
  

   

Gezellig toeven bij het Paasvuur  

                                     4e jaargang nr. 09 l 29 april 2017 

 

Aan de Commissieweg in De Wijk werd op 

eerste Paasdag om 20.00 uur het paasvuur 

ontstoken. Dit  evenement werd voor het 

vijfde jaar op rij georganiseerd door stich-

ting De Wiek Actief.  

Vele honderden belangstellenden kwamen 

hier op af. Ook uit omliggende dorpen kwa-

men bezoekers kijken. Vanaf camping de 

Vossenburcht kwam er zelfs een trekker met 

wagen deze kant op. De afgelopen weken 

was er al veel snoeihout ingezameld om er 

een mooie bult van te maken. Het was aan 

Martijn Smid en Freek Smeding de eer het 

paasvuur te  ontsteken. De wind zorgde er-

voor dat het vuur gelijk oplaaide. Hoewel de 

weersvoorspellingen niet al te best waren, 

bleef het verder droog. Met een drankje er bij 

was het verder prima toeven bij het paasvuur. 

Voor de kinderen was er gratis ranja gere-

geld, en ook de paas eieren gingen allemaal 

op. Het bleef daarna nog lang gezellig bij het 

Paasvuur. 
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Te koop, gevonden, verloren, 

aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260       
 

Wat mij deze keer opviel!! 

Nu ik al een paar jaar dagelijks fiets richting 

Meppel en terug, kom je natuurlijk erg veel 

mensen tegen. Het valt mij steeds weer op, 

dat we elkaar nauwelijks groeten. We staan 

als Drent gauw klaar met een: Hoi, of huui,  

of moj, of goeie murgen. Maar in 9 van de   

10 ‘tegemoetkomers’ komt er geen reactie. 

Meestal kijkt men (toevallig??) naar links of 

rechts, terwijl daar niks valt te zien! Als men 

maar niet hoeft te groeten!! Wat is dat 

toch??  In de wachtkamers bij dokters, tand-

artsen, ziekenhuizen is het van hetzelfde la-

ken een pak. Het komt maar zelden voor dat 

er iemand binnenkomt met : ‘Goeie morgen 

allemaal’. Wat geeft dat dan een opluchting in 

zo’n wachtkamer waar iedereen zogenaamd 

weggedoken is in de Libelle of Privé. Groeten 

is het begin van elkaar opmerken en de basis 

van vriendschap. Slotconclusie van dit wat 

vreemde verhaaltje:  ‘Groet, want dat doet 

iedereen goed’!!                                                         

Jan Tijink  

Fit en gezond in de Wijk   
 

Sporten is belangrijk voor iedereen! Naar 

mate men ouder wordt, is het op peil houden 

van fitheid en gezondheid steeds belangrijker. 

Daarom nodigen wij alle 65+ers in en rondom 

de Wijk uit voor een Fit-test op dinsdag 9 mei 

in ontmoetingscentrum De Havezate. 

 

De fitheidstest is bedoeld voor inwoners in en 

rondom de Wijk die graag meer zouden wil-

len bewegen dan zij nu doen. De fitheidstest 

duurt ongeveer één uur en is speciaal voor 65-

plussers ontwikkeld en meet onder meer uit-

houdingsvermogen, lenigheid, handvaardig-

heid, knijpkracht, reactiesnelheid en bloed-

druk. Bij de test zijn ook de nodige specialis-

ten aanwezig, die waar nodig, advies kunnen 

geven. 

Bewegingsactiviteiten 
Er zijn na deze fitheidstest voldoende moge-

lijkheden om te blijven bewegen. Er is ter 

plekke informatie over het sport- en beweeg-

aanbod in de buurt.  Voor vragen, of als u nog 

geen antwoordbrief hebt ontvangen met de 

post, maar deze wel wilt, kunt u contact opne-

men met Gerdo van Dalen, sportfunctionaris, 

via telefoonnummer 14 0528 of e-mail 

sport@dewolden.nl. 

 

Wijker Kunst op TV 
 

Maandag avond (10 april) heeft RTV Meppel 

opnamen gemaakt van de repetitie van Wijker 

Kunst. Dus beelden + geluid van zowel het 

vrouwen- en mannenkoor, als ook van het 

gemengd koor. De uitzending van vrouwen-

koor was te zien op dinsdag 18 april. Van het                       

mannenkoor is te zien op16 mei. Beelden van 

het gemengd koor worden uitgezonden op           

13 juni Op die dagen om elk heel uur tussen 

7.00 en 20.00 uur. Te ontvangen op Ziggo 

kanaal 40, Telford kanaal  2004, KPN kanaal   

565. 

