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 Het was zaterdagmiddag een drukte van 

belang op het sportpark in De Wijk. Free-

styler Josh was hier op bezoek bij de 

jeugdafdeling van WIJC. Dit gebeurde 

tijdens de presentatie van de nieuwe voet-

baltenues en trainingspakken die de jeugd 

van Wacker IJhorst Combinatie kreeg 

aangeboden van sponsor COOP Dunnink 

uit De Wijk.   

Supermarkteigenaar Niek Slomp en zijn 

vrouw Ilona werden hiervoor hartelijk be-

dankt door de sponsorcommissie. Na de offi-

ciële overdracht van de kleding werd door 

Josh een wervelende voetbalshow weggeven, 

waar menig profvoetballer nog wat van kan 

leren. Josh (Joshua Agteres) is een rasechte 

entertainer die als doel heeft met creativiteit 

en talent diverse doelgroepen te doen verba-

zen en te inspireren. Hij verzorgt optredens 

op diverse plekken in binnen- en buitenland 

en staat bekend om zijn buitengewone kun-

sten met de bal. En dat liet hij in De Wijk ook 

zien.  

De kinderen kregen tips en trucs aangereikt 

en mochten dit zelf uit proberen met de bal. 

De combinatie voetbal, muziek en creativiteit 

zorgde voor een vermakelijk  en inspirerende 

show voor het publiek. Daarna gingen alle 

teams op de foto in het nieuwe tenue.  Meer 

foto’s en video zie www.dewijk.info << 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260       

Haar en/of hoofdhuidproblemen!        

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in 

Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse. 

Tel: 0522 –481629.   kapsalonhairtrends.nl  

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

 

 

 

Clubkampioenschappen 

WGV vallen in de smaak 

Zaterdag 16 april hebben de leden van WGV 

hun kunsten laten zien. Bijna alle leden van 

acro en turnen konden mee doen. Ongeveer 

80 jongens en meisjes lieten hun oefening 

aan de jury zien. De jongens turnden op rin-

gen, vloer, sprong, rek en brug. De meisjes 

turnden op de brug, de balk, de vloer en de 

sprong. Voor veel meisjes  was dit de eerste 

wedstrijd, dus best spannend. De clubkampi-

oen van de meisjes werd Maartje Hooijer. Bij 

de jongens was Levi de Wit de kampioen. 

Ook de jongens en meisjes van de spring-

groep deden mee. De groep van voortgezet 

onderwijs en ouder deden spectaculaire 

sprongen op  mintramp, Pegasus en vloer. De 

winnaar van deze groep was Merel van 

Streek. In de middag waren de acroteams aan 

de beurt. Helaas konden Marlou en Guusje 

niet deelnemen, omdat Guusje tijdens de 

warming up geblesseerd raakte. Alle acro-

teams lieten voor de laatste keer dit jaar hun 

mooie oefeningen zien op E en D niveau. De 

clubkampioenen werden Iris en Syl met een 

strakke oefening in de duo D-lijn. Alle deel-

nemers kregen een deelnemersmedaille ter 

herinnering. WGV kijkt terug op een ge-

slaagde dag met weer veel blije gezichten.  

Cabriorit krijgt vervolg                

De Cabriorit in De Wijk krijgt dit jaar toch 

een vervolg. Het clubje mensen die de rit 

jaren lang heeft georganiseerd deed dit vorig 

jaar voor het laatst. Daarom heeft zich een 

nieuw bestuur gevormd bestaande uit: Noes 

Kam, Arjan Berendsen, Jan Timmerman en 

Wichard Alberts.  Samen zetten ze de traditie 

voort op zondag 21 augustus.  Deze rit is 

voor alle types cabrio. Jong of oud, groot of 

klein als het dak er maar af kan. Deze toer-

tocht zal opnieuw gaan door de mooiste na-

tuurgebieden. De startplaats is ook weer tra-

ditioneel bij de Wieker Meule, midden in het 

dorp. Vanaf 11.00 uur kunnen de deelnemers 

starten. Opgave verloopt via Noes Kam.  

