
  

   

Apollo ontvangt cheque van Rotary Club 

                                  5e jaargang nr. 01 l 13 januari 2018 

Onlangs ontving de voorzitter van Konin-

klijke muziekvereniging Apollo een cheque 

van € 800,00 uit handen van de voorzitter 

van de Koningsbal commissie van de Rota-

ry Club Staphorst Reestland. 

Met het aanbieden van deze cheque liet de 

Rotary Club haar waardering blijken voor de 

jaarlijkse serenade die door leden van het har-

monieorkest tijdens het Koningsbal op de 

Havixhorst wordt gebracht. De voorzitter van 

Apollo bedankte de Rotary Club heel hartelijk 

voor dit gebaar en gaf aan dat de evenement 

een door de leden zeer gewaardeerd element 

is op de muzikale jaarplanning. 
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BCW sluit knallend af 
Business Club Wacker heeft op oudejaarsdag 

het jaar knallend afgesloten met een vuur-

werkspektakel. Dit gebeurde tijdens de traditi-

onele Oudejaarsborrel. Voor supporters, fami-

lie, vrienden, leden van Wacker en BCW 

stond er vanaf 14.30 uur een hapje en drankje 

klaar in de kantine van de club. Het was voor-

al een gezellige bijeenkomst. De opkomst was 

bijzonder goed te noemen. 

Ruud Westerhoven                

vertrekt bij Wacker 
Na een mooie periode van ruim 2,5 jaar zal er 

eind dit seizoen een einde komen aan de sa-

menwerking tussen Ruud Westerhoven en 

het . Ruud is vanaf de winter van 2016 als 

trainer verbonden aan het 1e elftal.  Onder 

zijn leiding heeft het elftal een mooie progres-

sie doorgemaakt en vorig jaar zelfs tot het 

einde van het seizoen meegedaan om een ho-

ge klassering. Vele spelers hebben hun debuut 

gemaakt onder Ruud zijn leiding en wat op-

viel was de gretigheid en fitheid die het team 

altijd laat zien.  
 

Meepraten over jeugdhulp  
 

Gemeente De Wolden organiseert twee in-

loopbijeenkomsten over jeugdhulp. De ge-

meente vindt het belangrijk dat inwoners te-

vreden zijn over haar dienstverlening, ook als 

het gaat om de zorg voor jeugd. Jongeren en          

 

hun ouders kunnen daarover meepraten op:  

maandag 15 januari van 19.30 tot 20.30 uur in 

welzijnscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde; 

dinsdag 16 januari van 16.00 tot 17.00 uur in 

dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold; 

Voor het verbeteren van de dienstverlening 

rond jeugdhulp, is een speciale cliëntenraad 

opgericht. U kunt zich daar nog voor aanmel-

den.  

Te koop, gevonden, verloren, 

aangeboden e.d. 

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                   
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WAT ME DEZE KEER 

OPVIEL!! 

Aan wat of wie het heeft gelegen, het zal 

een raadsel blijven, maar het was opval-

lend dat de jaarwisseling in het dorp, in 

z’n algemeenheid, rustig is verlopen. Dat 

is een compliment waard aan iedereen, 

doch met name aan onze jeugd. Die heeft 

zich gedragen, zoals het jeugd, uit een net 

dorp als De Wijk, betaamt! Hulde! 

Ook opvallend was dat er na Nieuwjaars-

dag de volgend dag zo weinig  rommel op 

straten en trottoirs lag. Zullen we dat 

compliment dan maar aan ons als ouderen 

geven??? Kan ik er meteen nog even op 

wijzen dat, mocht het nog slecht weer 

worden met sneeuw, ijzel en wat dies 

meer zij, dat we dan ook ons paadje  met 

een beetje zout schoon houden, zodat ook 

onze bejaarden, die slecht ter been zijn, 

hun boodschapjes kunnen doen! Afge-

sproken???? 

