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Unicef Loop brengt ruim 5600 euro op

IKC De Horst heeft tijdens de Koningsspelen
in De Wijk in samenwerking met KV RoReKo en Atlas Sport de Unicef (sponsor)
loop georganiseerd. Dat was een fantastisch
festijn en door een ieder zeer gewaardeerd.
Inmiddels is het geld geteld en toen bleek dat
het in totaal € 5668,37 opgeleverd. De
school en alle deelnemende partijen zijn hier
enorm blij mee. De aanbieding van dat bedrag vond woensdagmorgen 24 mei plaats op

het schoolplein van de Horst. ‘Een fantastisch
bedrag, na een meesterlijk project’, op die
wijze wil ik graag terugkijken op de organisatie van de Unicef loop. Op een zeer enthousiaste wijze is in een relatief klein dorp, samengewerkt aan een goed doel. Ik ben daar
persoonlijk als inwoner en Unicef vrijwilliger
heel trots op en super blij mee’. Aldus Unicef
voorlichter Herman Reuvers.
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Een deskundig onderzoek verrichten naar de
oorzaak van deze ontsierende beschadigingen; En als blijkt dat inderdaad de dassen de
De start is iedere dag vanaf zwembad de
schuldigen zijn van deze beschadigingen,
Slenken. Het programma is als volgt:
Maandag 12 juni: mogelijkheid om alvast in zodanige maatregelen te nemen (b.v. gaas aan
te schrijven van 18.30-19.30 uur bij zwembad de buitenkant van de begraafplaats aan te
leggen) dat deze ongenode gasten niet nog
De Slenken
meer vernielingen op deze begraafplaats aanDinsdag 13 juni: Zwemmen start tussen
18:00-18:30 uur. Kinderen met zwemdiploma richten.
tot 9 jaar zwemmen 10 baantjes. Kinderen
Jan Tijink
ouder dan 9 jaar/volwassenen zwemmen 20
baantjes . Kinderen zonder diploma kunnen in Prins Clauslaan 1.
het kleine bad baantjes trekken/lopen, in totaal 8 baantjes.
Woensdag 14 juni: 5 km wandelen starten
Het nieuwe stichtingsbestuur van zwembad
tussen 18:00-18:30 uur.
de Slenken timmert behoorlijk aan de weg,
Donderdag 15 juni: Zwemmen start tussen
om het bad zo aantrekkelijk mogelijk te ma18:00-18:30 uur. (zie 13 juni)
ken. Daarom worden er voortdurend nieuwe
Vrijdag 16 juni: Wandelen, start om 18.00
acties bedacht en ideeën uitgewerkt. Op Hevanaf Zwembad De Slenken. Na 2,5 km komen we aan bij zorgcentrum Dunninghe waar melvaartsdag was het bad extra geopend vanwege het prachtige weer. Vanaf 1 juni zit er
om 18:45 uur de kleinere kinderen en evt.
ouderen kunnen aansluiten voor nog eens een overigens nog meer muziek in Zwembad de
ronde van 2,5 km naar het zwembad. Voor de Slenken. Elke donderdagavond is er van
kinderen is er als afsluiting nog discozwem- 18.00 - 19.30 muziekavond.
men in Zwembad de Slenken tot 21.00 uur.
Een superleuk programma…dus doe mee!
We zien je bij de SWim2Walk

Swim2Walk 12 t/m 16 juni

Muziekavond Zwembad

Wat mij deze keer opviel!!
Onlangs werd ik door een kennis op de hoogte gebracht van het feit dat de gazons, op de
zo fraai gelegen Algemene Begraafplaats aan
het riviertje De Reest, ernstig beschadigd zijn.
En volgens die kennis, een deskundige, zouden de dassen hieraan schuldig zijn. Op een
vroege zondagmorgen ben ik eens een kijkje
gaan nemen op de begraafplaats en ik ontdekte inderdaad datgene wat mijn kennis mij
verteld had. Diepe gaten en gleuven in en
door de gazons, met daarbij hoopjes mos op
de gazons. Geen mooie aanblik, zeker niet
voor nabestaanden die daar in een bepaalde
gemoedstoestand verblijven.
Ik vind, dat de gemeente De Wolden
(eigenaar van deze begraafplaats) twee dingen
verplicht is te doen:

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
Kosten particuliere advertenties € 5 (Max
10. woorden) extra woorden € 0,50 per
woord. (advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)
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Bint er eem niet!
Een verontruste oma,
Graag vraag ik uw aandacht voor het
volgende: Ik ben een trotse oma van een
prachtige kleindochter die nu alweer 5
jaar is. Een kostbaar en heel dierbaar
bezit. Mijn kleindochter zit op de O.b.s.
De Horst in De Wijk.
Op deze leeftijd spelen kinderen nog veel
buiten op het speelplein en in de grote
zandbak. Heerlijk voor ze. Wat mij opvalt is, dat daar geen greintje schaduw is
voor deze kleintjes. Vanaf april kan de
zon behoorlijk heftig zijn.
De kleintjes worden dan wel goed ingesmeerd, maar hun koppies zitten volop in
die warme zon. Gelezen heb ik, dat de
leerlingenraad op 21 november 2016 bij
elkaar is geweest voor een plan om een
groen schoolplein te realiseren.
Heel goed!!
Maar nu is het juni 2017 en 7 maanden
later, en er is nog steeds niets te zien op
het schoolplein, maar de zon is meedogenloos. Er had zeker al voor schaduw op
het schoolplein gezorgd moeten worden.
Een vorm van zonwering, met name boven de zandbak waar de kinderen veel
spelen, zou vooral tegen deze gevaarlijke
voorjaarszon, waarvoor constant wordt
gewaarschuwd, een uitkomst zijn.
Meer groen is een oplossing, maar daar is
nog veel tijd mee gemoeid.
Er moet op korte termijn een effectieve
oplossing komen.
Met vriendelijke groet,
Een verontruste oma.
(naam bij de redactie bekend!)

Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

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

indruk maken
doe je met drukwerk
van
Van Dijk bellen
0522-270280
voor Huisstijl !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen
voor een offerte !
0522-270280

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
T (0522) 270280

Printwerk bij
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a
Meppel

Van Dijk
t
druk ook boeken !
0522-270280

Full Colour folders
ophalen bij Van Dijk !
Zomerdijk 13a
Meppel

Bij Van Dijk
verzorgen ze ook
gepersonaliseerde
mailingen !

Van Dijk vragen
naar mogelijkheden
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Voor al het
drukwerk kan ik
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