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Let op: Volgende dewijk.info verschijnt  

14 mei  (kopij inleveren uiterlijk  t/m  

maandag 9 mei  tot 08.00 uur) 
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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 

- Dit kraantie wordt goed e lezen 

- Hoe weej dat? 

- Die keerl van autopoetsbedrief 

 zocht ruumte en iene tipte um 

- En hoe wus die tipgever dat dan? 

- Now die had dit kraantie e lezen 

- Aggoh  

- Hef Wacker gien mooie nije tenues 

- Zet er gelikt uut,  kan niet aans     

zeggen 

- Weej al woarumme as Tonnie 

er mit stopt? 

- Jazeker dat week inmiddels 

- Moar ie wult ut niet vertellen? 

- Ut stiet verder op wel te lezen 

- Was dus gien grap? 

- Nee, dat zeker niet! 

- Det met die asielzoekers                        

op weblog  was wel een grap of nie? 

- Klopt, dat was niet woar dus 

- Toch nog veule volk die as er                          

in e stunken bint 

- Klopt, as zelfs de gemiente mailt um 

te vroagen of vermeld kan worden dat 

het een um grap ging ist een succes 

- Klompie is Wieker van ut joar 2015 

- Hej hef ut verdiend ai mej vroagt 

- Zeker weten 

- Apollo en Syb treden samen op? 

- Huh Syb wie? 

- Nou dat weej toch wel, die zanger  

van de Kast uut frijsland 

- Oh die keerl! 

- Hier in de Wiek dan? 

- Nee, in de karke in Moppelt  

- Keb er iets van lezen 

- Vrijdag 22 april is det dunkt mej 

- Dat hej helemoal goed. 

- Dus net e west. 

- Ja hangt er vanaf wanneer  aj ut 

kraantie In de busse kriegt 

- Yow                                                                       

- Goed Goan  
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Klaverjascompetitie zit er weer op 

De klaverjascompetitie seizoen 2015/2016 zit er weer op bij café de Wiekslag in De Wijk. 

Elke maandag wordt er door bijna 30 personen een kaartje gelegd. Hierbij zijn vlees en geld-

prijzen te winnen. Maandagavond werden de winnaars van het afgelopen seizoen dat van sep-

tember tot april duurt bekend gemaakt. 1e prijs Albert Vogelzang, 2e prijs Albert Hester, 3e 

prijs Jan Kolk, 4e prijs Gerard Kienstra , 5e prijs Dirk Klomp, 6e prijs Jenny Vogelzang. 

Fietsroute eBook ‘Ontdek de Hoogeveense Vaart’  
 

Met het eBook ‘Ontdek Drenthe vanaf de Hoogeveense 

Vaart’  presenteert het Recreatieschap Drenthe een nieuwe 

vorm van fiets(knooppunten)routes. Met de boeiende ge-

schiedenis van de Hoogeveense Vaart op de achtergrond 

zijn er nieuwe routes te fietsen van Meppel tot Emmen. Het 

eBook is vanaf 19 april gratis te downloaden via 

www.drenthe.nl/ebooks. Het eBook is gemaakt voor ge-

bruik op een tablet.  

 

Na de succesvolle lancering van het eBook over de Drentse 

Hoofdvaart is er nu dus een vervolg. De Hoogeveense 

Vaart is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van Drenthe. De sporen vanuit 

het verleden zijn langs de vaart nog goed zichtbaar. Met het eBook komen de verhalen tot 

leven en dat maakt de fietsroute extra aantrekkelijk.  Het eBook is tot stand gekomen dank-

zij bijdragen vanuit het Fonds Recreatie en Toerisme van het Recreatieschap Drenthe en 

cofinanciering vanuit de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Coevorden en Em-



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

Van Dijk bellen 
0522-270280
voor Huisstijl !

