
  

   

Stormachtige Wieker Winteravond  
                                     2e jaargang nr. 24 l 19 dec 2015 

De regen was de grote spelbreker tijdens de 
Wieker Winteravond georganiseerd door 
Stichting de Wiek Actief en TIP De Wijk. 
Vanaf het moment dat de markt van start ging 
om 16.00 uur begon het te regenen. En het 
hield niet meer op. Ook voor de standhouders 
was dit een slechte start. Met nog slechter 
weer op komst bleven de verwachte bezoe-
kersaantallen uit. De dansdemo van Fit in de 
Wijk, die aanvankelijk buiten gepland stond 
was wel een groot succes. Met enige improvi-
satie kon deze plaats vinden in de horecatent. 
Deze was daardoor ineens afgeladen vol. 
Door het slechte weer, besloten vele stand-
houders echter voortijdig in te pakken. Een 

enkeling bleef gewoon stug volhouden tot het 
einde. Ondertussen was het in de tent lekker 
op gang gekomen. Zanger entertainer Willem 
Spans zorgde hier tot het laatste moment voor 
een gezellig stuk muziek. Er werd luidkeels 
mee gezongen en gedanst. Zware windstoten 
zorgden er  echter  wel voor dat de feesttent  
eerder moest worden ontruimd dan gepland.  
De Wieker Winteravond is daardoor niet ge-
worden zoals de organisatie tevoren had ge-
hoopt. Stichting de Wiek Actief had voorts 
nog de pech dat de tenten flinke stormschade 
hebben opgelopen. De organisatie gaat bin-
nenkort evalueren, en zich beraden over de 
toekomst van het evenement. 
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Rits stuk?                                                                                                                    
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  
Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     
Koekange. Telefoon 0522 - 451308.           

Carbid schieten bij  VV Wacker 31 dec     
Kom ook om feestelijk het oude jaar uit te 
knallen. Iedereen welkom! Toegang, oliebol-
len/appelflappen gratis.  Van 14.30-17.30 
uur. Locatie: Sportpark (VV Wacker)                      

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                
(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

 

 

 

Kerstconcert Wijker Kunst 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Zangvereniging Wijker Kunst geeft op zaterdag 19 december een kerstconcert in de kerk te 
IJhorst. Naast een optreden van het mannenkoor en het vrouwenkoor van Wijker Kunst af-
zonderlijk, zal er ook een gezamenlijk optreden zijn als gemengd koor. Bovendien zijn in 
het programma een aantal liederen opgenomen waarbij het publiek mee kan zingen. De tek-
sten hiervoor zijn afgedrukt in het programmaboekje. Het belooft een sfeervolle en gezellige 
zangavond te worden. 

Het geheel staat onder leiding van Bert Lammers, al vele jaren de vaste dirigent. De begelei-
ding op piano en orgel wordt verzorgd door Joke Venhuizen. Robin van Braam is de drum-
mer boy. De kerk in IJhorst ligt op een unieke locatie en voor het koor in een vertrouwde 
omgeving. De goede akoestiek van de kerk maakt het tot een ideale plaats voor een concert. 
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Dit concert wordt mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van Univé Verzekeringen Noord Nederland. 
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Scherpe prijzen, zuinige brandstof en  
Airmiles sparen  

 

 

                                            

 

openingstijden tankstation :   

ma. t/m vr.  : 07.00 tot  21.00                                      
zaterdag      : 07.00 tot  21.00                                         
zondag        : 08.00 tot  21.00 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

