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Laura Slager winnares Pinksterconcours De Wijk

Het was afgelopen weekend prima toeven
op landgoed Dickninge. Onder schitterende weersomstandigheden werd hier het
CH De Wijk verreden. Laura Slager van
thuisvereniging Viribus Unitis won de
Grote Prijs bij het Pinksterconcours.
Ze bleef in de barrage in de gecombineerde
Z/ZZ-klasse foutloos in een tijd van 35.05
seconden. Met voor de barrage nog de tuigpaarden van de Young Riders in de ring en
als finale de tuigpaarden tweespannen, werd

het concours grandioos afgesloten. De publieke belangstelling was groot. Roelof
Huisjes werd door de KNHS in het zonnetje
gezet. Huisjes was liefst 44 jaar actief voor
het Pinksterconcours en kreeg de bronzen
KNHS-speld. Hij mocht even daarna ook
een MTB-fiets aan Laura Slager overhandigen, die zij als prijs won voor de beste in de
ZZ/Z-klasse. Ook kreeg ze een enveloppe
met 500 euro van Jan van Spijker van het
bekende Wijker infrabouwbedrijf.

2

Wat me deze keer opviel!!
Het was weer 4 mei, de avond waarop we al
ruim 70 jaar gedenken en/of herdenken. Met
name de mensen die in de Tweede Wereldoorlog op welke wijze dan ook ons ontvallen
zijn. Doch ik denk ook, dat heel veel mensen
deze avond toch even stil staan bij die geliefden die onszelf ontvallen zijn. Iedereen, in
welke stad of dorp dan ook, doet dat op haar
of zijn manier. En zo liep er op die avond van
4 mei weer een grote groep mensen (‘k heb
het idee dat het aantal deelnemers aan deze
Stille Tocht, en met name jeugdigen, elk jaar
weer toeneemt) vanaf de molen richting kerkhof. En bij een dergelijke geherdenkingsbijeenkomst hoort stilte. En die
was er gelukkig. Een schitterende zomeravond, waarbij de ondergaande zon in het
Reestdal z’n mooiste kleed had aangetrokken,
leden van onze Koninklijke Muziekvereniging “Apollo” en de vogels ons met de mooiste liederen en koralen begeleidden naar het
graf van de jeugdige Australische piloot Graham Latham. Wat een prachtige ambiance
met het graf van genoemde piloot in ons midden, bij de toespraken van een lid van het
gemeentebestuur De Wolden en van ondergetekende. En wat verheffend, dat familie van
Graham Latham uit Australië was overgekomen, om deze bijeenkomst mee te maken.
Een waardige bijeenkomst!!!!!!
En terwijl de indrukwekkende stilte werd
verdrongen door het weer toenemende verkeer, wandelde ieder, nog flink in gedachten,
weer naar huis.
Wat me ook opviel!!
Dat was toch wel de manier waarop het bestuur van de Oranjevereniging weer kans zag

(en dat doen ze al jaren!!) om de inwoners
van ons dorp er op te wijzen, dat onze koning
zijn verjaardag vierde! De Oranjevereniging
zorgt er steeds weer voor dat er “reuring” (een
mooi Drents woord) in het dorp is. Jong en
oud kan aan zijn of haar trekken komen.
De gezamenlijke aubade, aan het begin van de
dag, was ook dit jaar weer een hoogtepunt!
Niet alleen vanwege het feit, dat onze Koninklijke Muziekvereniging Apollo kwalitatief
(veel en mooi gespeeld) en kwantitatief (groot
aantal leden aanwezig) in hun mooie, nieuwe,
blauwe hesjes, de show stal, doch ook omdat
de publieke belangstelling zo groot was!
Heerlijk, die massale zang aan het begin van
deze feestelijke dag. Wat zou het mooi zijn,
als we nog eens weer terug zouden kunnen
keren naar de tijd dat de oude schoolliedjes
(samen met de kinderen van de school), begeleid door Apollo, gezongen zouden worden!
Een utopie?
Ik denk het toch niet!! Moet kunnen!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 1

Oproep Zwembad
We zijn heel blij dat het lekker druk is in ons
zwembad. Het betekent dat er ook veel te
doen is. Heb je zin om ons af en toe te helpen
in bijvoorbeeld de kiosk met verkoop van
kaartjes of eten en drinken? We horen graag
van je! Je kunt bellen: 0522-441599 of mailen: info@zwembaddeslenken.nl. Bedankt!

