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Uitermate succesvol jaar voor Zwembad De Slenken

‘Bommetje maken’. Uitslag Heren: Pieter
Talen, Dames: Elin Smid en kids: Daan Oliedam. Zwembad De Slenken is dit jaar voor
het eerst zelfstandig. Stichting De Slenken
heeft het zwembad van de gemeente overgenomen. Het bestuur kijkt terug op een succesvol jaar. Veel mensen zijn bereid vrijwillig
tijd en energie te steken in het zwembad en
Behalve bloemen kregen ze een familie abonde bezoekersaantallen zijn veel hoger dan
nement voor 2018. Verder was er ook de
vorig jaar. Een mooie opsteker voor de medestrijd om het Wieker Kampioenschap
werkers en de vrijwilligers.
Dinsdag 29 aug mocht zwembad De Slenken in De Wijk de 30.000e bezoeker verwelkomen. De familie Kolk uit Rogat
kwam naar het zwembad om lekker te genieten van het mooie weer en van de activiteiten die georganiseerd waren. Uiteraard
werd de familie flink in het zonnetje gezet.
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zwartbonte ‘meiden’ in alle rust naar de grazige weiden aan De Reest gaan. In het gezelschap bevonden zich, al keuvelend naast elkaar, ook de twee ‘zwartbonte meiden’ Klaziena 13 en Fokje 32. En terwijl wij met Roel
ons traditionele praatje maakten van: ‘Mooi
koppeltien koeien Roel’ en ‘mooi weertien
vandage’ en ‘Koi nog een keer weer bej ’t
mannenkoor zingen”’ enz. enz., legde een van
de keuvelende dames(Klaziena 13) een geweldige hoop ontlasting midden op het fietspad!!
We konden haar horen zeggen: ‘Ik kon het
echt niet langer ophouden, onze W.C. is pas
aan het eind van de weide’. We hoorden Fokje
13 zeggen: ‘Dat kun je toch niet maken. Wat
moeten die arme fietsers nou? Boer Roel heeft
ook geen schop bij zich’. De fietser met zijn
nieuwe e-bike zag met afgrijzen hoe de poep
op zijn gloednieuwe fiets zou belanden en hij
nam het kloeke besluit om, wandelend door
de berm, zijn weg te vervolgen. En we konden
Klaziena 13 en Fokje 32 nog net tegen elkaar
horen zeggen: ‘Het is toch gauw december,
zullen we Sinterklaas bellen of hij voor boer
Roel een nieuwe schop meebrengt’? Dat is
echt niet nodig, zei Klaziena 13, want boer
Onlangs vroeg iemand (waarschijnlijk een
Roel maakt elke keer met zijn shovel het fietsoud-leerling?) mij of ik elke dag ook zo geniet pad weer keurig schoon!
van mijn fietstocht van en naar Meppel. ‘Wis
en waarachtig’, was mijn antwoord. ‘En of ik Waarvan akte.
ook zo geniet van de overstekende koeien
Jan Tijink
over de Schiphorsterweg (inclusief fietspad)
van boer Roel?’. Mijn antwoord was wederom Prins Clauslaan 1
bevestigend en ik zei er meteen bij, dat ik dat
een prachtig voorbeeld van een landelijk geTe koop, gevonden, verloren,
beuren in onze mooie omgeving vind. Waar
aangeboden e.d.
vind je nog de mogelijkheid om met een paar
touwen de weg af te sluiten voor het verkeer?
Rits stuk?
Probeer het eens op de er naast gelegen A28!!
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
‘Ja maar’……..hij had toch wel enig bezwaMargreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
ren!
Koekange. Telefoon: 06-23145260
Deze week wilde het toeval, dat de persoon in
kwestie voor mij uitreed en ik zag dat hij een
Gratis af te halen:
‘spiksplinternieuwe’ e-bike (voor de nietIn goede staat schuurtje, afm.2.60/ 2.20 mtr.
kenners: Dat is een elektrische fiets!!) bij zich
Zelf afbreken. Tel 0522-442919
had. Het was weer zover: Roel (samen met
Henk de Boer
zijn vrouw) spande het touw over de weg en
Postweg 41 De Wijk
over het fietspad en zodoende konden zijn 66

Wat mij deze keer opviel!!
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Klaverjassen en Jokeren bij Wacker
Beste klaverjasser/ jokeraar, ook in het seizoen 2017/2018 organiseert de supportersvereniging Wacker weer haar twee wekelijkse kaartavonden.
Hieronder volgen de data:
2017
22
september
6
oktober
20
oktober
03
november
17
november
01
december
15
december

2018
05
januari
19
januari
02
februari
16
februari
02
maart
16
maart
30
maart
06 april 2018 (prijsuitreiking)
Plaats van handeling: Kantine vv Wacker
Aanvang: 20.00 uur.
Als supporters vereniging hopen we u weer te mogen begroeten vanaf 22 september.

