
  

   

Groep 8 legt bloemen bij graf Sergeant Latham 

                               

 
 

Groep 8 van OBS de Horst is vrijdagmiddag  1 mei naar het kerkhof in De Wijk ge-

weest in het kader van de 4 mei herdenking. Hier werd een krans gelegd bij het graf 

van de gesneuvelde sergeant Ferdinand Graham Latham die hier begraven ligt.  

De kinderen hebben de afgelopen periode tijdens de geschiedenislessen gewerkt aan een 

project over de Tweede Wereldoorlog. Jan Tijink kwam daarbij als gastspreker vertellen   

op school. De leerlingen hadden zelf verhalen en gedichten gemaakt over oorlog en vrijheid. 

Deze werden voorgelezen bij het graf. Hier werd ook een minuut stilte in acht genomen. 

Burgemeester de Groot en Jan Tijink waren hier ook bij aanwezig. Het werd een sfeervolle 

herdenking. Begin jaren tachtig werd het ‘graf geadopteerd’ door OBS de Horst. Sindsdien 

worden er elk jaar rond dodenherdenking op 4 mei bloemen gelegd door alle schoolverla-

ters.  Sergeant Latham van de Royal Australian Air Force sneuvelde op 5 mei 1943.  
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Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.           

Collecte Maag Lever Darm Stichting  

Van 18 mei tot en met 23 mei komt er in     

De Wijk een collectant bij u aan de deur   

voor een vrijwillige bijdrage. 

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

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

Zwemvereniging  de Reestduikers organiseert weer de Nationale Zwemvierdaagse. In de 

week van 18 t/m 22 mei 2015 in Zwembad “De Slenken” te De Wijk. 

Lijkt het je leuk om mee te doen en voldoe je aan de volgende voorwaarden kom dan maan-

dag 18 of dinsdag 19 mei naar het zwembad en schrijf je in:  

• De kosten zijn € 5,00; 

• In het bezit zijn van het zwemdiploma A; 

• Ben je nog geen negen jaar dan zwem je vier dagen 10 baantjes en anders vier dagen 

20 baantjes; 

• Ouders die mee willen zwemmen moeten zich ook in schrijven. 

Na afloop krijg je een mooie medaille en iedere deelnemer aan de zwem4daagse heeft weer 

een kans op een mooie prijs via de verloting. Er kan gezwommen worden op de volgende 

dagen: 

• Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  17.30 uur – 19.30 uur  

• Let op: Vrijdag      17.30 uur – 19.00 uur 

 

Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd. Deze worden een dag van tevoren aange-

kondigd. Denk eraan op de woensdag worden er weer pannenkoeken gebakken.  

Uitdelen van containers voor het plastic-afval  

Reestduikers organiseren Zwemvierdaagse 

Zoals het nu lijkt worden van 8 juni tot 3 juli de containers voor het plastic-afval in De Wol-

den uitgedeeld. Vorige keren gebeurde dit met hulp van verschillende verenigingen in de 

gemeente.   

Dit keer zet het bedrijf DVL milieuservice de containers uit, eventueel met een vrijwilliger 

van een vereniging. Omdat de containers gekoppeld moeten worden aan een huishouden en 

dit secuur werk is. 
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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 

- Was veule te doen in oens dorpie  

- Zekers! 

- de 4 en 5 mei herdenking 

Kranslegging, ut bevrijdingsvuur 

Zo kank nog wel eem deur goan 

- De opening van de Brink 

- De watte? 

- Zo nuumt ze de Wacker overkapping 

- Hef dat mit Willem Brinkman 

te maken? 

- Dat klopt, hij was de grote animator 

- Um anderen niet te kort doen 

heet ut now zo. 

- I.p.v. Willem Brinkmanplein 

- Doar is over noa e dacht dus! 

- Precies 

- Oenze burgervader hef het er ut aans 

ook moar drok mit. Zie hum overal  

- Zeg dat wel 

- Linties deurknippen, kransen leggen 

Bordties onthullen, vuur anstikken 

- Jubilarissen bezuuken en vast meer 

- Die komp an andere dingen niet toe 

- Dat dunkt mej ook niet 

- Maar ut stiet um wel te priezen 

Hej is wel overal bej aanwezig 

- En altied eem enthousiast 

- Ook as hij mit gevaar veur eigen 

leven op een wankel trappie mut stoan 

- Ha, precies um de brink te onthullen 

- Wel een arg klein miezerig bordtie 

- Precies, ik wolt niet zeggen 

- Maar ik dachte ut eigens ook. 

zonder brulle is ut bijna niet te lezen 

- Yow 

- Goed Goan 
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  DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Concours Hippique op Landgoed Dickninge  

Landgoed Dickninge in de Wijk 

staat het aankomende Pinkster-

weekend weer volledig in het 

teken van de paardensport. Di-

verse disciplines komen hier aan 

bod gedurende dit driedaagse 

evenement.  