 

Koffieochtend Dunninghe 

Vanaf dinsdag 2 mei van 9.30 tot 11.45 uur, 

bent u iedere dinsdag van harte welkom om 

deel te nemen aan de koffieochtend in de 

buurtkamer in Dunninghe. U kunt hiervoor 

terecht voor een kopje koffie of thee en een 

activiteit. De kosten hiervoor bedragen 

€20,00 per maand.    

 

Heeft u zin in gezelschap en wilt u meedoen 

aan de activiteiten? Kom 2 mei geheel vrij-

blijvend een keertje kijken! 
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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 

- De burger kan het nog flink drok 

kregen as hij wul, dunkt mej 

- Hoezo det? 

- Heel veul clubs en verenigingen 

uut het dorp zuukt vrijwilligers 

- Ja ait zo bekiekt hej geliek 

- De dames van de Speultuun  

vereniging vroagt ook um hulp! 

- Persoonlijke of financiële hulp? 

- Eigenluk allebej wel, maar ai 

niet veule tied hebt dan is een 

beetie financiële hulp ook welkom 

- Ai 10 euro doneert per jaar 

koomt ze al een heel ende heur ik! 

- Dat liekt mej toch gien probleem 

- Dacht ik ook niet!  

- Ai in een dorp woont muj het mit      

mekare doen zeg ik altied moar! 

- Zekers, samen de scholders er 

onder dan kooj vaak  het verste 

- Dat hej bej ut zwembad wel ziene 

- Prachtig mooi e worn zeg, en ook 

nog een mooie gliebane er bej 

- Ze hebt nog veule plannen, de                  

schwung zit er in, mooi begun! 

- Loaten wej doarumme begunnen 

 mekare iens wat vaker te groeten  

- Eh,…. hoezo det now weer? 

- Now dat gebeurt te weinig 

- Zul det zo ween? 

- Reken moar! De meesten zegt wel 

wat, moar d’r bunt er bej zeg! 

- Gauw de andere kaante op kieken, 

ai wat zegt. Wat een fatsoen! 

- ‘Groet dat dut iederiene goed’ 

um moar met Jan zien woorden te 

spreken, bink ut reurend mit iens! 

- Yow                                                 

- Goed Goan  
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Paas pyjama ontbijt voor peuters Doomijn 

De peuters van de peuterspeelzaal Postweg in de Wijk hebben deze week genoten van een 

heerlijk paas pyjama ontbijt. De peuters mochten deze ochtend in de pyjama op school ko-

men. Dat was best wel raar hoor, dat je niet eerst je kleren aan moet. Ook de juffen waren in 

de pyjama. De kinderen hadden voorafgaand aan deze week al zelf een mooie placemat ge-

maakt. Zo kon iedereen zijn eigen plekje aan tafel zoeken. Wat zag het er gezellig uit, met die 

mooie placemats, paasservetjes en gekleurde bordjes en bekers. De kinderen hebben heerlijk 

gesmuld van lekkere verse broodje, beschuitjes, een gekookt eitje en een danoontje! Ze 

mochten natuurlijk zelf hun broodje of beschuitje smeren en zelf kiezen wat ze erop wilden. 

Na het eten werd iedereen omgekleed en konden we naar buiten. Daar waren eieren verstopt 

die we konden zoeken. Toen alle eieren gevonden waren en we de chocolade eitjes opge-

snoept hadden was het weer tijd om naar huis te gaan. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Prijsuitreiking kaarten supporters vereniging Wacker 

Na een spannend kaartsei-

zoen die in september 

vorig jaar begon, konden 

de prijswinnaars op 7 april 

bij zowel het klaverjassen 

als het jokeren bekend 

gemaakt worden.   

Bij het jokeren was de 3e 

prijs voor Mevr. Linthorst, 

de 2e voor Mevr. M. Hen-

driks en de eindwinnares 

was Mevr. Speelman met 

4940 punten.  