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

kijk voor drukwerk op
www.drukkerij-vandijk.nl

indruk maken
doe je met drukwerk
van
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Antrappers brengen Jaap een laatste eerbetoon
De Antrappers hebben dinsdagavond 29 augustus een laatste eerbetoon gebracht aan Jaap
Santing. Vele leden met hun motoren verzamelden zich eerst bij uitvalsbasis de Wiekslag,
alvorens naar zijn huis te rijden. Jaap overleed vrijdag 25 Augustus op de veel te vroege leeftijd van 57 jaar. Hij leed al ruim een jaar aan kanker en hij heeft deze strijd helaas niet kunnen
winnen.
Jaap was mede oprichter van de club, lid vanaf het begin en heeft in de eerste periode ook in
het bestuur gezeten. Hij was toen fanatiek motorrijder die op allerlei activiteiten zoals motortreffens, tourritten, (wijn) feesten en motorraces, waar hij, met vele Antrappers, aanwezig
was. Ook heeft hij een tijd OTR-ritten
gereden in de tijd dat zijn vader dat
ook nog deed. De meeste leden kennen Jaapie waarschijnlijk van de vele
jaren die hij behulpzaam was bij onze
eigen OTR-rit. Hier was hij in de
voorbereiding en heel veel in de afwerking na de rit bezig met zijn trekker en daarachter passend gereedschap om de route weer perfect op te
leveren. Hij was als het ware onze
eigen loonwerker. Onbetaalbaar. Wij
zullen hem missen!
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Zonnebloemen op hoogte

deze activiteiten is kosteloos. We zien jullie
graag!

Harm en Roelof treden op
in de Havezate
De culturele avond van de Historische Vereniging de Wijk-Koelange zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 6 oktober 2017 in Ontmoetingscentrum De Havezate te de Wijk.
Het bekende Drentse duo Harm en Roelof zal
deze avond weer voor ons optreden. Zoals we
van hen gewend zijn, zullen Harm Dijkstra en
Roelof Klinkhamer op geheel eigen wijze de
maatschappij op de korrel nemen. Zij doen dit
met veel humor, herkenning en muziek. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00 per persoon.
Dat zonnebloemen (Helianthus annuus) een
Kaartverkoop vanaf 24 september bij De Tip
grote hoogte kunnen bereiken is bekend. Deze in de Wijk, De Spar in Koekange en bij Ontplant bij de dhr. Mosterd aan de Tillemaweg moetingscentrum De Havezate in de Wijk.
in De Wijk heeft al een lengte van 2,5 meter
bereikt. En groeit nog steeds. Zonnebloemen
worden gewoonlijk 1,5 tot 3,5 meter hoog. Er
zijn zelfs uitzonderlijke gevallen bekend
waarbij de zonnebloem een hoogte van 5 meSpeeltuinvereniging de Speulhorst heeft onter wist te bereiken. De zonnebloem is een
langs vier nieuwe speeltoestellen aangeschaft.
eenjarige plant uit de composietenfamilie
In de Stobbe was behoefte aan speeltoestellen
(Asteraceae). foto: Tanja Smit
voor kleine kinderen. Daarom staan daar nu
twee speelelementen; een schommeltje en een
leuk veerelement. De speeltuin aan de Luchtenstein is al geruime tijd hetzelfde, een draaiOp zaterdag 23 september organiseert Ontmoetingscentrum De Havezate in samenwer- molen leek ons een mooie toevoeging. Ook is
de schommel aan de Vos van Steenwijkstraat
king met speeltuinvereniging De Speulhorst
vervangen, zodat daar ook weer geschommeld
een gezellig samenzijn voor jong en oud in
het kader van Burendag.

Goed nieuws voor de
kinderen uit De Wijk!