www.drukkerij-vandijk.nl
info@drukkerij-vandijk.nl
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Schoolkorfbaltoernooi KV RoReKo geslaagd
Het van de Belt Modewereld regionaal schoolkorfbaltoernooi op woensdagmiddag 17 mei
was geslaagd. Met een deelname van 63 teams van scholen uit Ruinerwold, Koekange, Nijeveen, Meppel, Staphorst, IJhorst en de Wijk. Meer dan 400 kinderen deden dit jaar mee aan
het toernooi, zij streden in 12 verschillende poules om de eerste plaats.
Na de voorrondes, kwart finale, halve finale en finale kwamen de volgende winnaar uit de
bus. Bij de groep 3-4 waren dit de RoReKo-knallers van de Horst uit de Wijk. Bij de groep 56 waren dit de Gaarlandt 5a uit Nijeveen, en bij de groep 7-8 waren dit de Gaarlandt 2 ook uit
Nijeveen. De prijzen werden dit jaar uitgereikt door de Wethouder van sportzaken van de
Gemeente de Wolden Jan van ’t Zand.
Daarnaast konden
alle teams meedingen naar de schutterstrofee, het team
dat de meeste strafworpen scoort wint
de beker! Bij groep
3/4 kwamen De
Horst RoReKoknallers uit de Wijk
als winnaar uit de
bus.
Bij groep 5/6 was
Gaarlandt 5a het
beste team en bij
groep 7/8 was RoReKo de Horst die
er vandoor gingen met de beker. Als organisatie willen wij alle deelnemers en deelnemende
scholen bedanken voor hun inzet zodat wij kunnen spreken van een geslaagd schoolkorfbaltoernooi. De winnaars van de groepen 5/6 en 7/8 mogen op zaterdag 10 juni meedoen met het
provinciale schoolkorfbaltoernooi te Hoogeveen. Namens de organiserende vereniging RoReKo de Wijk/IJhorst wil ik als laatste alle vrijwilligers bedanken van MEKO ‘74, KIOS,
KIA, DOS ‘46 en van de organiserende vereniging RoReKo zonder hun hulp was dit niet
mogelijk. Reimara Germs voorzitter schoolkorfbaltoernooi. Meer info www.kvroreko.nl
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TANKSTATION
TIMMERMAN
met shop en wasstraat
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
Medewerker V/M
Voor het weekend Iets voor jou ????
Leeftijd 18 – 20 jaar
Ben je klantgericht en durf je de verantwoordelijkheid aan… dan is dit jou baan.
Heb je interesse stuur of mail dan je CV
naar Tankstation Timmerman
Dorpsstraat 75A
7957AT De Wijk
Mailadres: hillytimmerman@zonnet.nl
Tel: 06-21465243

Activiteiten Dunninghe

uur open voor het nuttigen van een warme
maaltijd.

Bij woonzorgcentrum Dunninghe staat de
deuren voor iedereen open. Zo is iedereen
van harte welkom voor een activiteit, kop
koffie en voor een warme maaltijd. In de
maand juni vinden de volgende activiteiten
plaats, waar u bij aan kunt sluiten.

Incidentele activiteiten:

Donderdag 8 juni, 17.00 uur: broodmaaltijd
in het restaurant.
Dinsdag 13 juni, 19.30 uur: Muziek met Cor.
Donderdag 15 juni, 10.00 uur: praatgroep
over actuele onderwerpen o.l.v. dhr. Vd Valk.
Donderdag 15 juni, 19.00 uur: Bingo
Structurele activiteiten:
Donderdag 29 juni, 19.30 uur: Lummy’s verIedere ochtend om 10.00 uur en in de avond
tellegies Lummy Boerhoef uit Ruinerwold
19.00 uur wordt er gezamenlijk koffie gebiedt solo-optredens aan. Ze verzorgt een
dronken in het restaurant. Iedere dinsdagoch- avondvullend programma met vertellegies,
tend van 09.30-11.30 is het ‘haak aan project’ gedichtjes, liedjes en sketches.
van o.a. de Vrouwen van Nu. Er wordt gehaakt om Guinness book of records te verbre- Voor deelname aan de activiteiten kunt u een
ken. Komt u ook aanhaken onder het genot
activiteiten/koffie kaarten aanschaffen. Iedere
van een kopje koffie/thee en haakt u ook
dinsdagochtend van 9.00-11.00 uur, bent u
mee?
hiervoor van harte welkom in het wijksteunIedere woensdagochtend is er om 10.30 uur
bewegen o.l.v. de fysiotherapeut.
Iedere dag is het restaurant van 12.00-13.30

