
  

   

Mondharmonicaclub kan nieuwe leden gebruiken 

                                    5e jaargang nr. 14 l 21 juli 2018 

Mondharmonicaclub het Reestdal is drin-

gend op zoek naar nieuwe leden. Het 

groepje is door ouderdom en overlijden 

van een aantal leden behoorlijk uitgedund.  
 

Ten tijde van het tienjarig bestaan in 2010 

telde de club nog vijfentwintig leden. Inmid-

dels zijn dat nog maar dertien mannen en 

vrouwen. Waaronder een drummer en een 

accordeonist. Het jongste lid is 58 jaar. En het 

oudste al ver in de tachtig. De vergrijzing is 

enigszins opgetreden bij de mondharmonica-

club, dat wordt niet worden ontkent. ‘Nieuwe 

leden zijn welkom, maar moeilijk te vinden’ 

erkent dirigente Ina Zuidema. Iedere dinsdag-

morgen vanaf 09.30 uur enthousiast gerepe-

teerd bij café de Wiekslag in De Wijk.             

Lees verder op pagina 2 
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Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  

Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

Let op in de zomervakantie  

verschijnt dewijk.info niet!!  
 

Volgende editie verschijnt 1 sept 2018                                 

Kopij inleveren voor 20 aug 10.00 uur  

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

 

Vervolg van voorpagina 
 

Het repertoire bestaat grotendeels uit bekende 

en oude Hollandse liedjes. Ook een paar Duit-

se nummers. En zelfs een aantal populaire 

liedjes van o.a. Jan Smit en Jannes staan op 

het repertoire. Het meezinggehalte is erg be-

langrijk bij de mondharmonicaclub. 

Af en toe zijn er ook nog optredens. Op 25 

juli spelen ze tijdens de Drentse Rijwielvier-

daagse in Karstenhoeve in Ruinerwold en op 

2 augustus wordt er een optreden verzorgd in 

verzorgingstehuis Dunninghe in De Wijk.  

 

Wat me deze keer opviel!! 
 

Daar kan ik in deze rubriek natuurlijk niet om 

heen!! Het al sinds mensenheugenis bestaan-

de  Wiekerfeest! Een keer per jaar, zo om-

streeks juli/augustus( afhankelijk van de 

schoolvakanties), proberen we in een wat 

carnavalsachtig decor, onze Wijker bevolking 

tot het besef te brengen, dat , al feestvierend, 

één dorpsgemeenschap  zijn, van welke rang 

of stand we dan ook zijn! 

En nou hoor ik, vooral oudere mensen, zeg-

gen, dat het Wiekerfeest niet meer is van wat 

het geweest is. Dat is natuurlijk ook logisch, 

de tijden zijn veranderd, de omstandigheden , 

waaronder we dat feest vieren, zijn veranderd 

enz. enz. 
 

Maar als ik nou terugkijk op de afgelopen 

week van het Wiekerfeest 2018, dan zeg ik: 

‘Hoezo, het is niet meer van wat het geweest 

is’? 

Wat mogen we blij zijn dat er ook tegenwoor-

dig nog een groep jongelui is (samen vor-

mend de Oranjevereniging) die bereid en in 

staat is, deze traditie in ere te houden. Laat 

dan het aantal versierde straten en het aantal 

bogen wat minder in aantal zijn, laat dan het 

aantal deelnemers aan de traditionele 

‘Wiekloop’ wat minder zijn, dat neemt niet 

weg, dat men op vrijdag voor de schoolkin-

deren een heerlijke  morgen georganiseerd 

heeft, een gezellige ouderenmiddag met het 

prima zingend mannenkoor De Dickninger 

Geuzen met een meezingrepertoire, een 

avondprogramma met onze Koninklijke Mu-

ziekvereniging “Apollo” en plaatselijke ar-

tisten en…………..een magnifieke (zowel 

kwantitatief als kwalitatief) optocht, op zater-

dagmorgen! Reden voor heel veel inwoners 

van ons dorp om op de zaterdagavond  in de 

grote feesttent eens flink “uit het dak” te 

gaan. Gelukkig is alles zonder incidenten ver-

lopen!!  En dan die zondagmiddag!!!!! Nog 

steeds onder stralende weersomstandigheden, 

met het niet te overtreffen commentaar van 

onze ex-kapper Martin Wolf, werd begonnen 

aan de z.g. zeskamp waaraan een groot ge-

deelte van onze Wijker jeugd deelnam onder 

het motto van de Olympische gedachte van 

Pierre de Coubertine dat het deelnemen nog 

altijd belangrijker is dan het winnen! 

Een waardig besluit van dit zeer geslaagde 

Wiekerfeest 2018!! 
 

Bedankt mensen van de Oranjevereniging 

voor de totale organisatie en……op naar het 

Wiekerfeest 2019! 