Van Dijk vragen 
naar mogelijkheden 
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Bij Van Dijk 
verzorgen ze ook 
gepersonaliseerde 

mailingen !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen 
voor een offerte !
0522-270280

Full Colour folders 
ophalen bij Van Dijk !

Zomerdijk 13a
Meppel

Voor al het
drukwerk kan ik 
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk 
drukt ook boeken !

0522-270280

Printwerk bij 
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a

Meppel

Zomerdijk 13a www.drukkerij-vandijk.nl
7942 JR Meppel 
T  (0522) 270280 info@drukkerij-vandijk.nl
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VV Wacker verwelkomt nieuwe vlagsponsor  

VV Wacker heeft voor aanvang van de wedstrijd Wacker – Ruinen, de Regiobank  als nieuwe 

vlagsponsor mogen verwelkomen. Helen Hogenhorst en Hilco de Jonge waren samen met Jan 

Lier van de sponsorcommissie aanwezig om de vlag naar de top van de vlaggenmast te hij-

sen. Toeval of niet, voor Wacker was er deze middag alle reden om de vlag uit te hangen. De 

spannende streekderby werd door de thuisclub gewonnen met 4-2.  De Wolden Financiële 

dienstverlening is zelfstandig intermediair van Regiobank.  Zowel voor bankzaken als voor 

een hypotheek gesprek bent u hier aan het juiste adres.  Ook nemen ze graag uw schadeverze-

keringen met u door.  Tevens zijn ze onafhankelijk adviseur waardoor ze zaken doen met alle 

banken en verzekeraars die er toe doen.   

Dauwtrappen in De Wijk e.o.  

Het ochtend gloren in het Reestdal beleven?  En dan na een prachtige wandeling genieten van 

een heerlijk Wieker Meule ontbijt? Ga dan 5 mei vroeg uit de veren en kom dauwtrappen in 

de omgeving van de Wijk. 

De vrijwilligers van de Tourist Info Het Reestdal in de Wijk organiseren het traditionele 

dauwtrappen met Hemelvaartsdag  5 mei 2016. De start is tussen 6 en 7 uur ’s morgens bij 

het TIP kantoor in de Wijk (onder de molen). Er  is een prachtige route van ongeveer 10 km 

uitgezet door het Reestdal. De kans om reeën te spotten en ooievaars te horen klepperen is 

groot. Na afloop staat er voor de wandelaars een ontbijtbuffet klaar in de molen. De kosten 

voor dit alles zijn € 7,50 voor volwassenen,  kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee. Honden 

zijn helaas niet toegestaan. Graag opgeven vóór  3 mei 2016.  Opgave en inlichtingen : TIP 

kantoor in de Wijk,  tel. 0522 443275 of per mail: dewijk@touristinfodewolden.nl  
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Tweede seizoen Bikentertrainer was super spannend 

Aan de Dorpsstraat 36a, naast kapsalon Hofman, bevindt zich Wolfcoaching. Dit is de Gym 

van John Slabbekoorn en Jeanet Wolf. Boven deze gym is Bikentertrainer gevestigd. Bij 

Bikentertrainer staan vier fietssystemen opgesteld die via computers verbonden zijn met grote 

TV schermen waar films en animaties van fietsroutes op te zien zijn. Door een unieke tech-

niek wordt de  weerstand die een fietser in het echt zou ondervinden op het getoonde parcours 

doorgestuurd naar het achterwiel van de fiets en voelt een beklimming als een echte beklim-

ming en een afdaling als een echte afdaling. Al klimmend komt de teller vaak niet boven de 

10 km. per uur maar in afdalingen worden snelheden gehaald van 60 km. per uur! 