Samenwerking
De voetbalverenigingen Wacker, IJhorst en
Vitesse’63 gaan in het nieuwe seizoen nauwer
samenwerken. Meer informatie daarover kunt
u lezen in de volgende DeWijk.info

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d.
Rits stuk?

Adverteren, tips en/of

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: nieuws voor redactie?
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Telnr.. : 06-50953385
Koekange. Telefoon: 06-23145260
Mail: info@dewijk.info
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Wat me nog meer opviel!!
Dat was een verhaal over Gerard van Lunzen , wonend aan de Zuiderkanaal ‘op de
Wiekbrugge’ (een oud-leerling van mij),
over de redding van Gerard van een jonge
ree. Ik heb Gerard gebeld en hier komt zijn
verhaal: ‘Vrijdagaomd zaten wej te eten toen
d’r een mevrouw bej oons an de belle kwam.
Zij vertelde dat d’r een hond in de vaort
zwum die achter een ree an zat. Ik rende op
blote voeten naor buten en zag het spectakel
in de vaort. De hond had de ree bej het nekvel en schudde hum flink deur mekaar. Ik
gunge d’r bej in en kreeg met veul muite en
de hulp van twee buurkinder het zakie op de
wal. Behalve de hond, die wol met gien
meugelijkheid uut het water! Het reechien
(het bleek een jonkie te wezen)hek een
strotouwchie um de poten bunden zodat hej
mej niet ontkomen kun. Samen met mien
vrouw hew hum lekker inpakt en toen hew
de dierenambulance belt. Die waren d’r vlot
en die hebt de wonden die hej had, hecht en
hum toen metnumen naar het opvangcentrum in Ureterp. As hej weer beter is, zal hej
weer teruggeplaotst wodden in de umgeving van de Zuiderkanaalweg!
En de hond dan zuj zeggen?? Die stund nog
steeds in het water! Doch an de aandere
kaante van de brandweerkazerne was een
man naor zien hond an ’t zuken. Ik heb hum
zegd dat d’r een hond in het water stund bej
oons veur de deure!! En laot nou dat zien
gezöchte hond wezen! Toen de twee mekaar
zagen was de hereniging een feit!”!
Een mooi verhaal van Gerard, die natuurlijk
een dikke pluim verdient! Heel vroeger zeiden ze op school, als je iets goeds had gedaan of 0 fout had: Een 10 met een griffel,
een bank vooruit en een zoen van de juffrouw”!
Dat kunnen we Gerard niet geven, maar wel
een flinke schouderklop!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 1
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Unieke uitdaging om kwetsbare kinderen te ondersteunen

