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Jong en oud genieten van een geweldig dorpsfeest

De Wijk heeft een prachtig feest beleeft met
vele hoogtepunten. Dit begon woensdag met
de keuring van de versierde straten. De eerste
prijs ging naar Luchtenstein. Erwin Akkerman
schreef donderdag de 21e Wiekloop op zijn
naam. Vrijdagochtend was het feest voor de
kinderen van OBS de Horst. ’s Middags kon
iedereen volop meezingen met muziek van
gezelligheidskoor de Schorre Morries. Vrij-

dagavond was de feesttent afgeladen vol tijdens ‘Vrienden van de Wiek live’. Vele enthousiaste muzikanten uit het dorp deden hier
aan mee. Het werd een doorslaand succes.
Een avond waar vermoedelijk nog lang over
gesproken zal worden. De traditionele optocht
trok zaterdagmorgen door het dorp. Creativiteit stond daarbij weer hoog in het vaandel.
>> lees verder op pagina 2.
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Vervolg voorpagina: Wieker feest

Zwembad De Slenken. Er werd gezwommen
tegen ZV de Nieuwe Slag uit Staphorst, DEK
De eerste prijs bij de wagens ging naar
‘Glasvezel in De Wiek, terug in de Tied’. The uit Genemuiden en ZVZ uit Zwartsluis in
totaal waren er 79 kinderen actief. Mede
Euros maakten er zaterdagavond een groot
feest van. Zondagmiddag was er een gezellige dankzij de Stichting en de badjuffen kon dit
gerealiseerd worden. Het was een geweldige
zeskamp. Ook hier lieten de Wiekers zich
weer van hun sportieve kant zien bij onderde- belevenis en voor herhaling vatbaar.
len als de kruiwagenrace, zaklopen en touwtrekken etc. Het feest werd afgesloten met
Te koop, gevonden, verloren,
optredens van Duo Tandem en DJ Bart. Ook
hier was het een groot feest. Uiteraard werd
aangeboden e.d.
de polonaise ingezet, en moest er nog even
‘geroeid’ worden in de feesttent.

Wat mij deze keer opviel!!
Al fietsend door ons toch wel mooie dorp, zie
je dat er aan weerskanten van De Wijk letterlijk flink aan de weg wordt getimmerd.
Mooie nieuw- en renovatiebouw! In de buurt
van de Briëtweg, Beatrixweg en Wilhelminaweg ken je het verleden bijna niet terug. En
de nieuwbouw aan de ander kant van het dorp
is een plaatje, zeker als alles straks aangeplant
en klaar is.
Maar……. is het allemaal dan rozengeur en
maneschijn in ons dorp???Wis en waarachtig
niet! Op mijn fietstocht stootte ik plotseling
op de deplorabele toestand van enkele aangelegde vijvers in ons dorp. Niet te geloven, dat
deze vijvers niet meer zijn van wat ze waren.
Prachtige plekken voor de jeugd om te vissen,
mooie plekjes om eens even uit te rusten aan
de waterkant. Zelfs in het verleden met een
mooi spuitende fontein! Niets meer van over
van dat alles. Een grote bende en rotzooi,
waar je je eigenlijk als inwoner voor moet
schamen! Binnenkort zal er wel een bordje
komen met de tekst: ‘Pas op voor ratten!’.
Kom op verantwoordelijke gemeente: Doe
iets!
Jan Tijink,
Prins Clauslaan 1.

Zwemwedstrijden
De Reestduikers hebben zaterdag 17 juni voor
het eerst een wedstrijd georganiseerd bij