Zo wordt er op vrijdag 22 mei 

gestart met diverse springrubrie-

ken voor de paarden, met onder 

meer een speciale wedstrijd voor 

de jonge paarden genaamd ‘De 

Wolden Cup’.  

Deze competitie is speciaal voor 4- en 5 jarige paarden en vindt plaats over meerdere wed-

strijden. Ook komen op vrijdag de allerjongste deelnemers in de baan tijdens de Bixie wed-

strijden.  

 

Mennen met Sterren 

Op zaterdag komen de ponyruiters in actie en gaat het programma verder voor de paarden, 

zowel in de dressuur en het springen. Om 18.00 uur start het avond programma met 'Het 

Mooiste Huisdier'. Daarna wordt het programma vervolgd met een nieuw onderdeel. Na het 

Tuigen met Sterren van de afgelopen 2 jaar, is het dit jaar tijd voor Mennen met Sterren. 

Deelnemers van verschillende verenigingen uit de Wijk en IJhorst gaan de strijd met elkaar 

aan in een behendigheidsparcours. De deelnemers zullen plaatsnemen achterop een marathon-

wagen en hierbij opdrachten moeten uitvoeren gedurende de rit. Het belooft een spectaculaire 

show te worden, welke wordt begeleid door het menteam Tutert uit Heeten. Deze avond 

wordt mede mogelijk gemaakt door eetcafé Het Vergulde Ros in samenwerking met Stichting 

CH De Wijk. Een bezoekje aan deze sfeervolle en sportieve show is zeker de moeite waard! 

De Muur van Dickninge 

De dressuur voor de paarden heeft zijn vervolg op de maandag. Ruiters en amazones uit de 

klassen B tot en met ZZ-licht zullen deze dag hun kunsten vertonen in de ring. Op het hoofd-

terrein komen de tuigpaarden uit de categorie 4 in de baan en zijn de Friese paarden uit de 

categorie 2 te bewonderen. Dit alles wordt afgewisseld met het springen voor de paarden in 

de zwaardere klassen. In het klassieke parcours wordt er gestreden om de ‘Van Spijker Infra-

bouw Prijs’. Facultatief in dit parcours is ‘De Muur van Dickninge’. Door foutloos over deze 

muur te springen maken de ruiters en amazones kans op een extra geldbedrag. Op de andere 

terreinen zullen de springruiters in de overige klassen hun beste beentje voorzetten.  

Het belooft een sportief, gezellig en bovenal sfeervol Pinksterweekend te worden op land-

goed Dickninge in De Wijk!  
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Open huis autobedrijf Timmerman goed bezocht 

Het is een goede beslissing om een open huis te houden, zo concludeerde Jack Burgwal van 

autobedrijf Timmerman zaterdagmiddag na afloop.  Vrijdag en 8 en 9 mei konden inwoners, 

klanten en  andere belangstellenden even een kijkje nemen in het bedrijf aan de Dorpsstraat.  

En was er tevens gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe eigenaar. Of de hand te 

schudden van Jan en Hilly Timmerman die het bedrijf per 1 januari dit jaar overdroegen aan 

Burgwal.  

‘Tijd voor een nadere kennismaking, of af-

scheid van Jan en Hilly is er gewoonweg nog 

niet geweest, daarom was een ‘Open Huis’ na 

vier maanden een mooie gelegenheid’. Over 

belangstelling was  geen reden tot  klagen. 

Beide dagen liep het lekker door, en met name 

vrijdagavond was het in de showroom ontzet-

tend druk met inwoners, familie, vrienden en 

bekenden die  onder het genot van een hapje 

en drankje kwamen kijken.  

De overname en afhandeling was weliswaar 

een hectische tijd. Inmiddels heeft Burgwal 

zich het bedrijf volledig eigen gemaakt, en  is 

volledig op de hoogte van alle ins en outs.  In 

de werkplaats en magazijn zijn enige wijzi-

gingen doorgevoerd. Ook wordt er tijd gesto-

ken in extra scholing. Burgwal: ‘De autotech-

niek is complexer geworden en veranderd 

voortdurend’.   