 - Wat een gezelligheid zeg 
ai ’s avond deur het dorp hen loopt 
-  Precies, overal ziej weer mooie 
Kerstbomen sterren en lochies 
- De gezelligste moand van ut joar 
- Dat vien ik zijns ook  
- Now nog wat snej er bej 
dan is ut helemoale compleet 
- Vrede op aarde of nie! 
- Ja, precies was ut moar zo 
- Holt ze nog een nejjoarsfeest? 
- Jazeker, hej die spandoeken niet  
Ziene veuran de weg. 
- Keb wel iets zo iets e ziene 
Now ai ut zegt! 
- Wat donders jammer dat de  Wieker     
Winteroamd zuk slecht weer had 
- Dat kuj wel stellen zeg 
-  Regen, storm en wullem speulde  
gewoon deur,  of er niks an hand was 
- Die Patatrace is verplaatst heur ik 
- Ja, ut land was te drassig 
- Nog nejs over de nejjoarsduuk? 
- Dat giet gewoon deur al 
 mut ze een gat in het ies hakken 
- Nee, bedoele wat de goede doelen 
bint dit joar? 
- Oh dat, nog niks over e heurt 
zult ze binnenkort wel bekend maken 
- Now ak oe niet weer spreke, dan  
Zeg ik alvast fijne feestdagen 
- Van ut zelfe en tot 9 januari 
- Wat is er dan? 
- Dan komp dit kraantie weer uut 
- Yow 
- Goed Goan  
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Kerstwandeling de Wijk-IJhorst 

Antrappers gaan weer duiken voor het goede doel 
De Nieuwjaarsduik van de MC Antrappers is ook in 2016 weer Unox-Nieuwjaarsduik. Dus 
tref alvast je voorbereidingen en maak vrienden, kennissen, familie en collega’s ook en-
thousiast om mee te doen. Goede doelen kunnen nog altijd worden opgegeven via de  site 
motorclub@antrappers.nl. De duik is op 1 januari om 14.00 uur bij de Reest en dat is    
wederom  in samenwerking met de Tente uut de Rieverst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genieten van het mooie natuurgebied van het Reestdal. Dat kan op tweede kerstdag,  tijdens 
de traditionele kerstwandeling die Tourist Info Het Reestdal in en rondom de Wijk en IJhorst 
organiseert. Er kan gekozen worden tussen een korte route van ca. 6 km en een lange route 
van ca. 11 km. De routes gaan een stukje langs de Reest en door de bossen in de omgeving 
van de Wijk en IJhorst.  Onderweg klinken de geluiden van midwinterhoorns over het ge-
bied. 

Op de route staat een koek- en zopietent. Hier kan gepauzeerd worden om, rondom de vuur-
korf, even op te warmen en de inwendige mens te versterken. De kinderen worden getrak-
teerd op knakworstjes, die ze zelf warm mogen maken boven een vuur.  Dit alles maakt de 
traditie van de kerstwandeling compleet.  De start van de wandeling is bij de kantine van vv 
Wacker aan de Wiltenweg 1a in De Wijk. Er kan gestart worden tussen 10.00 – 13.30 uur. 
Deelname kost € 3,00 voor volwassenen (inclusief consumptiebon te besteden in de kantine) 
en € 1,00 voor kinderen t/m 12 jaar. Zij krijgen na afloop van de wandeling een presentje.  
Honden mogen NIET mee! 
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Sinterklaas bij peuters van Doomijn Postweg De Wijk 
Op vrijdag 4 december was het zover,  Sinter-
klaas kwam bij ons op bezoek.  We hebben 3 
weken aan het thema gewerkt en als afsluiting 
kwam hij, in samenwerking met OBS de Horst, 
bij alle peuters van Doomijn  op bezoek. 

Toen Sinterklaas binnen kwam hebben we heel 
hard voor hem gezongen: Sinterklaasje kom 
maar binnen met je knecht. In volle borst zong 
iedereen mee. Geweldig om te horen. Hij mocht  
op de mooie versierde bank zitten. Helaas gin-

gen de Pieten er als eerst op zitten. Dit was niet bedoeling! De kinderen moesten 3 keer met 
hun voet stampen zei Sinterklaas en gingen de Pieten eraf. Dit lukte! Toen kon Sinterklaas op 
de mooie bank zitten. Daar kreeg hij van de peuters een mooie kaart aangeboden omdat hij 
bijna jarig was. Ook waren er drie Zwarte Pieten mee en daar kregen de kinderen heerlijke 
pepernoten van. Nadat Sinterklaas en  twee Pieten naar de basisschool gingen konden wij het 
programma verder volgen.  