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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- Zo eem bijkomen van een
prachtig mooi Wieker feest!
- Det was ut zeker, ook veur
de Wieker muzikanten een succes
- Absoluut, wie wet wat doar nog
uut veurt rolt, de vaste huusband?
- Det zul allemoal zomoar kunnen!
- Ut zal wel lastig worn um dit
succes te overtreffen denk ik!
- Dat zeker, moar er is nog veule
meer talent hier in De Wiek
- Ja, precies ie kunt er zo een tweede editie van maken mit anderen
- Eerst dit moar iens loaten
bezinken denk ik toch!
- Zo ist, het is eerst weer veurbiej,
we mut weer een joar wachten
- Volgend joar ist wieker feest ook
vrog vanwege de schoolvakaansie
- Nou ja tis niet aanders!
- Dikke Reint giet ook weer van
start lees ik hier?
- Ja, ze speult al joaren ut zelfde
stuk moar toch steeds uutverkocht
- Ik begriepe dat ze zelf ook wel
toe bint an wat aans
- Wat let ze dan?
- Ie mut iemand hebben die ut
schrievem kan en dat kost geld!
- Ah zo, d’r bint toch creatieve
geesten genog int dorp zuk zeggen!
- Ja precies, of schrief aans
een verhalen script wedstried uut
- Op 11 juli is de presentatie van de
verzelfstandiging havezate?
- Jazeker, wuk nog wel eem hen!
- Yow
- Goed Goan

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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Kickboxen bij Doomijn
Donderdag 22 Juni konden de kinderen van
Doomijn BSO Postweg even proeven aan het
kickboxen! De proefles werd georganiseerd
door Buffel Kickboxing in samenwerking met
Atlas sport en Doomijn. Na eerst wat warming up met touwtje springen, wat trouwens
nog lang niet iedereen onder de knie heeft,
kon het echte werk beginnen. Eerst hebben de
kinderen een aantal stoten geleerd, wat ze
eerst in de lucht en later op een bokspaal konden oefenen. Daarna volgde een aantal kicks,
waarbij je de bokspaal met je scheenbeen
moest raken. Het was nog best ingewikkeld.
Toen we goed geoefend hadden konden we
een echt gevecht gaan doen. Er was een echte
kickbokser waartegen de kinderen konden
vechten, dat viel ze nog best tegen. Maar ze
hebben zich kranig geweerd. Ook tegen de
leraar vechten was leuk! Om de tegenstander
een beetje bang te maken, moesten we er ook
wat geluid bij maken, nou dat konden we!
Aan het eind van de les een cooling down en
toen terug naar de BSO.

Collecte MLD Stichting
In de week van 12 t/m 17 juni haalden collectanten van de Maag Lever Darm Stichting
maar liefst € 1405,54 op in De Wijk. Zij gingen langs de deuren om aandacht te vragen
voor de ruim 2 miljoen buikpatiënten die ons
land telt. Met het geld redt de stichting levens
door meer onderzoek naar spijsverteringsziekten mogelijk te maken . Tijdens de collecteweek gingen ruim 14.000 collectanten door
het hele land langs de deuren. Het bedrag van

€ 1405,54 dat zij ophaalden gaat naar voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Iedere dag werken onderzoekers aan een oplossing voor de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland.

Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting steunt baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken
naar verschillende vormen van kanker in het
spijsverteringskanaal, zoals darmkanker .
Maar ook naar chronische buikziekten als de
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Collectanten lopen vaak voor iemand die ze
kennen met een buikziekte. Zoals Esther, die
loopt voor haar kinderen met coeliakie. Of
Chantal, die loopt voor haar dochter met een
zeldzame leveraandoening. Andere collectanten vragen digitaal om een bijdrage, zoals
Martine, die collecteert voor haar zus met een
chronische darmontstekingsziekte.

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist? Doneren kan
alsnog via ikgeefiets.nl www.mlds.nl

