ook werden 

er broodjes knakworst verkocht, en die gin-

gen er wel in bij de hongerige zwemmers. 

'Het was een groot feest' aldus badmeester 

Mart. En voor wie het heeft gemist? Er ko-

men nog twee avonden. Op vrijdagavond 16 

juli en 6 augustus is er weer discozwemmen. 
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Wijkbeheerders Rob en Natascha staan paraat 

De wijkbeheerders van Buurtteam de Wolden zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die 

te maken hebben met de leefbaarheid in de gehele openbare ruimte. Dit kunnen fysieke ver-

storingen, meldingen en wensen zijn die vanuit de samenleving komen. Werken samen met 

de bewoners in een wijk, buurt of straat aan ideeën om de leefbaarheid te vergroten.                 

Contactgegevens: 

Wijkbeheerder Noord is Rob Feijen:          r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl 

Wijkbeheerder Zuid is Natascha Koestal:  n.koestal@dewoldenhoogeveen.nl 

buurtteam@dewolden.nl - 0528 37 86 86 

mailto:r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl
mailto:n.koestal@dewoldenhoogeveen.nl
mailto:buurtteam@dewolden.nl
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Trendline Haarmode is deze zomer gewoon geopend!  
 

Onze openingstijden zijn in de maanden juli en augustus enigszins aangepast!   

Tevens is onze agenda drukker dan normaal omdat ook wij genieten van onze vrije tijd.  

Via ons online boekingssysteem is goed te zien welke medewerkster wanneer werkt.  

Liever bellen? Dat kan natuurlijk altijd binnen onze openingstijden.  

 

Plan op tijd om teleurstelling te voorkomen.   

 Alleen op 10 & 17 augustus zal de salon gesloten zijn.  

 Fijne zomermaanden gewenst namens team Trendline Haarmode 

Nieuwe regeling kwijt-

schelding rond Diftar  
 

Het college laat maximaal zes ledigingen van 

de restafvalcontainer per jaar in aanmerking 

komen voor kwijtschelding. Het college 

neemt hiermee het voorstel over van de Cli-

ëntenraad/Participatie WSW 

                               

Begin dit jaar is Diftar ingevoerd. Daarbij is 

bepaald dat alleen het vaste deel van de hef-

fing voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

De vroegere afvalstoffenheffing kwam in z’n 

geheel voor kwijtschelding in aanmerking. 

Inwoners kunnen hun restafvalcontainer acht-

tien keer per jaar aan de straat zetten. Door 

niet alle ledigingen in aanmerking voor kwijt-

schelding te laten komen, blijft de financiële 

prikkel om afval te scheiden toch overeind. 

 

Vanaf 1 januari 2021 bedraagt het vaste deel 

van de afvalstoffenheffing (het deel waarvoor 

kwijtschelding kan worden aangevraagd)                 

€ 106,92 voor eenpersoons en € 132,36 voor 

meerpersoonshuishoudens. De hiermee gerea-

liseerde besparing is in de begroting van 2021 

verwerkt. De restafvalcontainer kan in 2021 

maximaal 18 keer worden aangeboden tegen 

een tarief van € 8,40 per lediging.  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Gratis zonnebrandcrème  

bij zwembad de Slenken 
 

Te veel zonlicht is niet goed voor je huid. 

Maar als je dan toch de zon ingaat, smeer je 

dan goed in. Helaas smeren we niet genoeg. 

En daarom vragen Univé Samen en KWF 

Kankerbestrijding hier aandacht voor.  

Bezoekers 

van zwembad 

de Slenken 

kunnen zich 

voortaan gra-

tis insmeren. 

Petra Lip van 

Univé Meppel 

bracht don-

derdag een 

dispenser met 

zonnebrand-

crème. Janet 

de Roo van de 

Slenken was 

blij met dit 

gebaar, en 

heeft beloofd 

dat deze een 

mooi plekje krijgt aan de gevel van het 

zwembad, zodat iedereen er gebruik van kan 

maken.  
 

Volgens KWF Kankerbestrijding is het aantal 

gevallen van huidkanker de laatste jaren dras-

tisch toegenomen. De oorzaak is bij de mees-

ten wel bekend: verbranding van de huid en 

langdurige blootstelling aan de zon. Dermato-

logen stellen dat de kans op huidkanker dub-

bel zo groot is als de huid al op jonge leeftijd 

verbrandt. Daarom is het belangrijk om al 

vroeg te beginnen met insmeren. Dé reden 

voor Univé en Stichting KWF Kankerbestrij-

ding om gratis zonnebrandcrème aan te bie-

den bij openluchtzwembaden in Nederland. 
 