In de periode oktober-maart (wintertijd) organiseert eigenaar Martin Wolf een wintercompeti-

tie. Iedere week ontvangen de deelnemers een app met de uitslag van de afgelopen week een 

aankondiging van de nieuwe wedstrijd. Lengte van een wedstrijden varieert van 30 minuten 

tot 1,5 uur maar dan praten we ook over het  beklimmen van de Alp d'Huez! Er wordt altijd 

gezocht naar een mix tussen vlakke parcours en beklimmingen zodat iedereen maximaal kans 

heeft op de overwinning. Net als in het seizoen 2014-2015 kwam overal winnaar Camiel 

Huisjes uit de bus. Hij wist op drie na alle wedstrijden te winnen, soms met een minimaal 

verschil van enkele seconden en soms met overmacht. De laatste wedstrijd van het seizoen is 

al bijna traditioneel (2e keer) de beklimming van de Alp d'Huez. Deze werd net als vorig jaar 

gewonnen door Albert Jonkers en daarmee mag hij zich weer een jaar lang de "klimgeit" van 

Bikentereainer noemen.  Zijn tijd op de Nederlandse berg was 1.17.13 uur.  

 De prijsuitreiking werd op 6 april gehouden bij Mulino in de Wijk waar het onder het genot 

van sportdrank en sportvoeding nog lang onrustig bleef. Bikentertrainer is het hele jaar geo-

pend. In de periode zomertijd worden er geen wedstrijden georganiseerd maar kan iedereen 

die daar zin in heeft gerust een keer langskomen om een proefrit te maken. Mensen die zich 

willen voorbereiden op de Alp d'Huez of Mont Ventoux kunnen bij Bikentertrainer naar har-

tenlust trainen om op de grote dag een topprestatie te leveren. Martin is bereikbaar op 

0615461653 en veel info is te vinden op www.bikentertrainer.nl 
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Apollo en Syb repeteren samen voor concert 

Koninklijke MV Apollo 

geeft op vrijdag 22 april 

samen met Syb van der 

Ploeg en Jaap Mulder een 

avondvullend concert in 

de sfeervolle Grote Kerk 

in het centrum van Mep-

pel. Van der Ploeg krijgt 

in 1997 nationale bekend-

heid als frontman van de 

Friese formatie De Kast 

met de super hits ‘In nije 

dei’ en ‘Raak’. Sindsdien 

is zijn naam óók verbon-

den aan onder andere ‘The 

Passion’ en de musical 

‘Rembrandt’. Door middel van zang, klarinet, sax, bugel, piano en slagwerk worden de bezoe-

kers getrakteerd op ontroerende en meeslepende composities. De grote hits van De Kast zul-

len uiteraard niet ontbreken. Dinsdagavond werd er voor het eerst samen gerepeteerd in de 

oefenruimte in de Brede School. Kaarten verkrijgbaar via: Schouwburg Ogterop, Herenmode 

Piet Koopmans & Zn en Bakkerij Berghuis. Zaal open: 19.30 uur.  Aanvang: 20.00 uur.  
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Jaarrekening De Wolden: 

2015 positief afgesloten 

Gemeente De Wolden sluit het jaar 2015 af 

met een positief saldo van 1,8 miljoen euro. 

Dit blijkt uit de door het college gepresen-

teerde jaarstukken over 2015. Het college 

kijkt met een goed gevoel terug op de resulta-

ten van afgelopen jaar. De voorgenomen doe-

len zijn grotendeels bereikt of in uitvoering. 

Daarbij springen in het oog de resultaten op 

het sociaal domein, waar binnen de mogelijk-

heden niemand tussen wal en schip is geraakt, 

diverse ontwikkelingen in de centrumplan-

nen, ondersteuning van de gebiedscorporatie 

en vernieuwd afvalbeleid. Ook de vliegende 

start voor het project Initiatiefrijk De Wolden 

waarin bewoners diverse aansprekende pro-

jecten aanbrachten voor de beschikbaar ge-

stelde 1 miljoen euro hoort is noemenswaar-

dig. Het positieve saldo wordt voor 1,5 mil-

joen euro veroorzaakt door lagere uitgaven 

binnen het sociale domein, zoals de uitvoe-

ring van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning. Naast de meevaller bij het sociaal do-

mein waren er incidentele voordelen op de 

kapitaallasten, de bedrijfsvoering en de 

grondexploitatie. In totaal voor een bedrag 

van € 750.000. 