Presentatie Havezate
De Belangen Vereniging de Wijk nodigt U uit
voor: Presentatie verzelfstandiging van de
Havezate. Dinsdagavond 11 juli om 20.00
uur, is de presentatie van samen op weg naar
een duurzame verzelfstandiging van de Havezate. Vind U het ook belangrijk dat de Havezate blijft voortbestaan. Kom dan ook om je
mening met ons te delen. De koffie staat
klaar.
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Op bezoek bij:
Autorijschooldewijk
Wie: Gerdo Kleine
Wat: Auto rijlessen Cat B handgeschakeld
en automaat.
Hoe gaat het met de rijschool?
Goed ,we mogen niet klagen voor een net
beginnende rijschool.
Je praat over we! Wie zijn dat nog meer?
Dat zijn mijn vrouw Emmy en Ik. Emmy
zorgt voor het administratieve gedeelte zodat
ik me op de leerlingen kan richten en voldoende tijd voor de leerling heb. En dat mag
je ook verwachten van je instructeur een rijbewijs halen is immers al duur genoeg.
De eerste week als zelfstandig ondernemer
hoe ging dat?
Dat begon een beetje vreemd In de eerste
week van januari werd ik benadert door autorijschool Nico de Ruiter uit Zuidwolde of ik
zijn leerlingen wilde overnemen i.v.m. privé
omstandigheden wilde hij met zijn rijschool
stoppen. Dat kwam heel onverwacht maar
dat was voor mij natuurlijk al een mooie start.
En inmiddels zijn de eerste leerlingen daarvan ook al op examen geweest en hebben dat
met een goed resultaat afgelegd. Zelf mag ik
ook niet klagen over het aantal leerlingen die
zich zelf bij mij aangemeld hebben. Dat begon al gelijk mooi te lopen in de eerste week
van januari . Op dit moment zo’n dertig leerlingen waarvan er twee in onze automaat lessen die we in middels ook hebben aange-

schaft als lesauto
Een automaat! Waarom is dat?
Die hebben we aangeschaft voor leerlingen
die het rijden in een schakel auto erg lastig
en /of vervelend vinden ook de mogelijkheid
te geven om te leren auto rijden . En tegenwoordig is het de normaalste zaak van de
wereld om in een automaat te rijden en zo
hoef je dus niemand weg te sturen omdat je
het zelf niet kan aanbieden.
Wat is je motto?
mijn motto is om de leerlingen goed les te
kunnen geven in een prettige sfeer waarbij de
leerling zich op zijn gemak kan voelen.
Hoe ziet je toekomst er uit?
we gaan we er ook nog B + E ( aanhanger )
bij doen maar dat laat nog even op zich wachten.
Wat is je werkgebied?
Ons werkgebied is alles in en rondom de
Wijk zoals Meppel, IJhorst, Koekange,
Veeningen, Fort, Zuidwolde en Alteveer.
Heb je nog een leuke actie?
op dit moment hebben we een mooie actie
lopen voor onze eindexamen kandidaten. Zie
onze website en /of facebook voor meer info.
Hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
via de mail info@autorijschooldewijk.nl of
via de website www.autorijschooldewijk.nl
of via onze facebook pagina. Maar bellen kan
natuurlijk ook op 06-25336183 en bij geen
gehoor 0522-440493. Zijn we niet thuis
spreek gerust een bericht in dan bellen we zo
spoedig mogelijk terug.
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Wandeling langs
historische plaatsen

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
tot en met 12 jaar mogen gratis mee. De prijs
is inclusief begeleiding van de gids en een
boekje met historische informatie.

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 vinden plaats op zaterdag
8 juli en donderdag 20 juli om 14.00 uur.

Aanmelden voor de wandeling is verplicht.
Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de wandeling bij Tourist Info Het Reestdal, telefoon
0522-443275 of via email:
dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wandeling gaat definitief door bij opgave van minimaal 6 personen.
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Apollo speelt voor
het goede doel
De Koninklijke muziekvereniging ‘Apollo’
uit de Wijk heeft zaterdagavond 24 juni met
het harmonieorkest een zeer geslaagd concert
gegeven op landgoed Dickninge. Apollo was
te gast gevraagd namens de Meppeler Soroptimisten club e.o. om te komen spelen waar
deze avond geld werd ingezameld voor het
goede doel; dit jaar is dat het verwezenlijken
van een nieuwe verloskamer in een bestaand
ziekenhuis in Oeganda.

onze dirigent Lute Hoekstra om onder andere
een stukje van ABBA, Soldaat van oranje, it’s
Broadway en the second Walz van Andre
Rieu te dirigeren waarbij een deskundige jury
hun prestatie beoordeelden.