 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 1.  
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 Avondwandeling langs 

historische plaatsen                     

in De Wijk 

De Historische Vereniging De Wijk - Koek-

ange verzorgt historische wandelingen 

langs historische plaatsen in het dorp De 

Wijk en het prachtige Reestdal. Maak ken-

nis met de verhalen achter het de kerk van 

IJhorst, Dickninge en Voorwijk.   

De eerstvolgende wandeling is een avond-

wandeling. Deze vindt plaats op donderdag  

2 augustus om 19.00 uur. De daarop vol-

gende wandelingen vinden ’s middags 

plaats en zijn op zaterdag 11 augustus  en 

donderdag 16 augustus. Deze starten om 

14.00 uur.  

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, Dick-

ninge, Voorwijk en via het Veenhovenplein 

en de Dorpsstraat weer terug bij het start-

punt de “Wieker Meule”.  

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start 

bij de Wijker Molen. Prijs van de wande-

ling 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 wan-

deling bij Tourist Info Het Reestdal, tele-

foon 0522-443275 of via email:                                            

dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wan-

deling 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 twee-

de zaterdag van de maand plaatsvinden. 

Voor groepen kan er in overleg op andere 

dagen een afspraak worden gemaakt.  



 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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Herstel bovenwiel vang en kruivloer Molen 
 

Mede dankzij een gift van Koop Schiphorst Haalweide konden enkele diverse onderdelen van 

de molen hersteld worden. Dit betreft herstel bovenwiel vang en de kruivloer. Afgelopen 

voorjaar hebben de molenmakers van Jurriens uit Sneek de herstelwerkzaamheden uitge-

voerd, het bovenwiel was niet goed rond (dit wiel zorgt voor de aandrijving en er zit een vang 

om toe om de molen te kunnen stoppen). 
 

Voordat de molenma-

kers begonnen hebben 

de molenaars zelf de 

vang gedemonteerd en 

alle wind en steekbor-

den eruit gehaald. Nu 

konden de molenma-

kers er goed bij om 

het wiel weer goed 

rond te maken met een 

bovenfrees, daarna 

moest de vang aange-

past worden (vang is 

rem van de molen ) er 

zitten vijf vangstukken 

om toe die allemaal weer perfect om het wiel passen, bij de oude situatie paste de vang niet 

goed waardoor het remvermogen aanzienlijk afneemt. De molen vangt aanzienlijk beter en is 

het bij een harde wind weer goed vertrouwd om de molen stil te zetten. Daarna zijn ze begon-

nen met de kruivloer (in de kruivloer zitten houten blokken, neuten die dragen de kap en 

maakt het draaien van de kap lichter) Deze kruivloer is grotendeels vervangen omdat deze 

ernstig was aangetast door de bonte knaagkever.  
 

Ook heeft TVM verzekeringen Hoogeveen nog een duit in het zakje gedaan, doordat er tij-

dens de werkzaamheden de molenmakers er achter kwamen dat de molen verzakt is en de kap 

niet meer waterpas ligt, kunnen we dit ook aanpakken (de kap zal lichter gaan draaien) en 

worden er 4 nieuwe zeilen aangeschaft, al met al is er weer heel wat gebeurt met onze mooie 

Wieker Meule, namens de molenaars Erwin de Jonge. 

 

Op maandagochtend samen wandelen 
We beginnen de wandeling met een Chi Kung oefening (lichaamsoefening) en we lopen een 

stukje zonder te praten.  

Onderweg stoppen we af en toe en doen een 'kleine' meditatie of oefening. 

We sluiten af met een kopje thee bij mij thuis waar we ons ook bij aanvang verzamelen. 

  

Tijd: 9.00-10.15 uur 

Data: 23, 30 juli / 13, 20, 27 augustus 

Adres: De Vos van Steenwijkstraat 13,  De Wijk 

Kennismaking: 5.- (Graag contant betalen) 

(Kussentje of een kruk mee; Froyak camping kruk € 5,90 bij ACTION in Meppel) 

www.creatievetaotraining.nl 
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 Kom bij Meander                            

in de Kraam! 
 

Tijdens de Drentse Fietsvierdaagse staat het 

Vrouwenkoor Meander op vrijdag 27 juli 

aanstaande met een kraam bij de controlepost 

op het plein voor de molen in de Wijk. 

Vanaf 9.00 uur kunt u een kijkje  komen ne-

men in de gezellige kraam van het koor. 

Koorleden verkopen  hier Drentse knieperties, 

leuke kleine tweede hands spulletjes, kinder-

kleding  en ´appeltjes voor de dorst´. 

Ook is er een verloting met aantrekkelijke 

prijsjes. Daarnaast verstrekken de koorleden 

graag informatie over het koor en….., zijn 

misschien zelfs bereid om een liedje te zin-

gen.  U bent van harte welkom! 

 

Cabriorit op 19 augustus 
 

Na een erg succesvolle rit in 2017 heeft het 

bestuur besloten om voor 2018 wederom een 

Cabriorit De Wijk te organiseren. Deze gaat 

zondag 19 augustus voor de 12e keer de 

plaats vinden.  
 