Fietstuitdaging voor Filip Visser in Indonesië
Filip Visser gaat in oktober 2018
een 120 kilometer lang MTB parcours in Indonesië fietsen om kinderen en gezinnen in armoede te
ondersteunen. Filip is deel van een
groep van ruim vijftig mannen en
vrouwen die deze topprestatie gaan
leveren. De Muskathlon wordt georganiseerd door de mannenbeweging De 4e Musketier. Alle deelnemers proberen zich individueel
voor € 10.000 te laten sponsoren. De
fondsen gaan naar moeders, baby’s
en kinderen die door de organisatie
Compassion worden ondersteund.
“Ik vind het geweldig dat ik mij met
zo veel lopers en fietsers mag inzetten
voor mensen in armoede. Het zal
zwaar worden in Indonesië. Met een veel warmer klimaat en andere omstandigheden dan in
Nederland wordt de Muskathlon een hele uitdaging. Maar ik ben er al hard voor aan het trainen. Alle deelnemers laten zich voor € 10.000 sponsoren. Samen gaan wij voor een opbrengst
van € 500.000 euro. Daarmee kunnen we veel kinderen, moeders en baby’s helpen. Dat zou
toch geweldig zijn?” Aldus de 41-jarige mountainbiker.
Sponsordoel
Compassion gebruikt de sponsorgelden ter ondersteuning van projecten voor kinderen, moeders en baby’s in Indonesië. Compassion werkt op holistische wijze. Dat wil zeggen dat zij de
kinderen op alle gebieden van hun leven ondersteunt: onderwijs, gezonde voeding, medische
zorg en een veilige omgeving in de vorm van de lokale kerk. Daarnaast stimuleert zij de intellectuele en emotionele ontwikkeling en geestelijke vorming.
Acties
Filip Visser heeft via zijn website www.filipvisser.nl verschillende acties uitgezet. Zo kan
men rechtstreeks een bedrag doneren of een kind sponsoren. Ook worden er verschillende
leuke, al dan niet seizoensgebonden producten verkocht.
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Damesteam Wacker gestart
Op maandagavond 14 mei zijn
we met een nieuw enthousiast
damesteam bij Wacker in De
Wijk van start gegaan. We zijn
met 7 dames en hard op zoek
naar meer! Lijkt het je ook leuk
om eens met ons mee te trainen
dan ben je van harte welkom op
maandagavond 28 mei om 19:30
uur. Daarna is de zomerstop en
starten we in augustus weer. Ook
in augustus ben je van harte welkom om aan te sluiten! We trainen eens per week. Voetbalervaring is niet nodig. Een aantal
van ons heeft eerder gevoetbald maar een aantal heeft ook geen enkele ervaring.
En lijkt het je leuk om een van onze trainers te worden dan horen wij dat ook graag! We zijn
van plan om met een aantal trainers te rouleren zodat je als trainer misschien eens per maand
aan de beurt bent.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Judith le Fèvre (06-21815014), Hilde
Schreur (06-25293338) of Bodien Bartels (06-55816269) of een van de andere dames op de
foto die je kent.

Dikke Reint weer van start
Na de succesvolle voorstellingen van vorig jaar, keert
het theaterspektakel Dikke Reint ook deze zomer terug
naar het Reestdal. Het publiek rijdt mee in een tractor
met huifwagen van locatie naar locatie. Op de locaties
en op de wagen wordt een stuk opgevoerd en zo krijgt
de toeschouwer het een en ander mee van de historie en
de natuur. Onderweg is er een koffiepauze in café restaurant het Vergulde Ros op Halfweg. Naast de oude
bekenden als Ken Besuijen als de baron, Joop Postenhoven als Alfred de Doodgraver en Ria Westerhuis als
bovenmeid Aly, zijn er drie nieuwe spelers dit jaar.
Maral Bennink en Judith Kamminga delen de rol van
ondermeid Trijntje. Een oude bekende, namelijk Huib van de Berg, keert na jarenlange afwezigheid dit jaar weer terug als knecht Jans Mennink. Het verhaal gaat over de excentrieke
Reint Hendrik Baron de Vos van Steenwijk, die van paarden en uitbundig feestvieren houdt.
Tijdens het Wijker Dorpsfeest ontmoet hij Trijntje Stokvis in een stille kroeg. Er wordt die
avond flink gedronken. De volgende dag herinneren beiden zich weinig meer. Is er een huwelijksaanzoek geweest of wordt er een spelletje gespeeld?
Het stuk is gebaseerd op daadwerkelijke feiten en wetenswaardigheden en wordt op humoristische wijze gebracht door een aantal enthousiaste amateurspelers uit de omgeving. Opstapplaats is de molen in De Wijk. De belangstelling is weer groot. Een aantal voorstellingen zijn
zelfs al uitverkocht. Reserveren bij de Toverkamer in Meppel of dikkereint@xs4all.nl