Een opmerkzame lezer maakte mij er op 

attent dat de plattegrond in de Gemeente-

gids-2018 van de gemeente De Wolden 

(die er overigens keurig en fleurig uit-

ziet!) toch wel zo gemaakt had kunnen 

worden, dat ook onze dorpen De Wijk en 

Ruinerwold, er een plaatsje op hadden 

kunnen krijgen. 

Het is tenslotte een gemeentegids voor de 

gemeente De Wolden, nietwaar??  

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 1 
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Geslaagd Oliebollentoernooi  

Het oliebollentoernooi van vv Wacker zit er weer op. Jaren geleden werd het alom bekende 

kersttoernooi gehouden in Zuidwolde, of Staphorst. Maanden werd er naar uitgekeken door 

de voetballers van Wacker. Gezellig een potje voetballen in de zaal. Voor sommigen een hele 

belevenis, al was het alleen maar om weer eens een paar nieuwe gympen te moeten kopen. 

Ook dit jaar organiseerde de Activiteiten Commissie Wacker weer het jaarlijkse oliebollen-

zaalvoetbaltoernooi voor de voetballers van Wacker en W.IJ.C. Dit traditionele evenement 

met boarding werd gehouden op zaterdag 30 december in sporthal De Slenken. Ook teams uit 

Koekange en Ruinerwold maakten dit jaar dankbaar gebruik van de geplaatste boarding. 



  

 5 

 

 
Conferencier Peer komt  

optreden in De Wijk 
Conferencier Peer verzorgt op vrijdag 19 

januari 2018 om 20.00 uur een optreden in 

De Havezate in De Wijk.  Hij viert daarmee 

ook het feit dat hij ruim 40 jaar in het vak zit. 

Ooit begonnen als conferencier bij Drenthe 

Plat speelt Peer alweer vele jaren een solo-

programma. In het programma  ‘Ziel en Za-

ligheid’ geeft hij het publiek een kijkje in zijn 

leven. En komt de Katholieke Brabantse ach-

tergrond van Drentse Conferencier Peer bo-

ven drijven. Het programma is autobiogra-

fisch, en gaat terug naar Brabant in de jaren 

‘50’. Toen de meester nog een meneer was, 

de veldwachter het gezag vertegenwoordigde 

en samen met  de pastoor, dokter en de nota-

ris tot de notabelen van het dorp behoorde.  
 

Verhalen over zijn schooltijd, biechten en 

communie uit de jeugdjaren van Peer komen 

voorbij, zonder  daarmee de spot te drijven. 

Peer kan dit als geen ander. Het vertellen zat 

hem al vroeg in het bloed.   Of zoals zijn 

moeder vroeger al zei:  ‘als je iets doet, doe 

het dan met Ziel en Zaligheid’. Dit is door 

Peer goed in de oren geknoopt. Ook nu ko-

men vele typetjes voorbij met herkenbare 

streekhumor.  Dit wordt afgewisseld met mu-

ziek en zang.  Kaarten € 10 zijn te koop bij de  

Havezate en Bemo Entertainment in De Wijk.   

Kerstmiddag Senioren- 

vereniging De Wolden 
 

Vrijdag 22 december kon de voorzitter van de 

seniorenvereniging De Wolden 88 leden ver-

welkomen op de kerstmiddag in de Havezate 

in De Wijk. De zeer geslaagde middag werd 

verzorgd door de familie Tuinman  

uit Genemuiden met Nederlands talige kerst-

liederen afgewisseld met gedichten en een 

kerstverhaal. Na afloop hadden de medewerk-

sters van de Havezate een heerlijk buffet voor 

ons klaar gemaakt. Op 20 januari komen de 

leden weer bijeen voor de Nieuwjaars borrel 

in de Schakel te Koekange. De verdere ver-

zorging is in handen van het Uffelter man-

nenkoor. 

 

Onderzoek naar zaterdag-

voetbal voor senioren 
De besturen van v.v. Wacker en v.v. IJhorst 

hebben besloten een onderzoek te zullen star-

ten naar de mogelijkheid van zaterdagvoetbal 

voor senioren, dit onder auspiciën van WIJC. 