Want er mocht 1 Zwarte Piet bij ons blijven. Samen hebben we pieten gym gedaan, lekker 
wat gedronken, knutsel werkje gemaakt en een filmpje gekeken van Sinterklaas. Als verras-
sing had zwarte piet ook nog een cadeautjes voor de kinderen meegenomen. Kortom het was 
weer een geslaagd feestje. Tot volgend jaar Sinterklaas en Zwarte Piet. 
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Hondenschool Havixhorst Meppel [HHM]  & Speurhondenschool Havixhorst 

Wensen u en uw evt. hond [en] een gezond en super mooi 2016 !! 

 

FB: SpeurhondenschoolHavixhorst   

Website:  www.campingdehavixhorst.nl 

Tel.: 0522-442565 / 06-27 29 27 00 

Rieste Blaozers laten weer van zich horen 
Aan het begin van de Adventstijd, die zondag 29 November is begonnen, hoor je als je goed 
luistert ook de geluiden van de Midwinterhoorns aan de oevers van de Reest. 'Zee bloas um 
beurten de boodschap vèdan, dät`t duuster mut goan want `t lich kump d`r an'. Deze Twentse 
spreuk vertaald heel mooi wat de boodschap van het blazen inhoudt, en wat de achterliggende 
gedachte er van is. Elke woensdagavond in het Reestdal-landschap vanaf 19.00 uur en zater-
dagmiddag vanaf 16.00 uur bij de molen in De Wijk kun je de Rieste-Blaozers tegenkomen en 
horen. De gehele adventsperiode t/m Drie Koningen op 6 januari zullen zij blazen om het 
kwade te verjagen en het nieuwe aan te roepen.  

De Rieste-Blaozers zijn nu ruim drie 
jaar bezig in De Wijk en IJhorst en 
maken op menig evenement hun op-
wachting. Het begon dit seizoen bij de 
Kuiertocht in Zuidwolde. Komend 
weekeind 12 december staan ze bij de 
Wieker Wintermarkt. En tijdens de 
Kerstwandeling in De Wijk/IJhorst op 
2e kerstdag 26 december komt u ze 
ook tegen op de route. Hier wordt 
tevens een demo gegeven over hoe de 
Midwinterhoorn wordt gemaakt. Tus-

sendoor zullen ze ook nog op andere evenementen of dagen hun opwachting maken, en mo-
gen ze eigenlijk elke dag blazen naar believen. Natuurlijk gaat er ook een delegatie naar het 
"afblaozen" (einde seizoen) in Diever op 2 januari 2016. 

Voor de mannen van de Rieste-Blaozers was er bij aanvang van het blaasseizoen nog een gro-
te verrassing in de vorm van een mooie bodywarmer. Die aangeboden werd door een gulle 
sponsor. Waarmee ze nu goed gekleed hun opwachting kunnen maken, en uiteraard herken-
baar zijn voor het publiek in de regio. De mannen zijn bijzonder verguld met deze geste. 

Omdat het een relatief korte periode van blazen betreft. Kunt u de Rieste-Blaozers het beste 
volgen op Facebook en/of Twitter. Zo kunt de meest actuele agenda inzien. Ook een kleine 
boodschap, reactie en/of foto op social media wordt zeer gewaardeerd. 
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 Verslag: Adventswandeling zondag 29 november 
In het mooie Reestdal loopt twee keer  een groep van samen zo’n 60 mensen, paraplu’s en 
capuchons op, waterdichte wandelschoenen aan, jassen goed dichtgeritst. Wat die daar doen? 
Juist: ze maken een mooie Adventswandeling uitgezet door een paar enthousiastelingen van 
de Protestantse Gemeente IJhorst-De Wijk. Regen en wind houdt hen niet tegen. Integendeel, 
het geeft een gevoel van: ons krijgen ze niet klein, wij gaan ervoor! Ook wel hilarisch: al die 
paraplu’s die niet alleen tegen regen, maar ook tegen harde wind beschermden. Soms ook 
niet natuurlijk, de wind waait waarheen hij wil en enkele paraplu’s hadden het dan ook zwaar 
te verduren.  
 