PUKY\RTHRLU
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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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Peter Roos wint Barbecue-wedstrijd
Tijdens de jaarlijkse Barbecue-wedstrijd, die werden gehouden op donderdag 10 mei 2018 in
het Raifeissenpark, in Hoogeveen is Peter Roos uit De Wijk samen met zijn team, ‘Bad to the
Bone’over-all winnaar geworden in al de 4 categorieën Soep van de bbq: 1e plaats, Moinkballs: 1e plaats, Kiplollies: 1e plaats en Rollade: 1e plaats.
Deze BBQ wedstrijd is een kwalificatie wedstrijd die dit jaar valt onder de Stichting BBQ
Wedstrijd Nederland S.B.W.N. Er deden 8 teams mee aan deze wedstrijd het gaat om gerechten van de Barbecue die culinair bereid worden. Het team dat dit jaar pas van start is gegaan
zal diverse wedstrijden bezoeken en gaan voor de punten de eerst volgende is 9 juni in Waddinxveen maar 29 Sept zullen ze ook meedraaien in Meppel bij Meppel Culinair op het kerkplein. je kunt ze volgen op Fb 'Bad to the Bone'.
Het team ‘Bad to the Bone’ bestaat uit: Gemma van Leuven a.k.a. MissBBQ: Gemma is vastbesloten om te laten zien dat bbq’n niet alleen is weggelegd voor mannen. En hoe! Hoewel ze
naar eigen zeggen nog niet zolang achter de Q staat, komen de mooiste gerechten van haar
hand. Gemma is in 2018 verkozen tot BBQ’vrouw van het jaar! Erik ‘Brute Bosjesman’ Manders: Deze joviale Brabander is, anders dan zijn bijnaam doet vermoeden, de vriendelijkheid
zelve. Een gedreven buitenkoker, die naast de smoker en bbq ook goed met Dutch Ovens uit
de voeten kan. Christian ‘De Vuurmeester’ Boomker : Christian is kok van beroep en al jaren
besmet met het ‘gietijzer virus’. Christian neemt regelmatig deel aan diverse kookwedstrijden
en heeft inmiddels een aantal mooie titels op zijn naam, waaronder die van Wereldkampioen
Snert koken 2015 en die van Lidl Stampioen 2016. Christian Tholen, een zeer vakkundig
bbqer uit Boxtel Is als laatste lid aan het team toegevoegd hij heeft al meerdere jaren ervaring
op de BBQ en het buiten koken en is ook veelvuldig aanwezig op diverse meatings. Peter
Roos: Pitmaster in hart en nieren, als voormalig lid van de Smoking Hot Barbies en als internationaal KCBS-judge gepokt en gemazeld in het wedstrijdcircuit.
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Gratis lessen bij Atlas
Sport voor iedereen
van 60 jaar en ouder
In de zomer is het natuurlijk heerlijk om te
bewegen in de frisse buitenlucht. Daarom
organiseert Atlas Sport de komende maanden
verschillende buitenlessen en – activiteiten.
Het complete overzicht is te vinden op
www.atlassport.nl/zomer. Voor mensen van
60 jaar en ouder heeft Atlas Sport deze zomer
wekelijks twee gratis lessen:
Sport en spel
Lekker in de buitenlucht sportief én gezellig
bezig zijn? Dat kan tijdens het Sport en speluur. We doen spelletjes waarbij de nadruk ligt
op snelheid en coördinatie. En vooral moet
het leuk zijn! Het is voor niemand te moeilijk,
iedereen kan en mag meedoen.
Dag en tijd vanaf 6 juni elke woensdag van
10.00 tot 11.00 uur
Wandel je fit
Buiten wandelen met tussendoor spierversterkende oefeningen voor je hele lichaam. We
kiezen per keer een andere route om steeds te
kunnen genieten van een ander stuk van onze
prachtige omgeving.
Dag en tijd vanaf 7 juni elke donderdag om
10.00 uur
Verdere informatie
Vooraf aanmelden is niet nodig maar het mag
wel via telefoon 0522-441090 of mail info@atlassport.nl. Verdere info is ook te krijgen via telefoon of mail. Binnenlopen in de
sportschool kan natuurlijk ook; iedereen is
van harte welkom.