Aanleiding hiertoe is de wens van een aantal 

seniorleden van beide verenigingen om op 

zaterdag te kunnen voetballen. De besturen 

van beide verenigingen staan hier in principe 

niet onwelwillend tegenover en zijn bereid te 

onderzoeken wat de levensvatbaarheid is van 

zaterdagvoetbal voor senioren, vooropgesteld 

dat de continuïteit van beide verenigingen 

niet in gevaar mag worden gebracht. In het 

onderzoek zal uiteraard worden gekeken naar 

de impact voor beide verenigingen, zoals de 

vraag wat het formeren van een zaterdagelftal 

betekent voor de kwaliteit van elftallen die op 

zondag spelen. Als aftrap zal gestart worden 

met het inventariseren van seniorspelers die 

voetbal op zaterdag prefereren boven het hui-

dige zondagvoetbal. Dus heb je interesse om 

op zaterdag te gaan voetballen? Dan kun je 

dat voor 1 februari 2018 via email kenbaar 

maken aan: v.v. Wacker  : Peter Huigen  

p.huigen@ziggo.nl v.v. IJhorst : Harry Meijer 

HMeijer@laborie.com 
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Sporters uit De Wolden 

voordragen  
 

In het jaar 2017 zijn er weer veel sporters en 

teams uit De Wolden die een belangrijke 

prestatie hebben geleverd. Dit kan op provin-

ciaal, nationaal of internationaal niveau zijn. 

Deze sporters komen mogelijk in aanmerking 

voor een nominatie voor het Sportgala Dren-

the op maandag 12 maart 2018. 

Kent u één of meerdere sporters en teams die 

hiervoor in aanmerking komen? Dan kunt u 

dit per mail doorgeven via 

sport@dewolden.nl. Aanmelden kan tot 19 

januari 2018. 
 

Criteria 
De kampioen (en) moeten woonachtig zijn in 

gemeente De Wolden. Men moet een 1e 

plaats op provinciaal- of een 1e, 2e of 3e 

plaats op nationaal-, Europees- of wereldni-

veau gehaald hebben. Teams of elftallen moe-

ten kampioen geworden zijn in hun klasse. 

De beoefende sport van de kampioen 

(en) dient aangesloten te zijn bij de Neder-

landse sportorganisatie NOC*NSF. 

Bij teams en elftallen komt uitsluitend het 

eerste team of elftal dat kampioen is gewor-

den in aanmerking. 
 

Nieuwjaarswedstrijd  
 

Zondag 7 januari stond de traditionele nieuw-

jaarsborrel van de V.V. Wacker weer op het 

programma. Voorafgaand aan deze nieuw-

jaarsborrel werd er weer een Nieuwjaars wed-

strijd gespeeld.  
 

De activiteitencommissie heeft de organisatie 

van deze wedstrijd op zich genomen en is erin 

geslaagd om twee leuke, fanatieke selecties 

tegen elkaar op te zetten. Ditmaal gingen de 

mannen van Wacker 4, die er dit seizoen een 

hoop nieuwe talenten hebben bijgekregen, de 

strijd aan tegen de 2e selectie van Wacker. De 

spelers waren een klein uurtje voor de match 

aanwezig om gezamenlijk even een kop kof-

fie met versnaperingen, in de vorm van soep 

en broodjes, te nuttigen.  
 

De wedstrijd die eindigde in 3-3 duurde 2x 30 

minuten en begon om 14:30. Na de wedstrijd, 

rond de klok van 16:00 uur  hield voorzitter 

Frans Zinger zijn nieuwjaarstoespraak. Waar-

in het afgelopen jaar werd geëvalueerd. Zo 

werd bekend dat trainer Ruud Westerhoven 

aan het eind van het seizoen vertrekt als trai-

ner bij het1e elftal van vv Wacker. Zijn op-

volger is Theo van t Zand. Nu nog werkzaam 

bij USV. Nadien was er een nieuwjaarsborrel 

in de kantine. 
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Vrienden van de Wiek Live krijgt vervolg 
 

De Vrienden van de Wiek Live krijgt dit jaar een vervolg tijdens het Wieker Feest op vrijdag 

6 juli. Vorige week was er een gezellige evaluatie tussen de Oranjevereniging De Wijk en de 

muzikanten.   
 