In Dunninghe, de eerste stop, was een gezellige warmte, koffie, thee en cake. Een select 
groepje van Apollo speelde Adventsliederen. De ontmoeting staat eigenlijk altijd centraal bij 
zo’n activiteit. Buitenstaanders, vreemdelingen, die ook meeliepen. Kennis maken met el-
kaar:  ‘Waar kommie vandoan?”  “Uut Nieuw-Leusen”. “Oh, ik dach al dak oe kende. Wie 
komt ok uut Nieuw-Leusen.” Na de koffie gingen we weer op pad en kwamen na drassige 
paden en zanderige weggetjes bij de tweede stop: de Wieker Molen. Naar boven geklommen 
en geluisterd naar een mirakel mooi verhaaltje in het Drents over een jongetje dat de herber-
gier speelde in  het kerstspel van school. In plaats van: “Nee, er is hier geen plaats meer”, zei 
hij: “Komt er maar gauw in”. Intussen was de regen opgehouden en liepen we weer terug 
naar de Reesthof, waar pianospel en de heerlijke geur van Glühwein ons tegemoet kwamen. 
Samen met  krentenbrood, knijpertjes en chocolademelk  werd het erg gezellig. En tussen-
door bijkletsen met deze en gene. Of toch nog weer nieuwe mensen ontmoeten, uit Meppel 
bijvoorbeeld. Voor we het wisten was het half vijf en werden we uitgenodigd om allemaal 
naar de kerk te komen voor een korte vesper. Daar vierden we de aankondiging van Jezus’ 
geboorte. De  vesper sloten we af, rondlopende in 2 kringen al dansend en zingend: laat de 
weg van je hart schijnen door liefde op liefde op liefde te geven, samen één te zijn en zo hel-
der te schijnen als de zon. Ondanks de regen en de wind, of misschien juist wel door de regen 
en de wind was het een mooie middag. Verslag: Sytske de Ruiter 
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 61 Coop pakketten voor de voedselbank 

Afgelopen maanden kon  er bij de  Coop gespaard worden voor een gratis boodschappenpak-
ketten. Marry Germs uit De Wijk twijfelde of ze dat bij elkaar kon sparen en daarbij had ze 
niet echt belang bij het pakket. Maar als dat voor mij geldt dan vast ook voor andere mensen 
bedacht ze. En al die ‘verloren’ zegels bij elkaar zouden best eens een aantal boodschappen-
pakketten voor de voedselbank kunnen opleveren. Ze besprak dit met een vriendin en die 
vond het ook meteen een goed idee.  

Met supermarkt eigenaar Niek Slomp werd de actie besproken. Hij vond het prima maar 
mocht vanuit de Coop organisatie niet daadwerkelijk helpen met de actie. Daarna stuurde 
Marry een mail naar haar contacten: de nieuwsbrief van de kerk, de Cantorij, het vrouwen 
netwerk Land van de Reest en naar dewijk.info Langzaam aan kwamen de zegeltjes binnen. 
Stiekem hoopte ze op 10 dozen. Maar het werden er zelfs veel meer. Tot de laatste actie week 
begon toen stroomde de zegels, volgeplakte kaarten en hele pakketten binnen. Maandag haal-
de ze ‘s morgens 17 pakketten en ’s middags kon ze al weer 5 pakketten halen. En zo ging ze 
die week vaak twee keer per dag naar de  supermarkt.  Mary: ‘Geweldig zoals iedereen mee 
spaarde’. In totaal brachten ze vorige week donderdag 61 boodschappenpakketten naar de 
voedselbank. 
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Zwarte Piet op bezoek bij gastouderopvang Arinda 
Woensdagmiddag 2 december kwamen alle ouders en kinderen naar de opvang toe. De kin-
deren zaten met veel spanning voor het raam te wachten,  maar ze hadden geluk Zwarte Piet 
had ons gevonden.  

