
  

   

Weddenschap: Jordy laat zich omturnen tot Smurf 

                                     8e jaargang nr. 12 l 12 juni 2021 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Hij is de grootse niet, en wordt daarom door 

zijn vrienden nog wel eens aangeduid als 

smurf. Jordy Kalter kan er om lachen. Vorige 

week op het terras bij café de Wiekslag 

kwam de weddenschap ter sprake. Voor vijf-

honderd euro mag je mij omturnen tot smurf, 

zo liet hij zich ontvallen bij zijn vrienden. 

Lees verder op pagina 2 >> 
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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  

Vervolg van voorpagina: Jordy als smurf 
 

En die zagen daar de lol wel van in. Het bleef 

tot het laatste moment spannend of het geld 

bij elkaar gesprokkeld zou worden. Maar za-

terdagmiddag om 17.00 uur waren de beno-

digde centen bij elkaar, en kon het feest be-

ginnen. Onder grote hilariteit werd Jordy met 

blauwe spuitbussen onder handen genomen en 

omgeturnd tot een blauwe smurf. Voorwaarde 

was wel dat hij zich dat weekend overal als 

smurf in het dorp liet zien. Zondag 29 mei 

was Jordy grensrechter bij v.v. Wacker tijdens 

het afscheidsduel van trainer Theo van ‘t 

Zand. Volgens zijn vrienden blijft de verf nog 

wel enkele weken zichtbaar. << 



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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Wacker neemt afscheid 

van Theo van 't Zand 
 

Voetbalvereniging Wacker heeft zondag af-

scheid genomen Theo van 't Zand. Het laatste 

duel onder leiding van de vertrekkende trai-

ner betrof een vriendschappelijk partijtje tus-

sen het 1e en 2e team. Van 't Zand kijkt terug 

op een positieve periode van drie jaar. Coro-

na was helaas een hinderlijke onderbreking 

van zowel het tweede en derde seizoen. 'We 

hebben goed meegedraaid in een competitie 

met potentie. Diverse jeugdspelers hebben 

zich laten zien. De nacompetitie werd be-

haald. Het was zeker een mooie tijd bij Wac-

ker'. Volgend seizoen is van 't Zand wederom 

trainer bij USV in Nieuwleusen, waar hij 

eerder al voor de groep stond. Met bloemen, 

een cadeaubon, en handbeschilderde klompen 

en lovende woorden van Jan Lier, nam de 

vertrekkende trainer afscheid van zijn spelers. 

Volgend seizoen wordt het vlaggenschip ge-

traind door Gert Jan Hoekstra, die ook al eer-

der trainer was bij Wacker. 
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Roreko Korfbal Tour                

valt in de smaak 
 

Zaterdag 5 juni konden kinderen van de ba-

sisscholen deelnemen aan de Roreko korfbal 

tour. Doel kinderen kennis te laten maken 

met de korfbal en het gezellig samen sporten. 

De ochtend konden de jongere kinderen star-

ten met de tour. Via de tour kwamen de kin-

deren langs verschillende spelletjes. Alle 

spelletjes hadden te maken met korfbal. O.a 

korven die stonden op verschillende hoogtes 

en groottes, gooien met ballen door een bord 

met gaten. Maar ook was er een springkussen 

en konden de kinderen een korfbalkleurplaat 

kleuren. Na de middag was het tijd voor de 

oudere kinderen. De middag was de tour een 

beetje veranderd. Nu ging het om de gene die 

het beste de tour volbracht. De gene met de 

meeste punten won een t shirt van Roreko. 

Aniek Baarda ging er met de prijs vandoor. 

Alle kinderen gingen met een korfbal diplo-

ma huiswaarts. We kijken terug op een ge-

slaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. 
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Speciale Wieker Bieren 

In samenwerking met een bierbrouwer uit de 

regio brengt Benny Spin uit De Wijk een 

tweetal speciale en exclusieve biertjes op de 

markt. Het gaat om Wieker Bolle, dit is een 

wit bier (5,8%) Een fris, bloemig, bovengis-

tend tarwebier met verfijnde hoparoma’s en 

tonen van Citrus.. En daarnaast Wieker Blond 

(6,5%) Deze geelbruine dorstlesser volgens 

Belgisch recept verrast je door de aromati-

sche afdronk gecreëerd door de Saaz hop met 

een verfijnde balans tussen zoet en een klein 

bittertje. Beide biertjes worden in  een be-

perkte hoeveelheid bij wijze van grap op de 

markt gebracht. Onderstaande Vaderdag Ac-

tie wordt tijdelijk geleverd in een cadeauver-

pakking. Zo lang de voorraad strekt. Bestel-

len kan via: info@dewijk.info of via App          

06-50953385. (Bestel tijdig, want op=op!) 

Bestellen via: info@dewijk.info                                  

en/of App 06-50 953 385 
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Vrijwilligers klussen bij de 

Wieker Meule 
 

Onderhoud aan de Wieker Meule blijft nood-

zakelijk om deze te in goede staat te blijven 

behouden. ‘Er zijn altijd wel klusjes te doen’ 

vertelt molenaar Erwin de Jonge. In het kader 

van NL Doet werd er zaterdag geklust bij de 

molen. Een beste klus, maar al het schilder-

werk van de omloop glimt weer! Ook door de 

ramen kan je weer naar buiten kijken. De 

picknickbank staat in de lijnolie en de onder-

kant wordt gebeitst. De noeste werkers wer-

den getrakteerd op koffie met gebak en na 

afloop een hapje en drankje. 
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Wil jij ook zo’n gaaf en uniek 

retro bord? (70x30 cm) van De Wijk 

voor onder de overkapping/veranda of in de 

mancave? Voor slechts € 30,00 zijn ze ver-

krijgbaar. De borden zijn gemaakt van hoog-

waardig materiaal met metalen toplaag, voor-

zien van 4 boorgaten, geschikt voor buiten, 

UV bestendig en hebben een oldskool vinta-

ge uitstraling. Ook borden van IJhorst,                      

De Rieverst of met uw naam er op zijn mo-

gelijk. Bestellen kan via: info@dewijk.info 

en/of  App 06-50953385  (Benny Spin) 

Pauwergirls bij Dunninghe 
 

Bewoners van zorgcentrum Dunninghe heb-

ben vrijdagmiddag onwijs genoten van het 

optreden van de Pauwergirls. Vanwege het 

fantastische weer was het mogelijk om einde-

lijk weer eens een optreden buiten te verzor-

gen. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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College gezocht!  