punt in Dunninghe.
Graag tot ziens in Dunninghe!
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valt te denken aan toestellen (ver) plaatsen
tijdens de uitvoering, programma boekjes
maken, mee helpen tijdens kamp etc. Met een
persoonlijke wervingsactie heeft WGV de
meeste leden benaderd met de vraag wat zij
De Wijker Gymnastiek Vereniging (WGV)
heeft met de actie ‘Meer vrijwilligers in Kor- willen en kunnen bijdragen aan de vereniging
om te kijken naar een passende taak. Het gaat
tere Tijd’ bijna 30 nieuwe vrijwilligers gedan vooral om een concrete, afgebakende
worven. Dit prachtige aantal werd gerealiseerd door een persoonlijke wervingsactie en taak. Ook hebben een aantal leden die al vrijgepromoot onder het motto ‘we staan om jou willigerswerk deden binnen de vereniging,
aangegeven een andere taak te willen doen
te springen!’.
binnen de club waar zij meer affiniteit mee
WGV is een sportieve, toegankelijke vereni- hebben. Ook dat werd gerealiseerd. De werging voor iedereen vanaf vier jaar. Naast het vingsactie heeft zelfs twee, en mogelijk drie,
aanbieden van de lessen en het deelnemen aan nieuwe bestuursleden opgeleverd.
wedstrijden, organiseert de vereniging ook
Het bestuur van WGV is blij verrast door de
activiteiten als onder andere een kamp, uitvoering of gyminstuif. WGV vindt het hebben getoonde betrokkenheid van leden en wil hen
daarvoor hartelijk bedanken! Veel leden wilvan betrokken leden van groot belang. Het
kunnen blijven aanbieden van de activiteiten len iets bijdragen aan de vereniging; waar
of deze zelfs uitbreiden, brengt met zich mee door vele handen licht werk maken! Mocht u
dat er meer vrijwilligers nodig zijn. De taken ook iets willen betekenen voor WGV of voor
meer informatie: info@wgvdwijk.nl
binnen de vereniging zijn heel divers. Er is
geïnventariseerd welke taken er zijn, hierbij

WGV succesvol in
vrijwilligerswerving
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Duurzaam de Wijk
Op woensdag 21 juni vindt er in ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk een
informatiebijeenkomst plaats van de werkgroep Duurzaam de Wijk. Het thema deze
avond is een Duurzaam de Wijk in 2025.
Onder het motto: ‘Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen op de energierekening. Wie wil dat
niet?’ worden alle inwoners van de Wijk van
harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.
Huurders, huiseigenaren, ondernemers, organisaties, iedereen is van harte welkom. Met
elkaar is er een hele klus te klaren voor 2025.
In 2015 is op initiatief van de Belangenvereniging de Wijk een eerste aanzet gegeven.
Dit met als doel om projecten te initiëren die
erop gericht zijn om de leefbaarheid in de
Wijk te behouden en te versterken. Eén van
de thema’s die wordt uitgewerkt is Energie &
Duurzaamheid. Hiervoor is de werkgroep in
het leven geroepen die ondertussen niet stil
heeft gezeten. Er is inmiddels ondersteuning
van de Stichting SEN (Samen Energie Neutraal, https://www.samenenergieneutraal.nl)
en ook de Rijksuniversiteit Groningen is bij
de plannen betrokken. De eerste stappen zijn
gezet om het project: Duurzaam de Wijk van
de grond te krijgen.
Nu is het tijd om samen met alle inwoners
van de Wijk het project daadwerkelijk vorm
te gaan geven. Wat kunt u verwachten op
deze informatieavond op 21 juni, aanvang
19.45 uur? Architect Pieter Brink legt deze
avond uit wat de Stichting SEN voor de de
Wijk kan betekenen. Namens de Rijksuniversiteit Groningen vertellen Fleur Goedkoop en
Jacob Dijkstra over het onderzoek en doen
een beroep op de aanwezigen om mee te
werken aan een grote enquête onder de Wijker bevolking. In Nijeveen is recent, heel
succesvol, een dergelijk project geïnitieerd.
De heer Harry van Dijk, voorzitter van werkgroep 2025 - Nijeveen Energie Neutraal vertelt wat de succesfactoren van Nijeveen zijn

en hoe dit allemaal tot stand is gekomen.
Naast alternatieven voor het opwekken van
elektriciteit (zoals zon en wind) dienen zich
ook mogelijkheden aan om aardgas (deels) te
vervangen. De heer Kirsten Zagt van Bareau
(www.bareau.nl) zal ons meenemen in het
proces om uit biomassa of afvalwater groengas te maken.
Kortom; het belooft een inspirerende, leerzame en informatieve avond te worden. Inwoners van de Wijk en belangstellenden zijn
van harte welkom.
Meer informatie is te vinden op
www.duurzaamdewijk.nl of kijk op de Facebookpagina van Duurzaam de Wijk
(DeWijkduurzaam).