Burendag 23 september

Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur kun je deelnemen aan allerlei spelletjes en workshops. Wat
hebben we zoal te bieden deze middag?
Bloemschikken, flesje of pot pimpen, schilderijtje creëren, armbandje rijgen, oud Hollandse spelletjes voor jong en oud. Verder is er
een demo van de koersbalgroep en bij mooi
weer kunnen de kinderen stoepkrijten buiten.
Tussen al deze gezelligheid door gaan we
twee rondes bingo spelen, om 15.00 en 16.00
uur. Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds dus meedoen aan
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Open podium Oeverloos
We zijn op zoek naar de man of vrouw met
een goed verhaal. De oom of tante die op iedere verjaardag hilarische anekdotes weet te
vertellen. De kantoormedewerker die de lunch
koud laten worden omdat er altijd iets dringends te vertellen is. De kroegtijger die een
ritje met lijn 2 weet te brengen als een kermisattractie. De (wereld)reiziger met fantastische verhalen over exotische oorden. Kortom
de ras verteller. Voor hem of haar is er binnenkort een prachtig podium beschikbaar in
een Yurt (nomadentent) aan de Reest. Iedereen met een goed verhaal is van harte uitgenodigd zich op te geven voor het open podium van het festival Oeverloos op zondag 24
september in de Wijk. Dit festival draait helemaal om verhalen en de aanstekelijke manier
waarop ze verteld worden. Er treden vele bekende artiesten op als Gerda Havertong en
Suzanna Jansen, maar de organisatie hoopt
dus ook op een paar onbekende talenten. Als
je denkt: ‘Dat is wat voor mij’, stuur dan een

mailtje naar de organisatie en wij geven voor
5 minuten het podium aan jou. Opgave groenknollenland@gmail.com meer info op
www.smaakmakersfestival.nl.

Bedrijvigheid bij de
Wieker Meule
Afgelopen zomer hebben de Molenaars van
de Wieker Meule de vangstok vervangen. Het
is nu weer precies zoals het vroeger ook was,
met rood wit blauw geschilderd. Deze vangstok is een onderdeel van de rem om de molen stil te kunnen zetten. Verder hebben de
Molenaars en diverse vrijwilligers uit het dorp
de gehele stelling aan de onderkant weer opnieuw in de zwarte olie gezet. Hierbij is bijna
elke plank eraf gehaald en opnieuw vastgezet.
Ook de schuur wordt binnenkort opnieuw in
de olie gezet. Kortom er gebeurd veel bij de
'trots van de Wiek'. De hoogwerker die daarbij deze klus werd gebruikt is gesponsord
door Schreur Hoogwerkers.
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Kapsalon Haar Werk feestelijk geopend
Zaterdag 2 september
was het dan zover, na een
aantal weken hard werken om alles klaar te krijgen opende Cindy Luchies haar eigen kapsalon
aan de Molenstraat 38A
in De Wijk. Dochters
Sara en Amber mochten
het lint doorknippen tijdens de feestelijke opening van de salon.
Cindy: 'Na jaren in loondienst te hebben gewerkt, en zelfs acht maanden op een cruiseschip ervaring op te hebben
gedaan is het nu tijd om voor mezelf verder te gaan. Een deel van de garage is omgebouwd,
en is getransformeerd tot een prachtige salon. De kapsalon zal in eerste instantie geopend zijn
op dinsdag, woensdag, woensdagavond en vrijdag. ‘En ik hoop natuurlijk dat dit in de toekomst uitgebreid kan worden. Ik heb er zin aan om voor mezelf te beginnen’.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met 06-14125453. Maar u kunt natuurlijk ook
altijd even binnenlopen om een afspraak te maken .
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Werkgroep Meeleven – Meebesluiten steunt zwembad
Begin jaren '90' was er een groep Plattelandsvrouwen actief in een werkgroep Meeleven –
Meebesluiten over de toekomst van het platteland in onze omgeving. Er is toen heel veel tot
stand gebracht, waaronder een weg langs het spoor in Koekange in plaats van een fietspad.
Daarmee wonnen ze zelfs nog een prijs van 7.500 gulden.
Na de komst
van de Belangenvereniging
in De Wijk
heeft de werkgroep zich
teruggetrokken.
Er zat nog precies € 420,00
in kas. De leden van de
toenmalige
werkgroep
hebben besloten dat bedrag
te doneren aan
zwembad De
Slenken.
Voor aanvang van de picknick at de Pool bij het zwembad op zondag 3 september overhandigde Margriet Jans, als vertegenwoordiger van de werkgroep, het bedrag aan het bestuur van
zwembad De Slenken. Jans: 'We hopen dat er nog meer verenigingen zijn in het dorp net als
ons met slapend kapitaaltje op de bank. Om daarmee een goed doel te ondersteunen. Misschien hebben we ze hiermee op een idee gebracht'. Jan Faber van het zwembadbestuur liet
weten erg blij te zijn met deze schenking.
Gezellig was het ook bij de Picknick at The Pool. Samen genieten op een kleedje van meegebrachte lekkernijen, en natuurlijk van het prachtige weer. Het kon nog net voor het zwembad
dicht gaat. Daarom waren de ijsjes van de kiosk in de aanbieding. Er was tevens live muziek
gespeeld door de vrienden van De Wiek Live. Deze gelegenheidsband speelde ook tijdens het
Wieker feest. Het repertoire dat voorbij kwam was heel divers, en varieerde van Pop, Rock en
Nederlandstalig uit de jaren ‘60’ tot hedendaagse Top 40.
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Koersbal en Bingo zijn
weer begonnen