Wandeling langs
historische plaatsen
De Historische Vereniging De Wijk - Koekange start binnenkort weer met historische
wandelingen langs historische plaatsen in het
dorp De Wijk en het prachtige Reestdal. De
eerstvolgende wandelingen vinden plaats op
zaterdag 9 juni en donderdag 21 juni. De
wandeling wordt verzorgd door een gids van

de Historische Vereniging De Wijk - Koekange. 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.
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. Aanmelden
voor de wandeling is verplicht. Dit kan tot
12.00 uur op de dag van de wandeling bij
Tourist Info Het Reestdal, telefoon 0522443275 of via email: dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wandeling
gaat definitief door bij opgave van minimaal
5 personen.
In de maanden april t/m oktober zal de rondwandeling onder begeleiding van een gids op
elke derde donderdag en elke tweede zaterdag
van de maand plaatsvinden. Voor groepen
kan er in overleg op andere dagen een afspraak worden gemaakt.

Kookworkshop
Samen Doen 40+
Op woensdag 6 juni wordt er een kookworkshop ‘Oostenrijkse keuken’ georganiseerd
vanuit de Samen Doen 40+ groep ondersteund door Welzijn De Wolden. Wil jij op
een leuke en ontspannen manier anderen ontmoeten dan ben je van harte welkom. De
workshop wordt gegeven door Maria Schützenhofer. In groepen wordt er een volledige
maaltijd gekookt en gezamenlijk genuttigd.
De maaltijd is niet vegetarisch. De avond
begint om 18.30 uur in de Havezate in De
Wijk.
De kosten zijn € 12,50 per deelnemer.
Aanmelden kan tot 1 juni via
lottekoolhof@welzijndewolden.nl
of 0528-378686.
Er is plek voor 12 personen.
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Tourist Info Punt de Wijk
wijzigt openingstijden
Het vakantieseizoen is begonnen, dus is het
Tourist Info Punt in de Wijk weer langer geopend om bezoekers te informeren over het
mooie Reestdal. De openingstijden zijn
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 15.00
uur en zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Naast informatie, fiets- en wandelroutes en
knooppuntkaarten kunt u bij de Tourist Info
ook terecht voor souvenirs, ansichtkaarten en
VVV-kaarten. Buiten de openingstijden kunt
u voor informatie terecht op de website
www.touristinfohetreestdal.nl. Wegens uitbreiding van de openingstijden zijn de medewerkers van de Tourist Info op zoek naar
collega-vrijwilligers die het team willen komen versterken. Lijkt het je leuk om in een
gezellig team te werken, klanten te woord te
staan over de regio en mee te helpen bij de
organisatie zoals de kerstwandeling, dauwtrappen en de fietsvierdaagse? Kom dan eens
langs bij de TIP winkel (onder de Wieker
Meule) voor meer informatie of mail naar
dewijk@touristinfohetreestdal.nl.

Collecteweek De Wijk
In de week van maandag 18 tot en met zaterdag 23 juni vindt de landelijke collecte voor
de Maag Lever Darm Stichting plaats. In die
week gaan 14.000 mensen de straat op voor
circa 2 miljoen buikpatiënten die dagelijks
beperkingen ondervinden als gevolg van hun
ziekte.
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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 9 juni 2018. Kopij inleveren voor 1 juni 10.00 uur