Zoer wint CH de Wijk
Onder prima weersomstandigheden werd
afgelopen weekend het Pinksterconcours
verreden. De Grote Prijs van de Z en ZZ
werd gewonnen door Albert Zoer met Delgado. Tweede werd Bert-Jan Zuidema met Devlin. De derde plaats was voor Jeroen Broek
met Higher Heights. De Prix du Vainquer
werd ook gewonnen door Albert Zoer, hij
mocht een mooie fiets van Fietswereld Huisjes mee naar huis nemen. In de B dressuur
won deze middag Mellany van de Mellany
van den Vorstenbosch met Luxform's It's
Black en It's Me B. De L1 werd gewonnen
door Gerbrich Elgersma met Il Divo en Annelies van der Wolde met Quinto's Boy. Het
Z2/ZZ-Licht werd gewonnen door Annemieke Vincourt met Fimosa en Sara Miocevich
met Armani.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

tot en met 12 jaar mogen gratis mee. De prijs
is inclusief begeleiding van de gids en een
boekje met historische informatie. AanmelDe Historische Vereniging De Wijk - Koek- den voor de wandeling is verplicht. Dit kan
ange organiseert dit seizoen mooie wandelin- tot 12.00 uur op de dag van de wandeling bij
gen langs historische plaatsen in het dorp De Tourist Info Het Reestdal, Tel 0522-443275
Wijk en het prachtige Reestdal. De eerstvol- of email: dewijk@touristinfohetreestdal.nl.
gende wandelingen vinden plaats op zaterdag De wandeling gaat definitief door bij opgave
van minimaal 6 personen.
10 juni en donderdag 15 juni om 14.00 uur.

Wandeling langs historische
plaatsen in De Wijk

De route gaat door het dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad, Dickninge, Voorwijk en
via het Veenhovenplein en de Dorpsstraat
weer terug bij het startpunt de “Wieker Meule”. Elke tweede zaterdag en elke derde donderdag van de maand wordt de wandeling
verzorgd door een gids van de Historische
Vereniging De Wijk – Koekange. Indien gewenst kunnen groepen, in overleg, op een
ander moment wandelen.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start
om 14.00 uur bij de Wijker Molen. Prijs van
de wandeling is € 2,00 per persoon. Kinderen
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Echtpaar Hoogeveen-De Vries
60 jaar getrouwd

dels is de familie flink uitgebreid met tien
kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.