En er zijn plannen om de showroom nog wat 

te veranderen. Autobedrijf Timmerman is nog steeds een universeel autobedrijf. En aangeslo-

ten bij Bosch Car Services. ‘Dat betekend 

ook dat we naast VW en Audi ook andere 

merken aanbieden. Waardoor wij uw leaseau-

to ook volledig van onderhoud kunnen voor-

zien’. 

Persoonlijk aandacht, service en kwaliteit 

blijven onder de nieuwe eigenaar van kracht. 

‘Ik wil dat elke klant tevreden is over onze 

dienstverlening’.  
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De toekomst van de Havezate in de Wijk 

De Havezate als moderne herberg, 

waar we kunnen vergaderen, eten, 

drinken, zingen, feesten, gezamen-

lijk koken, film kijken en nog veel 

meer. Een centrale plaats in het 

dorp waar de inwoners elkaar kun-

nen ontmoeten. Een broedplaats 

voor nieuwe initiatieven, zoals een 

ruimte met werkplekken en exposi-

ties en een gezellige leestafel.  

Kortom het kloppend hart van het dorp voor inwoners van alle leeftijden. En dat alles in het 

bestaande gebouw, wat hiervoor wel een opknapbeurt krijgt, zodat het voldoet aan de ver-

wachtingen  van deze tijd.  

Deze visie komt overeen met de behoefte aan een horecabedrijf met zaalruimte en terras, die 

er volgens de Dorpsvisie bij de meeste inwoners van de Wijk is. 

Dat alles in het bestaande gebouw, wat hiervoor wel een opknapbeurt en misschien ook een  

aanpassing krijgt, zodat het voldoet aan de verwachtingen  van deze tijd.  

Is dit wat de inwoners van de Wijk en omgeving wensen?  

De initiatiefgroep Havezate, die zich bezighoudt met het onderzoeken van de mogelijkheden 

die er zijn om de Havezate, na de verzelfstandiging, te behouden, wil dat graag  weten.  We 

nodigen daarom alle inwoners, oud en jong, uit om hierover hun mening te geven .  

Ga hiervoor naar www.belangenverenigingdewijk.nl en vul voor 1 juni een korte digitale 

vragenlijst in. Ook op www.dewijk.info staat de enquête. Wie de vragenlijst liever op papier 

invult, kan een papieren versie ophalen bij de Havezate, het TIP kantoor, WenS of de Coop 

supermarkt in de Wijk.  

Wij zijn benieuwd naar jullie mening! 
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Hondentraining de havixhorst  

* Trekt u hond aan de riem  

* Valt hij uit naar honden, fietsers en trim-
mers etc.  

* Of heeft u zin in een leuke gevarieerde 
positieve les  

* Of heeft u net een puppy 

Alles in privéles en voor 10 euro per uur 

Hondentraining De Havixhorst 

Anneke 

06-46316696 
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Bevrijdingsvuur opgehaald in Wageningen 

Lopers van de loopgroepen uit De Wijk 

en Koekange hebben op 5 mei het be-

vrijdingsvuur opgehaald uit Wagenin-

gen. Daarbij ondersteund door de Oran-

jevereniging De Wijk en de belangen-

vereniging Koekange. Om 01.00 uur ’s 

nachts kregen ze het vuur aangeboden. 

Waarna er een afstand van ruim 120 

kilometer werd overbrugd. Door het 

slechte weer, met zware regenbuien en 

veel wind bleek dit een zware opgave.  

Om ongeveer 9.30 uur kwam de groep aan bij de Ned. Hervormde Kerk in Koekange. Waar 

ze muzikaal welkom werden geheten door de Bergklanken. Na een welkomstwoord door 

Burgemeester de Groot werd hier 

het vuur  ontstoken, en volgde het 

overdrachtsmoment door de  Werk-

groep 40/45 aan de Historische Ver-

eniging De Wijk/ Koekange.  

Rond 10.30 uur gingen de groep 

(inclusief Burgemeester) hardlopend 

richting De Wijk. Daar kwamen de 

lopers onder begeleiding van Apollo 

om 11.00 uur aan bij de molen. Vele 

dorpsgenoten waren daarbij aanwe-

zig. Na een welkomstwoord door Tong-Sja Lau van de Oranjevereniging hield de Burge-

meester een korte toespraak. 

Ab Bruintjes van de Werkgroep 

40/45 was ook aanwezig om het 

monument voor de molen over te 

dragen. De werkgroep heeft 2 jaar 

geleden het boek ‘Van de Baron 

tot het Melkkarretje’ uitgegeven. 