Meevaller Sociaal domein                                        

Het grootste deel van het resultaat is ontstaan 

binnen het sociaal domein. Wethouder finan-

ciën Jan van ’t Zand licht toe: “De plus komt 

grotendeels door een aan het eind van het jaar 

door het rijk extra verstrekt budget. Hierop 

was niet gerekend. Landelijk is met de bud-

getten geschoven waar de gemeente op moest 

anticiperen. In De Wolden is de transitie voor 

de mensen die zorg nodig hebben goed verlo-

pen en kunnen we stellen dat niemand tussen 

wal en schip is geraakt.” 

Financieel gezond                                                     

In verband met de vele blijvende onzekerhe-

den op het terrein van het sociale domein 

wordt een deel van het voordeel (€ 260.000) 

gestort in de ‘reserve sociaal domein’. Het 

overige deel wordt volgens afspraak met de 

gemeenteraad toegevoegd aan de ‘reserve 

investeringsprojecten’. Van ’t Zand: “Het jaar 

2015 was in financieel perspectief lastig. We 

kunnen stellen dat De Wolden financieel een 

gezonde gemeente is. In de Kadernota die 

medio mei verschijnt wordt meer duidelijk 

hoe de post ‘reserve investeringsprojecten’ 

wordt ingezet.” 

Raad bespreekt jaarrekening                                   

Donderdag 28 april behandelt de gemeente-

raad de jaarrekening 2015. Wie belangstelling 

heeft is welkom vanaf 19.30 uur. De jaarreke-

ning en jaarverslag 2015 zijn ook in te zien 

op dewolden.nl. 

Mobiele Car Cleaning 

naar de Commissieweg 11 
Dat dit krantje goed wordt gelezen blijkt 

maar weer. In dewijk.info nr. 6 vertelde Alex 

Poul over het starten van Alexander’s Mobie-

le Car Cleaning. Dit bedrijf is gespecialiseerd 

in grondige (poets) reiniging, restauratie 

(lichte krasjes wegwerken)  en afwerking 

(verzorging kunststof bumpers en banden) 

om een auto in showroom kwaliteit te bren-

gen. Alex liet doorschemeren op zoek te zijn 

naar een eigen onderkomen. Waar hij meer-

dere auto’s kan onderbrengen en minder af-

hankelijk is van de weersomstandigheden.  

Door een lezer van dit krantje werd Alex ge-

tipt over een ruimte waarin hij verder kan met 

zijn bedrijf.  Hij vestigt zich vanaf heden aan 

de Commissieweg 11—7961 NC in De Wijk. 

Voor meer informatie: Alex Poul telnr:         

06-30871181. www.mobielecarcleaning.nl  

Concours Hippique    

Van 13 tot en met 16 mei vindt het pinkster-

concours op Landgoed Dickninge in De Wijk 

weer plaats. Ook dit jaar belooft het weer een 

mooi concours te worden. Er worden weer  

veel spring en dressuur rubrieken gereden 

voor zowel paarden als pony's, ook de tuig-

paarden zullen  acte de présence geven. 
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Peuters Doomijn naar Kinderboerderij 

Als afsluiting van het thema lente zijn de peuters van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 

Postweg in De Wijk deze week naar de kinderboerderij Samenzo in Staphorst geweest. Laar-

zen aan en kleding die vies mocht worden en zo gingen we met auto’s op weg naar Stap-

horst. We hadden op de peuterspeelzaal al geleerd dat de dieren in de lente kleintjes krijgen, 

en hoe die dan heten. We konden nu jonge dieren zelf bekijken. Wat was het leuk. We trof-

fen het met het weer, dinsdag regende het een beetje, maar woensdag en donderdag hadden 

we het droog. We hebben wallaby’s gezien met baby’s in de buidel! We hebben kleine geit-

jes gezien en zelfs een die de fles kreeg! We hadden broodjes mee om de geitjes te voeren, 

maar de kleintjes dronken alleen nog melk. De mama’s vonden de broodjes wel lekker!   