Na een aantal jaren verhuisde het gezin naar
de Zomerdijk in Meppel omdat Henk werk
had gevonden bij een constructiebedrijf. Dit
bedrijf werd een aantal jaren later door hem
overgenomen, nadat de vorige eigenaar aangaf ermee te willen stoppen. Ze gingen voortvarend van start. Bouwden een nieuwe werkplaats. En op het hoogtepunt werkten er
twaalf man. Tot zijn 62e leeftijd, toen was het
mooi geweest. Het bedrijf werd verkocht, en
ze verhuisden naar De Wijk. Waar ze nu ook
alweer 21 jaar met veel plezier wonen. GeerHet is duidelijk dat ze aan elkaar gewaagd
zijn. Dat verklaart misschien ook wel het ge- tje: ‘Ik wil hier niet meer weg, het is een leuke buurt’. Heel druk maken ze zich niet meer.
heim van hun 60 jaar huwelijk. Op de vraag
wat dat is, antwoord zoon Wout gelijk: ‘Af en ‘Beetje wandelen met de hond, wat tuinieren,
af een toe een kaartje leggen, tv kijken en
toe wat kibbelen, en het weer goed maken’.
Geertje: ‘Dat komt omdat ik wat doof ben, en soms met de auto op uit’. Dat is wel eens anders geweest. Henk was lid van de voetbal en
als ik het dan nog een keer vraag, wil ie het
tennisclub. En in de jaren dat ze in Koekange
niet meer zeggen’. Dat klopt zegt Henk
woonden was hij voorzitter van de Gymnasdroogjes.
tiekvereniging.
Het was op Hemelvaartsdag 1952 dat ze verkering kregen tijdens het dorpsfeest in Koek- De tijd dat ze nog regelmatig op vakantie
ange. De eerste ontmoeting was een paar da- gingen ligt eveneens alweer ver achter hen.
Mooie reizen hebben ze samen gemaakt.
gen tevoren bij de plaatselijke fietsenmaker.
Henk geboren in Eemster was daar om wat op ‘Naar Spanje, Frankrijk, Canada en Ierland’.
Met name Ierland vonden ze prachtig. Geerte halen, en Geertje geboren in Koekange
tje: ‘Prachtige natuur en vriendelijke mensen’.
kwam er omdat de fiets te laten repareren.
Henk herinnert zich de whiskyproeverij nog
‘Maar het was niet gelijk raak hoor’ vertelt
goed. ‘We kregen een ‘smaakdiploma’ terwijl
ze. Dat gebeurde een paar dagen later wel
toen ze elkaar troffen op de kermis. ‘We zaten ik het tevoren nooit eerder had gedronken’.
‘toevallig’ in het zelfde bakje van de draaimo- Het huwelijksfeest werd samen met familie,
vrienden, buren en kennissen gevierd met een
len’. Vanaf dat moment sloeg de vonk over.
Na vijf jaar verkering trouwden ze in ‘57’. Ze receptie bij het Vergulde Ros.
Het was woensdag 31 mei dubbel feest aan de
Postweg in De Wijk. Henk Hoogeveen en
Geertje Hoogeveen- De Vries vierden deze
dag hun diamanten Bruiloft. En de heer des
huizes vierde tevens zijn 83e verjaardag. ‘We
zijn op mijn verjaardag getrouwd, dat was
goedkoper’ grapt Henk. ‘Ik kreeg haar als
cadeau’. Wijzend op zijn twee jaar jongere
echtgenote. ‘En dat kost hem nog elke dag
geld’ lacht Geertje.