Het viel allemaal nog niet mee was het commentaar van de deelnemers waarvan de meesten nog geen noot konden lezen. Daardoor
ontstonden er ook weer leuke en verrassende
momenten, waar zowel wij als het publiek
van genoten! Jan Bralten was uiteindelijk een
hele goede winnaar met zijn enthousiasme en
muzikaliteit! Daarna gingen we verder met
een heel licht programma waar veel bekende
Natuurlijk werken wij daaraan mee en afgelo- liedjes werden meegezongen door het pupen zaterdagavond, na een aantal maanden
bliek. De Nederlandse Medley, Elvis hits,
repeteren, was het dan zover. De zon liet ons Skyfall, de Wandelclub, Udo Jurgens, en
helaas in de steek deze avond, maar de sfeer
Land of Hope and Glory zijn een kleine greep
was heel zomers met een grote bar, food
uit deze avond. Samen met onze zangeres
trucks, mooi aangeklede tafels en een heuse
Daphne van Ditshuizen kregen we het publiek
dansvloer met gezellige verlichting over het
op de dansvloer en werd er tot in de late uurlandgoed.
tjes het midzomeravond feest gevierd.
We begonnen de avond met Concert tune, en
de paar honderd mensen aan publiek genoot
zichtbaar waardoor wij als orkest ook ontspannen konden musiceren. Ook het onderdeel ‘Maestro Meppel 2017’ mocht niet ontbreken deze avond en vier prominente meppelers namen het dirigeer stokje over van

Vanaf volgende week richten wij ons op ons
volgende grote project, het RABO concert op
2 november in de Meenthe te Steenwijk waar
wij met bekende artiesten zullen gaan optreden. Wordt vervolgd! Namens Apollo, Diana
Post, klarinettist
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Bestuur voor de
Havezate gezocht!

Statiegeldactie voor
Zwembad De Slenken

Ben en voel je je een betrokken inwoner van
de Wijk? Dan zijn we op zoek naar jou.

Zwembad De Slenken spaart voor de aanschaf van een mooie airtrampoline en u kunt
daarbij helpen. Het is heel makkelijk: u leWe zijn op zoek naar leden voor een nieuw vert uw lege statiegeldflessen in bij Coop in
op te richten stichtingsbestuur voor de Have- De Wijk en u doneert vervolgens het statiezate. We zoeken inwoners van de Wijk die
geld aan zwembad De Slenken.
betrokken zijn bij hun dorp, ondernemend
Airtrampoline
van geest, die willen werken aan een toekomst van de Havezate als dorpshuis. In sa- We sparen voor een airtrampoline. Dat is een
‘kruising’ tussen een springkussen en een
menwerking met de Gemeente en andere
trampoline. Op het grasveld bij het zwembad
organisatie ’s.
hebben we er genoeg plaats voor en we denDe afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de ken dat we er heel veel kinderen een groot
verzelfstandiging van de Havezate. Inmidplezier mee doen.
dels is er een ondernemingsplan opgesteld.
We zijn op zoek naar 5 tot 7 leden, we zoeken mensen met :
- Veel enthousiasme voor de Havezate
- Kennis van financiën
- Kennis van bestuur en organisatie
- Kennis van techniek en beheer
- Kennis van personeelszaken
- kennis van marketing en promotie

Ben je geïnteresseerd ?
Dan komen we graag in contact met jou!
Je kan dit kenbaar maken door een mail te
sturen naar, wijkerbelang@gmail.com of een
telefoontje naar:
Gina Homan 06-12538084 of naar
Ina ten Wolde 0522 442352