Bij het klaverjassen ging de 3e prijs naar H. Bouwer, de 2e naar J. v/d Wal en de glorieuze 

winnaar was A. Hester met 50736 punten iets meer dan 600 punten verschil met de nr. 2. De 

prijswinnaars kregen van de supporters vereniging een goed gevulde vleesschaal. Ook vol-

gend seizoen zal er weer gekaart worden. Aanvangsdatum zal te zijner tijd bekend gemaakt 

worden. Op de foto’s de 1e prijswinnaars. 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                              

De supporters vereniging Wacker 
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Nieuwe Sponsor Stadscompetitie Dames 1 Wijhko 
 

De dames 1van Wijhko hebben een nieuwe sponsor gevonden. Dit is de Potstal uit IJhorst. Is 

er iets te vieren, te bespreken of wil je  voor iets anders bij elkaar komen en wil of kun je dit 

niet thuis doen, dan is de Potstal de uitgelezen plek om dit te organiseren.  

 

Geen vlekken in de vloerbedekking 

of de krassen op de nieuwe houten 

vloer, maar toch alles in eigen 

hand, dat is het concept van de Pot-

stal. Je huurt een grote woonkamer 

en kan na afloop gewoon naar huis. 

Bij ons vind je ruimte voor ca. 60 

personen om een verjaardag, brui-

loft, familiedag of andere bijeen-

komst te vieren of te organiseren. 

Hierbij is het de bedoeling dat je 

zelf de hapjes en drankjes etc. re-

gelt. Heerlijk, geen bemoeienis van 

onbekenden. Kom gewoon een keer 

kijken. Bel, mail of app wel even 

voor je komt (www.depotstal.com).  
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Ontwerp zelf 
je eigen bedrukte 
beker op: 
www.ekocups.nl
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Zwemseizoen de Slenken feestelijk geopend 

Vanaf zaterdag 22 april valt 

Zwembad de Slenken officieel 

onder het beheer van Stichting 

de Slenken. Na een gedegen 

vooronderzoek en grondige 

voorbereiding op het nieuwe 

zwemseizoen is de verzelfstan-

diging nu echt een feit.  

Het nieuwe bestuur heeft het er 

volste vertrouwen in dat het 

goed gaat komen. In de voorver-

koop zijn er dit jaar zelfs al 

meer dan vierhonderd abonnen-

ten verkocht.  

(Wethouder Jan van ’t Zand en  

‘Wieker van het jaar’ Niek 

Slomp hadden de eer om het 

zwembad te openen. Foto: BS) 

Er is veel werk verzet vanaf het moment dat de gemeente bekend maakte het bad te willen 

overdragen aan de inwoners van De Wijk tot het moment dat de deuren werden geopend. 

Wethouder van ’t Zand kon met recht trots zijn op de inzet van de vrijwilligers die 

dit mogelijk hebben gemaakt. Een behoorlijke lijst met namen passeerde de revue. Waaronder 

die van ‘supervrijwilliger’ Jan Talen die al 27 jaar zorgt voor het onderhoud in en rondom het 

bad. Echt stralend weer om te zwemmen was het bij de opening helaas nog niet. Na wat re-

genspatjes, kwamen de eerste zonnestraaltjes flauwtjes door. De echte diehards hadden daar 

geen boodschap aan. Zij doken vrolijk het water in. Maar niet nadat van ’t Zand en Slomp 

eerst een hele tros blauwe en gele ballonnen de lucht in lieten gaan. Het bad werd daarmee 

voor geopend verklaard. Het echte moment suprême was toch het moment dat de nieuwe op-

blaasbare glijbaan zich vulde met lucht, en de eerste gebruikers het zwembad in gleden.   

Voorzitter Jan Faber: ‘Er is vanuit financieel oogpunt gekozen voor een opblaasbare versie. 

Een vaste glijbaan zou zeventigduizend euro gaan kosten. Deze kwam op 8500 euro, plus dat 

we er vijf jaar garantie op wordt gegeven. En omdat we nog meer wensen hebben, is dit een 

volgens ons een prima oplossing’. Voor de talrijke bezoekers was er koffie, thee en ranja. 

Verder klonk er  muziek. En het team van Atlas Sport verzorgde nog een spetterende demo. 
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Paaslunch smaakt goed 

Op Goede Vrijdag heeft het reguliere- en het PG team  De Wijk van Icare hun  klanten ver-

rast met het organiseren van een Paaslunch. Dit om het thema verbinden ook hier vorm te 

geven. De opkomst was groot, ongeveer 50 personen.  Mensen genoten van het eten en drin-

ken met elkaar en om even bij te praten.  De reacties waren zeer  positief. Na afloop werd 

gevraagd of dit een terugkerend evenement wordt. 
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Nieuws van de Reestduikers 

Binnenkort start zwemvereniging  de Reestduikers weer met een nieuw groepje voor het 

zwemdiploma A volgens het zwem ABC. De zwemlessen worden gegeven in Bad Hesselin-

gen te Meppel op zaterdagmorgen, afhankelijk van het groepje van 8.00 tot 8.35 uur of van 

8.35 tot 9.10 uur. Dit is alleen voor kinderen die niet in Meppel wonen, i.v.m. afspraak 

zwembad Hesselingen. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met onze 

secretaris via secretaris@reestduikers.nl of kijk eens op onze website www.reestduikers.nl . 