Met dit mooie weer en de naderende zomer 

op komst wordt het ook weer drukker op het 

terras en in café de Wiekslag. We zoeken dan 

ook per direct een nieuwe collega. Het aantal 

uren is in overleg en zowel doordeweeks als 

in de weekenden. Ben of ken jij iemand die 

nog een parttime/ weekend/ vakantie baan 

zoekt? Ben je op zoek naar een baan omringd 

door gezelligheid: zoek niet verder! Bel naar 

Maria 06- 302 161 00 of loop even binnen in 

het café.  Vanaf 4 juni mogen we weer tot 

22.00 uur open. Stukje bij beetje gaan we 

terug naar normaal. Maar we zijn al blij met 

de gezelligheid die we intussen weer op het 

terras vinden. Dus schroom niet en wip eens 

aan voor een gezellige borrel of een lekkere 

maaltijd op het terras.  

 

Gemeente vestigt recht van 

eerste koop in de Wijk 
 

Het college van B&W heeft besloten het 

voorkeursrecht te vestigen op een aantal per-

celen in de Wijk. Dit betekent dat eigenaren 

van die specifieke grond deze bij verkoop 

eerst aan de gemeente moeten bieden. De 

gemeente doet dit om deze percelen tegen een 

marktprijs te kunnen verkopen en zo een ver-

volg te geven aan een nieuwe woningbouwlo-

catie in de Wijk. In de huidige markt zouden 

deze anders object van speculatie kunnen 

worden en daardoor wellicht onbereikbaar 

voor inwoners van de regio.   
 

Voorkeursrecht 

Het vestigen van voorkeursrecht (artikel 6 

Gemeentewet) houdt in dat als eigenaren hun 

vastgoed in dit gebied willen verkopen, zij die 

eerst aan de gemeente te koop moeten aanbie-

den. Eigenaren zijn niet verplicht om te ver-

kopen. 
 

Woningbouw 

Uit het Woonplan De Wolden blijkt dat er in 

de verschillende kernen van De Wolden, on-

der andere in de Wijk, behoefte is aan nieuwe 

woningbouwlocaties. In de structuurvisie 

worden de locaties met het voorkeursrecht 

benoemd als zoekrichting voor woningbouw. 

Deze locaties sluiten aan bij de huidige wijk 

Dunningen en het in ontwikkeling zijnde plan 

Dunningen 4.  Grondeigenaren zijn geïnfor-

meerd over de voorlopige aanwijzing van het 

voorkeursrecht 
 

Vishuus terug op markt 
 

Door ziekte van zijn vrouw was 't Vishuus uit 

Wapse geruime tijd niet meer in De Wijk. 

Maar ondernemer Andries Wanders laat we-

ten dat het inmiddels weer wat beter met haar 

gaat. Daarom zijn ze vanaf woensdag 9 juni 

elke woensdag weer op het marktpleintje voor 

dorpshuis de Havezate in De Wijk te vinden. 

Van 11.00 - 17.30 uur.  
 

 

Vaststelling profielschets 

nieuwe burgemeester  
In aanwezigheid van de commissaris van de 

Koning in Drenthe Jetta Klijnsma, heeft de 

gemeenteraad van De Wolden op donderdag 

3 juni 2021 de profielschets voor de nieuwe 

burgemeester van De Wolden vastgesteld.  
 

Door de vertrouwenscommissie is een profiel-

schets opgesteld. Bij de zoektocht naar een 

nieuwe burgemeester zijn ook de inwoners 

van de gemeente betrokken. Aan hen is ge-

vraagd naar wat voor persoon gezocht moet 

worden. Uiteindelijk hebben 375 inwoners 

hun ideeën en wensen doorgegeven.  
 

De Wolden is op zoek naar een burgemeester 

met een informele houding en iemand die snel 

actie onderneemt. Daarnaast willen de inwo-

ners een betrokken burgemeester die mensen 

kent en verbindt. Nadat de profielschets is 

vastgesteld wordt deze aangeboden aan de 

commissaris van de Koning. Vervolgens 

wordt de vacature burgemeester De Wolden 

opengesteld door de minister van Binnenland-

se Zaken en Koninkrijksrelaties. Gedurende 

drie weken kunnen geïnteresseerden sollicite-

ren. De verwachting is dat de nieuwe Kroon-

benoemde burgemeester begin 2022 kan wor-

den geïnstalleerd. 
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HULP BIJ KAARTVERKOOP BUURTBUS 

Beste buurtbusreiziger, misschien vind u het lastig om een goede en juiste keuze te maken 

welke abonnement / OVchip-kaart u het beste kunt aanschaffen en hoe dat werkt.  

Mocht u hierbij hulp of advies willen hebben, dan willen wij u daar graag bij helpen.  

Stuur dan een mailtje naar info@buurtbusijhorst.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

mailto:info@buurtbusijhorst.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  26 juni 2021. Kopij inleveren voor 21 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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