Deze gelegenheidsband bestaande uit Wiekers speelde afgelopen jaar de sterren van de hemel 

voor een volle tent, en uitzinnig publiek in De Wijk. De meeste muzikanten die afgelopen jaar 

mee speelden zijn wederom benaderd door de Oranjevereniging om mee te doen. Daarnaast 

zijn er ook nog een aantal muzikanten die voor de eerste keer mee gaan spelen. Waaronder de 

bekende drummer Jasper Toet.  Vanaf  februari  zal er een aantal keren gerepeteerd worden in 

wisselende samenstellingen. Het gespeelde repertoire zal ook dusdanig aanpast worden zodat 

het zeker geen herhaling is van vorig jaar. Wel zullen een aantal succesnummers terug keren 

in de sets. Verder belooft de Vrienden van de Wiek weer een muzikaal spektakel te gaan wor-

den. Muziekvereniging Apollo is dit jaar ook van de partij om deze gelegenheidsband muzi-

kaal te ondersteunen, en om het repertoire te voorzien van fraaie arrangementen.  

Oranjevereniging zoekt versterking 

Ben jij de man die 2018 extra goed wil beginnen.                                               

Wil jij je inzetten voor de inwoners van De Wijk.  

Vind jij het leuk om een geweldig feest te organiseren.                          

Dan zoeken wij jou!  

Begin 2018 goed en kom ons team versterken. Meld je aan! 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Duik in het ijskoude water van de Reest                                                                        

 

De traditionele Nieuwjaarsduik in de Reest was behoorlijk fris dit jaar. Naar schatting hon-

derdvijftig personen waagden zich aan een sprong in het koude water. Het water was met 

een graadje of 4 -5 behoorlijk koud maar volgens de deelnemers prima te doen. Ook de pu-

blieke belangstelling was weer groot. Er wordt teruggeblikt op een geslaagde duik. Die voor 

de veertiende keer plaats vond. Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de duik naar een tweetal 

goede doelen in De Wijk en IJhorst. Voor De Wijk is dat voor Stichting Sint in De Wijk. 

Die elk jaar het Sinterklaasfeest in De Wijk willen blijven organiseren. Voor IJhorst is dit 

voor de bouw van een uitkijktoren in het Reestdal door de Dorpsraad. Er is een bedrag van                   

€ 2000 te verdelen. Dit is opgehaald tijdens de collecte en aangevuld door de Antrappers.                        



 Al jaren weten steeds meer 

klanten ons te vinden. Voor 

vast terugkerend drukwerk, 

familiedrukwerk, maar ook 

voor spoedklussen en projecten 

die anders zijn dan anders. 

Want bij Van Dijk komt het goed.

Je kunt rekenen op een team dat 

met je meedenkt. En natuurlijk 

zorgen we dat we mooi werk 

leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a

7942 JR Meppel

(0522) 270280

www.drukkerij-vandijk.nl
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Wandelaars genieten van het Reestdal 

Ongeveer 650 mensen hebben op tweede kerstdag genoten van de kerstwandeling door het 

Reestdal, die dit jaar voor de 25e keer georganiseerd werd door Tourist Info Het Reestdal. 

De deelnemers konden kiezen tussen een lange route van 11 kilometer en een korte route van 

6 kilometer.  
 

Hoewel de paden soms nat waren en er wat hulp nodig was van rijplaten, waren beide routes 

wederom zeer gevarieerd.  Dit jaar liep de route door het Dunninger bos, over het landgoed 

Dickninge, langs de Reest en over het Hoge Land in de Wijk. De wandelaars werden verge-

zeld door de sfeervolle klanken van de ‘Riestebloazers’, de midwinterhoornblazers uit de 

Wijk.  
 