Toen we lang genoeg bij de geitjes waren geweest was het tijd voor wat lekkers voor de peu-

ters. Na de versnaperingen konden de kinderen nog even genieten van de speeltoestellen die 

er waren. Daarna was het de beurt aan de cavia’s, deze konden de kinderen oppakken en in 

mandjes zetten zodat ze goed bekeken konden worden en natuurlijk konden we ze nu ook 

mooi aaien. Verder hebben we nog muisjes,  allerlei kippen, fazanten, koeien, schapen, alpa-

ca’s en nog wel meer gezien. We hebben met zijn allen genoten van het leuke uitje.  
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Wielerronde in De Wijk  

zaterdag 21 mei 2016 
 

Na in 2014 begonnen te zijn met een wieler-

ronde ‘nieuwe stijl’ heeft het bestuur van De 

Wiek op Wiel’n ook in 2016 haar begroting 

weer rond gekregen! De datum die door de 

KNWU voor de 57e Wieleronde De Wijk is 

toegewezen: zaterdagavond 21 mei 2016. 

Opnieuw maken de dames de dienst uit in het 

mooie Reestdorp en opnieuw zal de karakte-

ristieke ‘Wieker Meule’ middelpunt zijn van 

een paar mooie wedstrijden! 

 

De avond zal starten met weer iets nieuws: 

een spectaculaire MTB-streetrace met een 

parcours dat dwars door de voornoemde Wij-

ker Molen voert! Wie wil dit nu niet meema-

ken! Deze wedstrijd wordt door de Wiek op 

Wiel’n georganiseerd in innige samenwerking 

met de uiterst actieve MTB-club uit Zuidwol-

de. Inschrijvingen kunnen via de website van 

deze club plaatsvinden: www.mtb-

zuidwolde.nl. Uit betrouwbare bron hebben 

we vernomen, dat de Wethouder Sport van de 

gemeente De Wolden, de heer Jan van ’t Zand 

(zelf fervent fietsliefhebber), zich al opgege-

ven heeft! 

 

Hoofdprogramma van de avond betreft even-

wel uitsluitend dames! Om 18.30 uur zullen 

de dames-junioren worden weggeschoten en 

nu al weten we dat de lokale favoriet Meike 

Uiterwijk Winkel uit Echten (vorig jaar nog 

winnares in de nieuwelingen-categorie) daar 

bij zal zijn! De competitie is gewaarschuwd! 

Na de finish van de wat jongere dames zullen 

de Elite-dames van start gaan tegen 20.00 uur. 

Over het deelnemersveld daar is nog niet zo-

veel te zeggen, omdat de inschrijving pas kort 

is geopend, maar aangezien Nederland een 

aantal wereldtoppers rijk is die ook nog eens 

niet al te ver van De Wijk wonen(!), gaat de 

organisatie uit van een sterk startveld. Voor 

de dames geldt - in het algemeen - dat het 

aantrekkelijk is om in De Wijk te komen fiet-

sen, vanwege het goede prijzengeldschema en 

de nog betere sprint-premie’s, beschikbaar 

gesteld door weer een bijzonder groot aantal 

sponsoren. Het beloven twee fantastische 

wedstrijden te worden! 

 

De verwachting is dat tegen 21.45/22.00 uur 

de huldiging zal plaatsvinden van de hoogste 

categorie in het dameswielrennen. Bij een 

invallende zomeravond, op het erepodium 

met de ‘Wieker Meule’ op de achtergrond: 

geweldig toch! Idyllische plaatjes die de we-

reld over zullen gaan! Na afloop zal er rond-

om de Molen nog voldoende tijd zijn voor het 

napraten en het nazitten, met een hapje en een 

drankje en een stukje muziek. Kortom: een 

gezellig avondje uit gecombineerd met abso-

lute topsport!  