Gele doneerknop

Coop in De Wijk heeft nu bij de inleverautomaat voor statiegeldflessen een speciale gele
doneerknop. Als u na het inleveren op deze
knop drukt, gaat uw geld naar het zwembad.
Geen gedoe meer met bonnetjes dus!
We hopen dat u allemaal meedoet en massaal
lege flessen gaat inleveren voor dit mooie
doel. Alvast hartelijk dank! De actie is 1 juli
van start gegaan.
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Wandelen door het Reestdal in de avonduren
De Historische Vereniging De Wijk Koekange organiseert dit seizoen voor
het eerst tijdens de avonduren een wandeling onder leiding van een gids langs
historische plaatsen in het dorp De Wijk
en het prachtige Reestdal. De wandelingen vinden plaats op donderdag 13 juli
en donderdag 3 augustus om 19.00 uur.
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”. Bent u benieuwd naar de geschiedenis van het dorp de Wijk en het
mooie Reestdal dan is deze wandeling een echte aanrader.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start om 19.00 uur bij de Wijker Molen. Prijs van de
wandeling is € 2,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee. De prijs is
inclusief begeleiding van de gids en een boekje met historische informatie. Aanmelden voor
de wandeling is verplicht. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de wandeling bij Tourist Info
Het Reestdal, telefoon 0522-443275 of via email: dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wandeling gaat definitief door bij opgave van minimaal 6 personen.

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Club kampioenschappen WGV
Op 17 juni heeft WGV een geslaagde club kampioenschap dag gehad. Het begon om 8.45 uur
met de warming up. Daarna konden de turnsters aan de gang. Per onder deel werd de oefening
beoordeeld door de jury. Nadien werd alles uitgerekend en kreeg iedereen een diploma met
hun punten er op. Maartje Hooijer won de wissel beker als clubkampioen van WGV 2017. Na
de middag waren de acro-leden aan de buurt. Ze lieten mooie oefeningen en technieken zien.
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13
le voorstellingen, omdat ruim de tijd wordt
genomen om te eten. ‘Maar het is heel bijzonder. Mensen lopen mooi door elkaar heen en
oorspronkelijke groepjes vallen uit elkaar,
De theatertour van Dikke Reint staat aan de
iedereen praat met iedereen’, weet Hooghiemvooravond van een nieuw seizoen met dit
stra uit ervaring. ‘We hopen die dinertours
keer onder andere een voorstelling ‘By Night’ allebei vol te krijgen. Vorig jaar was die ene
en twee dinertours. De toneelgroep die al ja- dinertour tot onze verrassing als eerste volgeren meespeelt, is echter wel eens toe aan een boekt.’ Het leverde bijzondere situaties op
nieuwe uitdaging.
van soep eten in het weiland en het hoofdgerecht bij Het Vergulde Ros. De slotscène is op
‘We zijn bezig om een sponsor voor een
de binnenplaats bij de Havixhorst, waarna
nieuw stuk te vinden. Het is nog steeds leuk
iedereen naar binnen (of bij mooi weer buihoor, maar we willen wel verder, met iets
ten) het dessert nuttigt.
anders komen’, aldus speler Joop Postenhoven, die al heel wat jaren Alfred de doodgra- ‘Dat is een heel andere setting dan Het Verver speelt. ‘Sommige mensen zijn al wel twee gulde Ros, maar ja, Dikke Reint stond ook in
keer geweest en we vragen ons wel eens af
twee werelden.’ Ook dit jaar zijn de spelers
hoe lang Dikke Reint nog houdbaar is.’
dezelfde als 2016, dat betekent dat Ken
Besuijen de rol van de baron weer op zich
Het sponsorgeld is onder meer bedoeld om
neemt. Frans Stapel is Jans Mennink, Janine
een nieuw stuk te laten schrijven, misschien
moeten we wel aan crowdfunding doen’, mij- Mos speelt Trijntje Stokvis en Ria Westerhuis
of Hennie Batterink is Vrouw Alie.
mert Postenhoven. ‘Het zou wel weer zoiets
als dit moeten worden’, vult Jurjen HoogDe voorstellingen zijn dit seizoen op vrijdag
hiemstra aan, die op het organisatorische vlak 14 juli (19.00 uur), zaterdag 15 juli (16.00
zijn steentje aan het rijdende theater bijdraagt. uur, dinertour), vrijdag 21 juli (19.00 uur),
Voor het zover is, staan weer zes voorstellin- zaterdag 22 juli (14.00 uur), vrijdag 18 augusgen gepland, ook al was vorig jaar duidelijk
tus (19.30 uur By Night) en zaterdag 19 auaangegeven dat er geen vervolg zou komen.
gustus (16.00 uur, dinertour). Info en reserveToch bleek de belangstelling ook toen weer
ring: dikkereint.nl tekst: Peter Nefkens
overweldigend, reden genoeg om nu tweemaal een dinertour te doen, waarbij niet geëindigd wordt op een picknickkleedje bij
Dickninge, maar aan de dis bij de Havixhorst,
ooit ook de woning van Dikke Reint Baron de
Vos van Steenwijk.