Kans op huidkanker verkleinen 

Univé richt zich naast verzekeren allereerst 

op het voorkomen van risico’s en beperken 

van schade. Ook als het gaat om gezondheid. 

De meeste Nederlanders weten wel dat de 

zon huidkanker kan veroorzaken; toch ver-

brandt één op de vier kinderen. We vinden 

insmeren belangrijk, maar het wordt simpel-

weg vaak vergeten. Stel je zonnebrandcrème 

gratis beschikbaar in zwembaden, dan wordt 

insmeren hopelijk een vanzelfsprekendheid. 

En juist dát is ons uitgangspunt. 
 

Actie bedacht door Univé-klant 

De gratis zonnebrandcrème-actie is bedacht 

door een klant van Univé: Peter Berendse uit 

Ruinen. Als ex-huidkankerpatiënt viel het 

hem op hoeveel kinderen in het openlucht-

zwembad in zijn woonplaats onbeschermd in 

de zon rondliepen. Als vrijwilliger bij het 

zwembad bood hij eerst zelf gratis zonne-

brandcrème aan. Uiteindelijk benaderde hij 

Univé. Hij wilde het groter aanpakken en dat 

is gelukt! 
 

Minstens 50 zwembaden in Nederland 

Het begon in 2019 met 6 zwembaden in de 

regio Zuidwest-Drenthe. In 2021 gaan Univé 

en KWF Kankerstrijding nog minstens 50 

openluchtzwembaden voorzien van gratis 

zonnebrandcrème. Overal worden twee zon-

nebranddispensers opgehangen op punten 

waar het zwembadpersoneel toezicht kan 

houden. 
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Antrappers jaarvergadering 
 

De Antrappers jaarvergadering die aanvanke-

lijk gepland stond in februari kon met een 

enige vertraging toch plaats vinden op don-

derdag 24 juni. Als vanouds was clubcafé de 

Wiekslag de locatie voor deze formaliteit. Iets 

van vijftien leden waren daarbij aanwezig. 
 

Veel plannen en evenementen van de motor-

club zijn vanwege Covid-19 even in de ijskast 

gezet.  Ook de OTR kon dit jaar daardoor niet 

doorgaan. Deze is verschoven naar maart 

2022. Maar er waren ook lichtpuntjes. De 

tourritten zijn weer opgepakt.  Gemiddeld zijn 

er vijftien tot twintig deelnemers per avond. 

Verder is er goede hoop dat de Classic Gras-

baanrace in september en de feestavond in 

november wel door kunnen gaan. 
 

Financieel op orde 

De kascommissie bestaande uit: Jannes Prins 

en Theo Otten adviseerde het bestuur om pen-

ningmeester Jan Huizingh decharge te verle-

nen. Voor Jannes Prins was dit de laatste jaar 

in de kascommissie. Dick Pothof neemt zijn 

plaats in. Jan ten Heuvel stelde zich beschik-

baar als reserve. Financieel staan de club er 

goed voor zo vertelde Huizingh. Mede door 

het organiseren van succesvolle evenementen 

de afgelopen jaren. Deze zijn voortaan onder-

gebracht in de Stichting Storck. Deze  stich-

ting die alle activiteiten ten behoeve van de 

Motorclub De Antrappers organiseert. Het is 

een afkorting van Stichting Toer-, Offroad-

,Race-, Cross- en Klupactiviteiten. Het be-

stuur bestaat uit drie leden, te weten Arend 

Klomp, Jan Boverhof en Jan Huizingh. Res-

pectievelijk voorzitter, secretaris en penning-

meester. Huizing had nog een kleine kantte-

kening. Vanwege zijn leeftijd gaf hij aan te 

willen stoppen als penningmeester zodra er 

een opvolger is gevonden.  
 

Bestuurswisseling 

Tevens was er een kleine bestuurswisseling. 

Secretaris Jan Boverhof stopt er mee. En Wim 

de Boer neemt zijn taken over. Uit de rond-

vraag kwam naar voren dat er behoefte be-

staat aan een aantal opfristrainingen voor het 

rijden in groepsverband. 

De jaarvergadering van de Antrappers vond plaats in café de Wiekslag. (Foto: BS) 
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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  21 aug 2021. Kopij inleveren voor 16 aug. 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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