kochten een ‘Pipowagen’ zoals Henk het
noemt. ‘Eentje met een bakje voorop’. Waar
ze een aantal jaren in woonden. De oudste
van de vier kinderen werd ook geboren in
deze woonwagen. ‘Een echt woonwagenmeisje dus!’. Geertje werkte in die tijd ook nog als
gezinsverzorgster en had een aantal werkhuisjes. Henk ging werken bij de plaatselijke
Smederij in Koekange, en ze betrokken samen een huisje aan de Blieckweg, waar de
andere drie kinderen werden geboren. Inmid-
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beginnen de trainingen omstreeks 10.30 uur
en de wedstrijden omstreeks 13.00 uur. LocaOp zondag 11 juni zal de historie van de klas- tie is tegenover de Raket in De Wijk/Rogat.
sieke 50cc grasbaan herleven in De Wijk. Een Spektakel gegarandeerd!!!
historie die begon tussen ‘60 en ’80. Toen
Voor meer informatie zie www.antrappers.nl
werden overal in de dorpen rond en in De
en voor info over de Classic 50cc motoren
Wijk grasbaanraces voor 50cc motoren verre- kijkt u op www.classic50ccgrasbaanteam.nl.
den. Op oude verbouwde bromfietsen, begin
jaren 60, zetten menig bekende grasbaanrenners de eerste stap op weg naar de podia.
Doordat er zelf gesleuteld en gebouwd werd, Op donderdag 29 juni start de 21e editie van
was de beste monteur ook vaak de snelste
de Coop Wiekloop. De voorbereidingen hierrijder.
voor zijn al in volle gang. Naast de bekende
afstanden en leeftijdscategorieën zullen we dit
Medio jaren zeventig kwamen de eerste grasjaar ook weer ons parcours over landgoed
baan fabrieksframes van firma’s als Gebben,
Dickninge laten gaan. Dit is weer een garantie
Van Veen en AGS en het friese Femsa op de
voor snelle tijden. De start is wederom bij de
markt. Meestal voorzien van een Kreidler of
feesttent aan de Wiltenweg 19 in De Wijk.
Zündapp bromfietsblok, welke makkelijk
Inschrijven kan tot donderdag 29 juni.
opvoerbaar waren. De snelheden stegen, alsook de populariteit van de sport. Eind jaren
Programma Wiekloop:
zeventig groeiden de oude brommers uit tot
fabrieksmotoren met 10 pk. Renners als Hilco 18.00 uur 1 km Kids XS run; jongens en
meisjes 3-6 jaar
de Jonge, Aaldert Kuiper, Henk Lowijs (De
Wijk) en Johnny Slomp(Ruinerwold) begon- 18.15 uur 1 km Kids for FunRun; jongens en
meisjes 7-9 jaar
nen allen hun carriere op een 50cc.
18.30 uur 2,5 km Pretloop; jongens en meisHet einde voor deze klasse kwam door de
jes 10-13 jaar
Japanse 125cc machines die goedkoper wer- 19.15 uur 5 km Funrun
den dan een snelle 50cc. Ook de recreatie en 19.15 uur 10 km Wiekloop
het milieu werden horden voor het organiseVerdere details kunt u ook vinden op
ren van wedstrijden. Uiteindelijk hield de
www.wiekloop.nl
50cc grasbaanklasse zo rond 1985 op te bestaan.

Classic Grasbaan

Inschrijven voor Wiekloop

Stichting Classic 50cc Grasbaanteam laat het
50cc grasbaanverleden herleven door weer
met oude 50cc grasbaanmachines te racen.
Gebben Kreidlers, HeJa’s en Rond Sachsen,
alles is weer in de baan. Dit jaar zijn er al vier
races verreden in de noordelijke provincies,
en er volgen nog zes!
In De Wijk wordt samen met Motorclub De
Antrappers ook weer zo’n demorace georganiseerd. Naast de vele classic 50cc klassen,
waarin de Antrappers meerijden, zijn er ook
een aantal club klassen waarin leden van de
Antrappers kunnen meerijden. Op 11 juni
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The Euros - Zaterdag 1 juli

Feesttent De Wijk #partytime

Collecteweek
De Maag Lever Darm Stichting slaat alarm
voor 2 miljoen buikpatiënten