Opvolger voor
Dikke Reint gezocht

Vorig jaar bedachten we dat we er wat omheen moesten verzinnen, dat werd de By
Nighttour, waarbij het helemaal donker is bij
de laatste scène. Deze voorstelling wordt ook
pas in augustus gehouden’, aldus Hooghiemstra. ‘Minstens de helft van de scènes speelt
zich in de schemering af, met wat leuke verlichting wordt elke locatie weer anders’, belooft hij. Daar past ook een bittergarnituur
met een borrel bij, waarvoor Jan Bouwman
van Het Vergulde Ros zorgt. De twee dinertours duren een paar uur langer dan de norma-
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Erwin Akkerman oppermachtig tijdens Wiekloop

Dalfsen (18.52) voor zich dulden.

Erwin Akkerman uit Meppel was de grote
winnaar op de 10 km Wiekloop met een tijd
Was het vorig jaar tropisch warm en klam, dit van 34.13. Dat was drie seconden sneller dan
jaar kampte de Wiekloop met een paar flinke in 2014 toen Akkerman ook de Wiekloop op
hoosbuien vlak voor het hardloopevenement zijn naam wist te zetten. En daarmee ook
over het parcoursrecord beschikt sinds het
van start zou gaan. Het zag er even somber
nieuwe parcours in gebruik werd genomen.
uit, maar vlak voor tijd klaarde het toch ineens op. Een kieper geel zand was nodig was Bij dames was Annemieke de Lange uit Assen met 40.19 min de snelste op de lange afom de startplek bij de feesttent enigszins te
prepareren. Dat er na een buitje meer zuurstof stand.
in de lucht zit is volgens deskundigen een
Gerrit Wouda uit Meppel was de oudste deelfabel, al werd het door een flink aantal atleten nemer. ‘Over twee maanden hoop ik 88 jaar
als ideale loopomstandigheden ervaren.
te worden. Lopen doe ik zeer regelmatig. Elk
jaar ben ik van de partij in De Wijk! Deze
Het parcours van afgelopen twee jaar is met
prestatie-hardloopwedstrijd werd voorafgedermate veel enthousiasme ontvangen, en
gaan door drie wedstrijden speciaal georganiging daarom wederom door het prachtige
landgoed Dickninge. Ook de 5 en 10 kilome- seerd voor kinderen. Daarnaast stond er voor
ter ging weer gelijker tijd van start om 19.15 iedere deelnemer aan de 5 km FunRun en de
uur. De 5km Funrun werd daarbij gewonnen 10 km Wiekloop nog mooie goody bag klaar.
In totaliteit verschenen er 408 lopers aan de
door Erik Lindenholz uit De Wijk met een
start.
mooie tijd van 16.55 min. ‘Een regenbuitje
vooraf is voor mij perfect. De route door het De organisatie van dit evenement was weer in
Dickninge is weliswaar prachtig maar er staat handen van een aantal oud leden en actieve
op die plek in het bos toch minder publiek te lopers van de loopgroep de Reestrunners en
kijken. Zwaar was het zeker niet, want we
Oranjevereniging De Wijk. Waarbij voorzithadden een mooi groepje geformeerd’, aldus ter Bart Hoogeveen als sportieve afvaardiging
Lindenholz. Zijn eega Anouk Lindenholz
een prima tijd neer wist te zetten op de 10
deed het bij de vrouwen ook uitstekend met
km. Spraakwaterval Henk Borgmeijer vooreen derde plaats. Ze moest alleen Yvonne
zag het evenement wederom, en op eigen
Meijer en winnares Aline Kootstra uit
wijze van commentaar.
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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
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