In dit boek zijn de oorlogsherinne-

ringen van inwoners uit De Wijk 

en Koekange vastgelegd.  
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Tijdens de presentatie van het boek beloofde de  werkgroep dat wanneer er geld over zou blij-

ven er een herinneringsmonument zou komen voor die dorpsbewoners die vaak met gevaar 

voor eigen leven hulp boden aan hen die gevaar liepen of honger en/of onderdak zochten. Dit 

boek is goed verkocht zodat er een bedrag van duizend euro over  bleef voor een monument.  

Steenhouwer Pladdet uit Koekange heeft op een mooie veldkei de herinnering tekst gemaakt. 

Deze steen is geplaatst worden voor de Molen in De Wijk. In Koekange staat een zuil met 

dezelfde tekst. Zodat deze mensen nu en later niet vergeten worden. De werkgroep wordt bin-

nenkort ontbonden.  

 

Ook adverteren 

in dewijk.info?  
       Bel of mail ons:  

06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info 
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‘De Brink’ onthult 

De laatste thuiswedstrijd van 

Wacker was afgelopen zon-

dag tegen Ruinen. Het heette 

een derby te zijn tussen twee 

Zuid West Drentse dorpen en 

daar stond ook nog wel het 

een en ander op het spel. 

Vooral voor Ruinen, terwijl 

Wacker zich (met 30 punten) 

in theorie veilig waande. 

Achteraf bleek dat, ook al 

door de nederlaag van Read 

Swart, juist te zijn. Maar om 

nou te zeggen dat de vonken 

er in deze derby afvlogen, is 

sterk overdreven!   

Ruinen was over de gehele 

wedstrijd een tikkeltje beter 

dan onze blauwwitten en 

daarom was die overwinning 

tenslotte ook verdiend. Er 

waren, wat Wacker betreft, 

genoeg excuses aan te voeren 

voor het zeer middelmatige 

spel deze middag. De laatste 

weken kampt het elftal met 

een groot aantal afwezigen. 

Blessures, (Wesley Bezemer, 

Marcel Muller, Remco Stad-

man, Rob van Luin) schor-

sing (Edwin Dekker) vertrek 

(Koen van Luin).  En mis-

schien vergeet ik er nog wel 

een. Dat hakt er behoorlijk in 

en het was voor de vertrek-

kende trainer Gert Jan Hoek-

stra de laatste weken een hele 

puzzel om een representatief 

elftal de wei in te sturen en 

daarom moet hem toch een 

groot compliment gegeven 

worden, dat Wacker ook vol-

gend seizoen in de 3e klasse 

speelt. 

Hij werd dan ook, na afloop 

van de wedstrijd, samen met 

verzorger Jan Bernhard 

Zwiers (stopt als verzorger), 

Jacques Smits (wordt van 

assistent -trainer de nieuwe 

verzorger) Ronald Steenber-

gen die zijn leiderschap op-

geeft om weer te gaan voet-

ballen in het tweede) en Han-

co Spijkerman en Bart Tijink 

(die als begeleiders stoppen) 

flink in de bloemetjes gezet. 

Uiteraard waren er de nodige 

dankwoorden voor het vele 

werk dat genoemde mensen 

voor onze club hebben verzet. 

 Ook was er na afloop de 

‘opening’ van de overkap-

ping, die door een aantal vrij-

willigers (met als grote ani-

mator Willem Brinkman) in 

elkaar is gezet. Burgemeester 

De Groot, ook aanwezig bij 

deze derby, was zo vriende-

lijk om deze aanwinst (met de 

naam ‘De Brink’) te onthul-

len. Tekst: Jan Tijink. 

Bestemmingsplan  

Het college van burgemeester 

en wethouders van De Wol-

den maakt bekend dat, het 

bestemmingsplan ’De Wijk, 

Parkweg e.o.’ vastgesteld 

door de gemeenteraad op 25 

september 2014, onherroepe-

lijk is geworden met ingang 

van 24 april 2015. Tijdens de 

beroepstermijn is beroep in-

gesteld bij de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de 

Raad van State. Het beroeps-

schrift is echter op 24 april 

2015 ingetrokken. 
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Lunch en IJs Lokaal de Beek opent deuren  

Samen een horecazaak starten stond  al jaren op het verlanglijstje van Johan Beekelaar en  

Wendela van Dijk. Dit  is inmiddels werkelijkheid want sinds 14 mei zijn de deuren geopend 

van Lunch- en IJs Lokaal De Beek aan het Veenhovenplein in De Wijk.  