Zwemvaardigheid                                                                                                             
Ben je 8 jaar of ouder en in het bezit van je B-diploma, dan kun je nog heel veel andere din-

gen leren van de zwemsport. De gewone zwemslagen kun je verbeteren, je uithoudingsver-

mogen kun je trainen, maar je kunt ook andere zwemslagen leren zoals de vlinderslag en de 

samengestelde rugslag.  Bij de Reestduikers kun je dit leren, in het zomerseizoen geven we 

weer les in zwemvaardigheid. 

De eerste les is op woensdag 10 mei van 18.00 tot 18.45 uur in zwembad De Slenken in De 

Wijk.  Ook in de zomervakantie gaan we gewoon door.  Het kost € 47,00 om mee te doen, als 

je ook kunt afzwemmen voor een diploma, vragen we hiervoor  € 7,00. Voor verdere infor-

matie en opgave: Jeanet Roescher: dereestduikerssecretariaat@gmail.com of 0522-440070 

Verder willen we jullie alvast vertellen dat ook dit jaar we weer een Swim2Walk organiseren  

twee dagen wandelen en twee dagen zwemmen en dat zal plaatsvinden van dinsdag 12  t/m 

vrijdag 16 juni in zwembad De Slenken in De Wijk  
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Bijna tweeduizend euro voor de Hartstichting 

Voor de collecte voor de Hartstichting  zijn 51 vrijwilligers op pad geweest tussen 2 en 8 april 

in het dorp De Wijk en omgeving. Want ook in de Stapel, Noordwijk, Rogat en de Schiphorst 

gaat de collectebus rond. Geweldig dat onze collectanten het elk jaar  willen doen! Ook dit 

jaar waren er weer twee dames die zich al 25 jaar inzetten voor het goede doel. Geertje Gol en 

Clara van Horssen zijn daarvoor bedankt met een attentie. De opbrengst is vergelijkbaar met 

voorgaande jaren : €1975,-  Hartelijk dank voor alle donaties in de collectebus! 
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Nijntje diploma succes 

WGV heeft samen met OBS de Horst een 

Nijntje beweeg diploma cursus opgezet. Met 

als doel de peuters en kleuters betere moto-

riek en balans oefeningen te leren. Het waren 

twintig lessen van 45 minuten onder begelei-

ding van een gediplomeerde WGV gymnas-

tiekjuffrouw. (Tineke Rudolphie)Ze kreeg 

hulp van een aantal moeders en de juffen. Op 

5 april was de laatste les in de sporthal, zodat 

de kinderen konden laten zien wat ze hadden 

geleerd. Aansluitend was de uitreiking van de 

diploma’s. In totaal 47 kinderen hebben hun 

Nijntje diploma behaald. De allerkleinsten 

van de basisschool kregen een instapdiploma. 

En de kinderen van de groepen 1 en 2 een 

diploma een of twee.  

Koningsspelen 

De vrijdag gehouden Koningsspelen in De 

Wijk zijn prima verlopen. Deze dag zag er 

voor de leerlingen van OBS de Horst iets an-

ders uit dan voorgaande jaren. Om 8.30 uur 

werd gestart met een Koningsontbijt in de 

klassen. De leerkrachten hadden een lekker 

ontbijtje klaar gezet. Dit smaakte de kinderen 

prima.  Om 10.00 uur was op het veld van 

korfbalvereniging Roreko een sponsorloop. 

De opbrengst hiervan gaat naar Unicef. De 

leerlingen hebben vorige week allemaal een 

sponsorlijst meegekregen. Hierop konden 

sponsors aangeven of ze een vast bedrag, of 

en bedrag per ronde willen geven. Alle leer-

lingen liepen rondes van 250 meter, ze pro-

beerden binnen een vastgestelde tijd zoveel 

mogelijk rondes op het parcours af te leggen. 

Hoeveel het in totaal heeft opgebracht wordt 

binnenkort bekend gemaakt. 
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