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting staat achter
twee miljoen buikpatiënten. Door onderzoek
te faciliteren en voorlichting te geven redden
De collecteweek van de Maag Lever Darm
we levens. Een ziekte die veel Nederlanders
Stichting gaat van start op maandag 12 juni.
raakt is darmkanker. Jaarlijks krijgen 15.000
Tijdens de collecteweek slaat de stichting
letterlijk alarm voor de 2 miljoen buikpatiën- mensen de diagnose darmkanker en overlijten die dagelijks beperkingen ondervinden als den per dag 13 mensen aan deze ziekte. De
impact van darmkanker op het leven van een
gevolg van hun ziekte.
patiënt en naasten is uiteraard groot. Maar
Vanaf maandag 12 juni gaan door het hele
ook buikziekten zoals colitis ulcerosa, de
land ruim 14.000 collectanten langs de deuren ziekte van Crohn, het Prikkelbare Darm Synom geld op te halen. De opbrengst van de
droom en coeliakie hebben veel impact op het
collecte gebruikt de Maag Lever Darm Stich- dagelijks leven van patiënten door alle beperting voor noodzakelijk onderzoek. In Neder- kingen die deze aandoeningen met zich mee
land ondervinden twee miljoen buikpatiënten brengen.
dagelijks beperkingen van hun ziekte. Bij een
Collecte
deel van hen, zoals darmkankerpatiënten, is
genezing zelfs een kwestie van leven of dood. Van maandag 12 juni tot en met 17 juni kan
er een collectant bij u aan de deur komen
En de mooiste en beste manier om hier aan
bij te dragen, is voor mij collecteren.” Sandra voor een vrijwillige bijdrage. De Maag Lever
Willering – van de Vis Collectant in Vleuten Darm Stichting hoopt op uw steun voor 2
miljoen buikpatiënten in Nederland.
en heeft Coeliakie.
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Startplaatsen zijn:
Dinsdag 13 juni
De ziekte ALS (Amyotrofische Laterale Scle- MTC Route ’66 uit Ommen
rose) is één van de meest ernstige en invalide- Clubhuis, Witharenweg 17 Witharen
rende aandoeningen van het zenuwstelsel.
Woensdag 14 juni
MC De Antrappers uit De Wijk ondersteunt al Mac van Dedem uit Balkbrug
een aantal jaren “Stichting Het Glazen Huis” Steakhouse Bulls, Meppelerweg 1 Balkbrug
in Gramsbergen. Deze stichting zamelt al jaren geld in voor de stichting ALS Nederland. Donderdag 15 juni
Elk jaar rond Kerst houdt men als hoogtepunt De Gasschoeve uit Hardenberg
De Gasschoeve, Slagenweg 2 Hardenberg
van alle acties het evenement “Het Glazen
Huis” waarbij 4 DJ’s voor 5 dagen achter
Vrijdag 16 juni
gesloten deuren gaan om van daaruit zoveel
MC De Antrappers uit De Wijk
mogelijk geld te verzamelen d.m.v. allerlei
De Wieker Meule, Dorpsstraat 65 De Wijk
acties en geld genererende initiatieven. Dit
De initiatiefnemers hopen natuurlijk op zolevert elk jaar een totaal bedrag op van rond
de € 50.000,- en dat gaat natuurlijk naar ALS veel mogelijk deelnemers zodat er rond de
Nederland om verder onderzoek te doen naar Kerstdagen weer een flink bedrag naar ALS
kan worden overgemaakt. Lid zijn van één
de oorzaak en bestrijding van deze akelige
ziekte. MC De Antrappers uit DeWijk onder- van deze clubs is niet noodzakelijk, iedereen
steunt dit initiatief al een aantal jaren maar dit die kan en wil mag mee doen. Duopassagiers
mogen gratis mee, alhoewel een donatie altijd
keer pakken ze het groter aan.
welkom is natuurlijk.

Motorrijden voor ALS

Vier Motorclubs

Op 13-14-15-16 juni aanstaande houden we
met 4 motorclubs uit de regio een MotorAvond- 4 Daagse.
In samenwerking met:
MTC Route ’66 uit Ommen
Mac van Dedem uit Balkbrug
De Gasschoeve uit Hardenberg
MC De Antrappers uit De Wijk
Iedereen die een motor rijdt kan meedoen om
dit goede doel te ondersteunen. Het is de bedoeling dat er elke avond vanaf een andere
locatie wordt gestart (zie schema). Deelname
kost € 5,- per avond en wil men alle 4 avonden meerijden kan men een passe partout aanschaffen voor € 15,- Inschrijven kan vanaf
18.30 uur. Vertrek van 19.00 uur tot 19.30
uur. De routes worden voorgereden maar kunnen ook als GPX bestand worden ingeladen in
GPS systemen.
Volgende dewijk.info verschijnt 24 juni
Kopij inleveren voor: 19 juni. 10.00 uur
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Informatie:
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

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 24 juni 2017. Kopij inleveren voor 19 juni. 10.00 uur