Roreko verlengt contract Jacob Hoogenkamp 
Ook in het seizoen 2016-2017 staat Jacob Hoogenkamp voor de selectie van Roreko. Zowel 
de spelers als Jacob zijn zeer positief over de samenwerking. De relatief jonge spelersgroep 
en de 31 jarige Hoogenkamp zijn een goede combinatie. De sfeer in de groep is goed en de 
communicatie verloopt prima. Ook de resultaten op het veld zijn naar behoren, bovenin mee-
doen in de 3e klasse. In de zaal laten de resultaten nog op zich wachten, maar wordt het spel 
elke week beter, zodat we ook hier met vertrouwen naar uit kijken.  

Ook de samenwerking met de coach van Roreko 2, Rob Hindriks, gaat zeer plezierig. Wij 
zijn dan als vereniging ook blij te kunnen melden dat ook Rob volgend seizoen die rol weer 
op zich neemt. 

Zwarte Piet werd heel enthousiast ontvangen. Hij kwam met een grote zak cadeaus. Alle 
kinderen en ook de ouders kregen lekkere pepernoten van Zwarte Piet. Alle kinderen, ouders 
en Zwarte Piet gingen gezellig bij elkaar zitten. De grote zak met cadeaus in het midden die 
één voor één uitgedeeld werden. Voor alle kinderen was er een cadeautje. De cadeautjes 
werden snel opengemaakt en de kinderen waren er erg blij mee.  Daarna nog fijn met Zwarte 
Piet grapjes gemaakt. Zwarte Piet had het druk, dus helaas moesten we ook weer afscheid 
van hem nemen.  De kinderen hebben daarna nog fijn gespeeld met de cadeaus en de ouders 
hebben gezellig zitten kletsen. Het was een zeer geslaagde middag. Zwarte Piet heel erg be-
dankt en hopelijk kom je volgend jaar weer bij ons! 
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Honderdste aanmelding bij IKC De Horst 
Op IKC De Horst was er vorige week woensdagmid-
dag een feestelijk momentje. Julia, door haar ouders 
aangemeld voor het integraal kindcentrum, was het 
honderdste kind dat hier naar toe gaat. Natuurlijk ging 
dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij. Charel van 
der Felz en Valentine de Ruyter van IKC De Horst 
verrasten Julia en haar moeder met bloemen en een 
leuk cadeau!   

Julia is het honderdste kind dat gebruik gaat maken 
van één van de vier locaties van Stichting Kindcentra 
Wolderwijs. En volgt voortaan onderwijs en een voor
- en naschools programma op de locatie in De Wijk. 
Valentine de Ruyter : ‘Een groei in drie maanden 

(sinds de opening op 17 augustus) naar honderd klanten is voor de stichting verheugend 
nieuws. Het betekent dat de ouders in De Wolden de locaties van Stichting Kindcentra Wol-
derwijs inmiddels echt hebben gevonden’. Inmiddels staat de teller al op 108.  

Van der Felz: ‘Centraal bij ons IKC staat de vraag van kinderen (en ouders): Wat heb jij no-
dig? Als antwoord hierop hebben wij één gezamenlijk curriculum ontworpen en wordt er een 
opvang-, les-, sport- en voor- en naschools programma geboden. We hebben een eenduidige 
en organisatorische visie, een doorleefde set van normen en waarden, ruime openingstijden en 
we staan garant voor een doorgaande pedagogische ontwikkeling. Ons ontwikkelingsaanbod 
wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van professionals’. 