Bij de koek- en zopietent aan de Haalweidigerweg  vonden de warme broodjes Unox-

rookworst gretig aftrek, evenals de warme chocolademelk, glühwein en andere lekkernijen. 

Hoewel er een stevig windje stond, kwam het zonnetje af en toe door de wolken en was het 

heerlijk wandelweer. De reacties van de wandelaars achteraf waren dan ook zeer positief.  
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Zin om te Bridgen?  
De WBC is een gezellige club die op donderdagavond beginnende en gevorderde bridgers de 

mogelijkheid biedt om het bridgespel te beoefenen. 

Locatie: Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. Aanvang: 19.30 uur 
 

Van eind september tot eind mei wordt er competitie gespeeld. 

In de zomermaanden is er vrij bridgen en mogen ook niet-leden tegen een vergoeding van               

€ 1,50 per persoon met ons meespelen, mits minimaal twee dagen van tevoren opgegeven. 
 

Kun je bridgen en ben je op zoek naar een club? 

Je mag vrijblijvend een paar keer meespelen om de sfeer te proeven. 
 

Heb je interesse om te leren bridgen? Ook dan biedt onze club hiertoe de mogelijkheid. 

Bij voldoende deelname wordt er weer een cursus voor beginners gegeven. 
 

Start:  januari 2018 

Locatie:  Havezate 

Aanvang: maandag 19.30 uur of in overleg 
 

Opgave en inlichtingen bij Albertje Hulzebos 

Telefoon: 0522 44 2153 

E-mail: bridgecursusdewijk@hotmail.com 

Wilt u meedenken over de begroting?  
 

Gemeente De Wolden is continu op zoek naar hoe ons werk beter aansluit op uw wensen. Wie 

kan dit beter bepalen dan u zelf? Daarom nodigt de gemeente u in januari uit om mee te doen 

aan een enquête over de gemeentebegroting van De Wolden. De enquête gaat niet over de 

inhoud van de begroting. De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe u geïnformeerd wilt worden. 

En over hoeveel invloed u zou willen hebben op de uitgaven van de gemeente. 

 

Voorbeelden 

Er zijn verschillende opties en mogelijkheden wat betreft invloed van inwoners op gemeente-

lijke uitgaven. In Porto Alegre in Brazilië is er een stadsbegroting opgesteld op basis van prio-

riteiten en voorstellen van de bewoners. In Christchurch in Nieuw-Zeeland beoordelen inwo-

ners een bestaande begroting en stellen ze deze bij met nieuwe voorstellen. In Deventer is er 

per wijk een budget beschikbaar. Inwoners kunnen initiatieven en projecten ontwikkelen en 

indienen, die vervolgens gekozen en beoordeeld worden door wijkbewoners en/of vertegen-

woordigers van de betreffende wijk. 

Wij zoeken inwoners die mee willen werken aan een schriftelijke enquête, waarin het contact 

van raadsleden met inwoners van onze gemeente centraal staat. 

 

Initiatiefrijk De Wolden 

In De Wolden is er geld beschikbaar voor projecten uit de hele gemeente met de subsidierege-

ling Initiatiefrijk De Wolden. Is dit voor u voldoende invloed of heeft u behoefte aan meer? 

Dat wil de gemeente graag van u weten. Daarom nodigen we u in januari uit om mee te doen 

aan de enquête “Invloed op de gemeentelijke uitgaven”. Wilt u inspraak op de uitgaven van 

de gemeente? Of hebt u liever dat de gemeenteraad dit blijft doen? Via de enquête kunt u in 

januari uw mening kenbaar maken. 
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bibliotheek De Wijk………………………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Gemeente  de Wolden………………………… 

Huisartsenpraktijk Meppel……………………. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

OBS de Horst…………………………………. 

Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Politie de Wolden……………………………... 

Tourist Info De Wijk………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 

  

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 

  

 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 27 januari 2018.  Kopij inleveren voor 22 jan. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