Na geruime tijd zoeken vond het echtpaar uit Hoogeveen eindelijk de geschikte locatie waar 

ze wilden starten. De ligging, sfeer, beleving en het juiste gevoel bij de locaties waar ze gin-

gen kijken, was het elke keer net niet. Dat goede gevoel was er  wel gelijk toen ze vernamen 

dat het pand waar voorheen Amaze Food gevestigd was te huur stond. Wendela: ‘Het is daar-

na snel gegaan. Maandag gingen we voor ons zelf even kijken, dinsdag hadden we al een 

afspraak, en weer een dag later kwamen we al tot een akkoord’.  

Lunch en IJslokaal de Beek gaat zich 

richten op Drentse producten. Met voor-

namelijk lokale en streekproducten, is 

het plan. Zo komt er een schepijsvitrine 

met verschillende soorten ambachtelijk 

biologisch bereid ijs van Sonneclaer uit 

Echten. Worden er zoveel mogelijk bio-

logisch verantwoorde seizoen producten 

geserveerd. Op de wijnkaart komen spe-

ciale wijnen die lokaal worden betrokken 

en volgens het shop in shop principe ook 

te koop zijn per fles.  

 

Daarnaast komen er verschillende soorten koffie, thee, bier en fris op de kaart te staan. Be-

doeling van Beekelaar en van Dijk is om een bloeiende horecazaak neer te zetten volgens het 

eigen concept. ‘Met lokale kwaliteit voor een betaalbare prijs. De mensen die hier komen 

moeten er een goed gevoel aan overhouden. We willen sfeer en  plezier uitstralen, zodat men-

sen het rond vertellen en terug keren’. Het zal hard werken zijn beseft het stel maar dat heb-

ben ze er graag voor over. ‘Er zullen periodes komen, zeker in de zomer dat het heel druk kan 

zijn, en in de wintermaanden zal het misschien iets rustiger zijn. Ook daarover hebben we al 

leuke ideeën’. Plannen zijn er te over, enthousiast als ze zijn, raken ze er niet over uitgepraat. 

‘o.a. het terras er bij betrekken en uitbreiden’. 

Omdat de overgenomen inrichting en inventaris nog tamelijk nieuw is staan er voorlopig geen 

grote veranderingen op stapel. Wel is er een prachtig nieuw Italiaans servies aangeschaft. ‘Er 

komt een expositie in de lunchroom. Daarover hebben we al contact gehad’. Beiden zien de 

toekomst van de nieuwe zaak zonnig tegemoet. ‘We gaan lekker lokaal bezig. En zullen de 

tering naar de nering zetten als het nodig is, en gaan er voor’.  
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Wielerronde in De Wijk voor de 56e keer 

Op zaterdag 30 mei 2015 zal voor de 56e keer de Wielerronde van De Wijk worden georgani-

seerd. Het wielercomité luisterend naar de illustere naam “De Wiek op Wiel’n” heeft in 2014 

de draad van het wielrennen in het mooie Reestdorp weer opgepakt. Ook in deze editie kun-

nen we rekenen op een bijzonder sterk deelnemersveld met nationale- en ook internationale 

kampioenen! Drie wedstrijden zullen er worden georganiseerd en het programma zal er glo-

baal als volgt uitzien: 

17.45 uur: start wedstrijd nieuwelingen- en junioren-dames 

(aansluitend huldiging) 

19.45 uur: start wedstrijd dames Elite 

(aansluitend huldiging) 

Op het zogenaamde Holwortelplein zal een ‘BikePark’ worden ingericht door SportDorp de 

Wijk, met name gericht op jongeren en met demonstraties en trials op alles met wielen! Na 

afloop van de dames-Elite wedstrijd zal er in de tent voor de Wieker Meule live muziek zijn 

van de Rockabillyswingblues  band Tap a Tune. Het spektakel wordt afgesloten rond 00.00 

uur.  

Open Huis  
 

Op zoek naar een gastouder bij jou in de buurt? 

Ook terwijl je werkt, wil je dat je kinderen in  

goede handen zijn. 

 

Hermien Fictorie van Gastouder Dèmien,  

aangesloten bij Via Viela houd Open Huis op 

zaterdag 30 mei. 

 

Als erkent gastouder biedt ze kleinschalige kinderopvang  

in huiselijke sfeer. De opvanguren kunnen in overleg  

plaats vinden. Een  groot voordeel is dat u alleen voor de  

daadwerkelijk afgenomen uren betaald. 

 

Bent u opzoek naar een lieve zorgzame gastouder in de omgeving van De Wijk  

of bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten kom dan 30 mei naar het open huis 

van 10.00 – 14.00 uur 

 

Luchtenstein 19 

De Wijk  

Tel.nr: 0522-442438 
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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 30 mei 2015. Kopij inleveren voor 25 mei 10.00 uur 

http://www.dewijk.info