Komt u eens langs op de maandagmorgen in
De Havezate te De Wijk. Het is een spel voor
iedereen. Jong en oud. Het gaat in hoofdzaak
om de gezelligheid, om met elkaar die ballen
op een mooie manier te laten rollen, waarbij
hilarische momenten kunnen ontstaan. Heeft
u nog nooit van koersbal gehoord, dan is het
hoog tijd dat u even poolshoogte komt nemen
hoe het er toegaat en wat het inhoudt.

Inloopbijeenkomst vijver
Dinsdag 19 september 2017 tussen 19.30 en
21.00 uur organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de aanpak van de vijver
bij het Secr. A.W.G. Goldsteinplanstoen/
D.l.s. Brietweg. De bijeenkomst vindt plaats
in ontmoetingscentrum Havezate. Tijdens de
inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de
gemeente De Wolden aanwezig om u te informeren over de knelpunten, het proces, het
moment waarop het uitvoeringsplan gereed
moet zijn. Wij zijn benieuwd naar uw suggesties over de vijver, uw input nemen wij mee
bij de verdere uitwerking.

Mooie wandeling
De Historische Vereniging De Wijk - Koekange organiseert dit seizoen mooie wandelingen langs historische plaatsen in het dorp De
Wijk en het prachtige Reestdal. De eerstvolgende wandelingen vindt plaats op donderdag
21 september om 14.00 uur.

De route gaat door het dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad, Dickninge, Voorwijk en
Komt u vrijblijvend eens kijken en geniet in
via het Veenhovenplein en de Dorpsstraat
de pauze mee van een heerlijk kopje koffie,
weer terug bij het startpunt de Wieker Meule..
dat u wordt aangeboden.
Elke tweede zaterdag en elke derde donderHet is elke maandagmorgen in De Havezate. dag van de maand wordt de wandeling verTijd: Van 9.30 uur tot 11.30 uur.
zorgd door een gids van de Historische Vereniging De Wijk – Koekange. Indien gewenst
kunnen groepen, in overleg, op een ander
Bingo in De Havezate
Elke eerste woensdag van de maand is er Bin- moment wandelen.
go in De Havezate. Een gezellig samenkomen De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start
om 14.00 uur bij de Wijker Molen. Prijs van
en spannende momenten of je wel of geen
Bingo wint. Leuke prijsjes. Heeft u interesse, de wandeling is € 2,00 per persoon. Kinderen
kom dan eens binnenlopen en doe een spelle- tot en met 12 jaar mogen gratis mee. De prijs
is inclusief begeleiding van de gids en een
tje mee. U zult zien dat u gegrepen wordt
boekje met historische informatie.
door het spel en de gezelligheid.
Aanmelden voor de wandeling is verplicht.
De eerstkomende Bingo is op:
Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de wanwoensdagmiddag 4 oktober.
deling bij Tourist Info Het Reestdal, telefoon
0522-443275 of via email:
Tijd: van 14.00 uur tot 16.30 uur.
dewijk@touristinfohetreestdal.nl.
U bent van harte welkom.
De wandeling gaat definitief door bij opgave
Bea Westerbeek, Geertje Gol, Elly Strabbing. van minimaal 6 personen.

Nieuwsgierig?
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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……………………..
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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 30 september 2017. Kopij inleveren voor 25 sept. 10.00 uur