 

Voor meer informatie kunt u natuurlijk de 

website bekijken: www.dewiekopwieln.nl. 

Toegang tot het evenement is uiteraard gratis: 

het dorp De Wijk is blij met uw bezoek! Zegt 

het voort! 
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Nieuwe eigenaars Sportschool fris van start 

Veel mensen in De Wijk dachten dat het om een april grap ging toen bekend werd dat Fit in 

De Wijk was overgenomen door een andere partij.  Maar dat is het zeker niet het geval.  Arn-

oud Gengler, Arjan en Bouwina Harthoorn zijn per  1 april wel degelijk de nieuwe eigenaars.  

De officiële en feestelijke opening van Atlas Sport zoals de sportschool straks gaat heten staat 

gepland op zaterdag 3 september. Tot die tijd zal ook oud-eigenaar Tonnie Korsten gewoon 

betrokken blijven.  En wellicht daarna  ook weer  in de oude rol als instructeur, personal 

coach en leefstijltrainer maar dat wordt door de betrokken partijen nog even in het midden 

gelaten. 

‘Ik had er genoeg van, en wilde op deze manier niet nog 

tien jaar zo door gaan’ vertelt Korsten.  En dat had voor-

al te maken met de randzaken er om heen. ‘Sportlessen 

verzorgen, met mensen omgaan en ze begeleiden, dat is 

nog steeds mijn ding.  Maar er komt zoveel meer bij 

kijken achter de schermen waar de mensen helemaal 

geen weet van hebben.  Administratie, boekhouding, Pr, 

regels en wetgeving, acties verzinnen noem het maar op. 

Dat is voor één persoon eigenlijk teveel’.  Zestien jaar 

lang legde Kosten er zijn ziel en zaligheid in. Elke vrije 

minuut was hij er mee bezig. Vorig zomer viel bij hem 

het kwartje.  ‘Ik heb toen het besluit genomen dat ik zo 

niet verder wilde. Dat ik het zou verkopen als er zich 

een goede overname kandidaat aandiende’. Die ‘goede partij’ diende zich niet veel later aan 

in de vorm van:  Arnoud Gengler, Arjan en Bouwina Harthoorn. ‘Het aanbod dat ze deden 

kwam als geroepen. Ze nemen de taken over die ik minder leuk vind om te doen. Wat ik ook 

belangrijk vind voor het voortbestaan van de sportschool,  is dat er ook goed gezorgd wordt 

voor de mensen die hier werken’. In totaal gaat het om zes parttimers.  Wat voor de drie nieu-

we eigenaren mee speelde bij de overname  is de sfeer en gemoedelijkheid die er heerst.  

Gengler: ‘Dat is uiteraard heel anders dan bij de grote sportscholen het geval is. Tonnie kent 

heel veel mensen persoonlijk dat scheelt. En wij als sportvrienden ook inmiddels. De drie 

nieuwe eigenaren kennen elkaar behalve van de sportschool ook uit het verenigingsleven 

waar ze eerder samen al  verschillende (bestuur) functies vervulden.  

Arjan: ‘Het runnen van de sportschool betekent niet dat we alles precies verder zetten zoals 

het was. We willen er onze eigen draai aan geven, en nieuwe ideeën inpassen.  Bouwina:  

‘Een daarvan is dat we vanaf heden ook op zondag open gaan tussen 09.00 en 12.00 uur’.  