 ‘Kroepeulie’ niet aan te slepen 
De Kroepeulie, het jubileumdrankje van de MC (35),  loopt als een tierelier. Het is razend 
populair en vliegt de schappen uit. Er is zoveel vraag naar, dat de Antrappers besloten heb-
ben om het ook te gaan exporteren, zodat het ook in IJhorst en omstreken verkrijgbaar is. 
Wil je nog een blikje MC35 scoren, wees er dan snel bij, want op=op.  MC35  Kroepeulie is 
te verkrijgen bij Coop Dunnink of café de Wiekslag.  

Patatrace verplaatst                                                            
De patatrace die op zaterdag 19 december gehouden zou worden in Rogat is afgelast en ver-
plaatst naar zaterdag 20 februari. Door het te natte land was er geen goede crossbaan  te rea-
liseren.   

Nieuwjaarsfeest De Wijk 
Ook dit jaar is er weer een Nieuwjaarsfeest in De Wijk. Dit jaar in samenwerking met de 
GoetFoud Liveband. Dit is een populaire, moderne feestband, bestaande uit vijf enthousiaste, 
ervaren en gedreven professionele muzikanten.  De tent is geopend vanaf 00.00 uur.  Kaarten 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Welkoop de Wijk en bij Anytyme. De Wijk 



D
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E  FASTEST  PAPER  CUP  M ANUFACTU
RER

onderdeel van www.drukkerij-vandijk.nl meppel 

Ekocups zijn het milieu-
vriendelijke, duurzame 
alternatief voor plastic 
bekertjes.

Op ekocups.nl bestelt u 
snel en eenvoudig koffiebekers 
met een unieke bedrukking. 
Er zijn vele toepassingen te 
bedenken waar u met uw 
eigen koffiebeker goed in 
de smaak valt!

Wij verzorgen ook graag het 
ontwerp voor uw koffiebeker.
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Wervingscampagne voor   
Burgernet begonnen 
Gemeente De Wolden is een wervingscam-
pagne begonnen voor deelname aan Burger-
net. Bij alle huishoudens in de gemeente valt 
een dezer dagen een brief op de deurmat met 
het verzoek zich aan te melden. De Wolden is 
sinds 2014 aangesloten bij Burgernet en de 
gemeente wil met deze actie nog meer inwo-
ners overtuigen van het belang om mee te 
doen. Burgernet is een telefonisch netwerk 
van inwoners en ondernemers. Deelnemers 
aan Burgernet krijgen van de politie een sms 
of een voicemailbericht om uit te kijken naar 
bijvoorbeeld een verdwaald kind, een over-
valler of een gestolen voertuig. 

Veiligheid                                                  
Burgernetdeelnemers kunnen een actieve bij-
drage leveren aan de veiligheid van de buurt. 
Een proef heeft aangetoond dat het betrekken 
van inwoners bij veiligheid in hun wijk zicht-

baar bijdraagt aan het vergroten van de kans 
op de opsporing van verdachten of het terug-
vinden van vermiste personen. Hoe meer 
deelnemers aan Burgernet, des te groter de 
kans dat gemeente, politie en inwoners samen 
verdachte en vermiste personen opsporen, 
waardoor de veiligheid in de buurt wordt ver-
hoogd. Daarnaast kan Burgernet worden ge-
bruikt om te informeren en te alarmeren, bij-
voorbeeld om te waarschuwen tegen het vrij-
komen van gevaarlijke stoffen of tegen een 
inbraakgolf in een bepaalde wijk. 

Ruim anderhalf miljoen deelnemers         

Inmiddels hebben zich meer dan anderhalf 
miljoen inwoners aangesloten bij Burgernet. 
Op de website www.burgernet.nl is een uitge-
breid overzicht opgenomen van de behaalde 
resultaten. De meest voorkomende incidenten 
waarvoor de hulp van de inwoners wordt in-
geroepen zijn vermissingen. Andere veel 
voorkomende incidenten zijn woninginbraak, 
winkeldiefstal, overval en straatroof.            
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112 
0522 - 820377 
0522 - 441434 
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 
  

 Informatie:  

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 9 januari 2016. Kopij inleveren voor 4 jan 10.00 uur 