Ook gaan vanaf mei de deuren ’s morgens al om 08.30 uur open.  ‘Als de kinderen naar 

school zijn gebracht kunnen ze gelijk door om te sporten, als ze dat willen zo is de  gedachte’.                                                                                                                                      

Geen drie kapiteins op een schip, maar een duidelijk taakverdeling zo hebben de drie nieuwe 

eigenaren voor ogen.  Zo zal Arjan de komende tijd samen met Tonnie veel in de sportschool 

aanwezig zijn om mensen te begeleiden.  En nieuwe contacten leggen en onderhouden. 

Bouwina gaat zich o.a. bezig houden met PR, acties en administratie. En Gengler is er voor 

de financiële zaken en het personeelsbeleid. Ondanks dat Fit in De Wijk een klinkende naam 

was in het dorp, willen de drie toch fris beginnen onder een nieuwe naam. Gekozen is voor 

Atlas Sport. ‘Atlas is een figuur uit de Griekse mythologie en staat voor dragen en ondersteu-

nen.  Dat vonden we wel toepasselijk lacht Gengler.  



  

 15 

Arend Klomp verkozen tot ‘Wieker van het Jaar 2015’ 

Arend Klomp is de ‘Wieker van het Jaar 2015’ zo werd dinsdag 12 april bekend gemaakt. 

Tot 15 januari konden er inwoners genomineerd worden. Aan de hand van de uitgebrachte 

stemmen bepaalde de jury wie de Wieker van het jaar zou worden. De jury bestond uit Wie-

ker van het jaar 2014 Gerrit van de Belt, Martin Wolf en Gina Homan. De verkiezing werd 

georganiseerd door Belangenverenging De Wijk. 

Klomp is een ras vrijwilliger zo staat te le-

zen in het juryrapport. Bij Wacker bijvoor-

beeld was hij, naast voetballer, jeugdcoördi-

nator en hij organiseerde familiedagen en 

oliebollentoernooi. Hij staat altijd voor ie-

dereen klaar en heeft oog voor mensen die 

hulp kunnen gebruiken. Samen met de An-

trappers organiseert hij bijvoorbeeld gras-

baan-races, off the road races en ook de 

Nieuwjaarsduik waarmee ieder jaar een 

ander mooi lokaal doel gesteund wordt. En 

hij regelde niet alleen en Duofiets voor de 

bewoners van Dunninghe, hij coördineert 

ook nog de fietstochten!  

En dan zijn er nog de Molendagen, de 

Kerstmarkten, een actie voor ALS,  Zonnedagen, een Valentijnsactie voor ouderen, de speel-

tuinvereniging. Hij bracht de koren en muziekverenigingen bij elkaar en zorgde er mede voor 

dat er een Pannakooi kwam in De Wijk. Sinds kort zet Arend zich ook in voor het kerkcafé. 

Vanwege deze tomeloze inzet verdient Arend de titel ‘Wieker van het Jaar 2015’ aldus de 

jury. Deze titel wordt vanaf 2014 jaarlijks door de Belangenvereniging De Wijk e.o. toege-

kend aan een Wieker die iets bijzonders gedaan heeft. Of het nu gaat om een sportieve pres-

tatie of iets bijzonders op maatschappelijk, cultureel of politiek gebied, dat maakt niets uit. 

Nieuwe Fietspad bijna klaar 
 

Het nieuwe fietspad is bijna klaar. Na een vertraging van drie maanden is het eindelijk zo-

ver. De eerste meters liggen er nu daadwerkelijk in. De ontbrekende schakel in de wandel- 

en fietsverbinding langs de Hoogeveense 

Vaart tussen Meppel en Hoogeveen wordt 

voorzien van een mooi betonnen fietspad. 

De aanleg van dit stuk fietspad was een van 

de wensen die voortkwam uit de dorpsvisie 

die De Wijk in 2012 heeft vastgesteld. De 

kosten voor de aanleg van het fietspad zijn € 

145.000. Het project wordt gefinancierd 

door de Belangenvereniging, gemeente De 

Wolden, Provincie Drenthe en mede moge-

lijk gemaakt door firma Van Spijker. 
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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 
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