Ook dit jaar is er voor gekozen om de start te 

laten plaatsvinden in het dorp, bij café de 

Wiekslag. Vanaf 10.30 uur kun-

nen deelnemers zich daar melden om het rou-

teboekje in ontvangst te kunnen nemen. Er 

kan tussen 11.00 uur en 12.30 uur gestart 

worden.  
 

De route is deze keer zo’n 145 km lang en zal 

weer door heel veel verschillende soorten 

landschappen voeren. Neem de tijd en geniet 

zoveel mogelijk van de omgeving, er is geen 

wedstrijdelement. Onderweg zijn er genoeg 

horecagelegenheden, waarvan er enkelen al 

voor je in het routeboekje aangegeven zijn.  

Eindpunt van de rit is wederom in restaurant/

grand café Mulino. Daar is de gelegenheid 

om na afloop nog even gezellig iets ko-

men drinken. En om met andere deelnemers 

nader kennis te maken en de rit te evalueren.   

Wie mee wil doen met de Cabriorit dient zich 

voor 10 augustus 2018 aan te melden. Er is in 

totaal plaats voor 125 equipes. Vol is vol, dus 

wees er op tijd bij! Houd ook de Facebook 

pagina www.facebook.com/cabrioritdewijk in 

de gaten.  

 

Aan de proat                               

met een kop soep  
Vindt u het ook leuk om mee te proaten.  

We proaten over van alles, met een kop soep 

en een broodje  
 

Waar: Ontmoetingscentrum de Havezate 

Dorpsstraat 78 De Wijk  

Datum: 29 augustus 2018 

Tijd: 12.00 uur  

Kosten: € 3.75  

Opgeven kan tot 27 augustus bij het beheer 

tel: 0522 444200  

Vakantie sluiting  

Ontmoetingscentrum de Havezate  

We zijn gesloten van vrijdag 20 juli tot zon-

dag 26 augustus  
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Geslaagde uitvoering 

 

Op 23 juni 2018 organiseerde WGV de jaar-

lijkse clubkampioenschappen. In de ochtend 

streden vele turnsters in verschillende catego-

rieën om de medailles. Ook de kleuters lieten, 

allen in prachtige pakjes, zien wat zij in de 

lessen geleerd hebben.  
 

De deelnemers turnden allemaal erg strakke 

oefeningen. Na de bekendmaking van de me-

daillewinnaars werd de clubkampioen turnen 

2018 bekend gemaakt, en het was Hilleen Kip 

die de beker in ontvangst mocht nemen!  In 

de middag was het de beurt aan de freerun-

ners en acrogymnasten. De freerunners deden 

twee onderdelen: speed en tricking. De acro-

ërs lieten hun choreografieën zien met balans-

, dynamische- en individuele elementen. 

Guusje Boverhof en Irene Barten werden de 

clubkampioenen acro met hun oefeningen in 

C-niveau. De mooie flow en goed uitgevoer-

de tricks van Medea Schra bezorgen haar de 

titel clubkampioen freerunnen. Het was een 

geslaagde dag. 
 

Beachvolleybal toernooi  
 

Een Beachvolleybaltoernooi midden op de 

Dorpsstraat voor café De Wiekslag in De 

Wijk Tenminste dat is het plan? Volgens de 

organisatie is dit nog nooit eerder gebeurd. 

Op zondag 26 augustus zal dit nieuwe evene-

ment voor het eerst plaatsvinden. Dit in sa-

menwerking met volleybalvereniging WIJ-

HKO. Buiten de unieke sfeer en de gezellig-

heid wil de organisatie een bijdrage leveren 

aan de stichting Helden van Martijn (ALS). 
 

De Dorpsstraat in de Wijk is vanwege de her-

inrichting al enige tijd deels afgesloten, en dit 

zal ook nog even zo blijven. Om er voor de 

omwonenden en dorpsgenoten een positieve 

draai aan te geven, is vanuit café de Wiekslag 

het idee ontstaan om van de nood een deugd 

te maken vertelt Lisanne Fieten. Zij is samen 

met Yvonne Hooijer, Bart Tijink en Maria  

Schűtzenhofer van café De Wiekslag een van 

de initiatiefnemers van het evenement. Het is 

de bedoeling om er een jaarlijks terugkerend 

evenement van te maken. Met elk jaar een 

ander (bij voorkeur lokaal) goed doel. Com-

pleet met zomerse muziek en een hapje en 

drankje. Voor de jongere kinderen is er een 

springkussen en de mogelijkheid om zich te 

laten schminken. Yvonne Hooijer: ‘Daarnaast 

willen we een bijdrage leveren aan de groep 

die is opgestaan voor Martijn Witte, woon-

achtig in de Wijk. De Helden van Martijn” 

strijden tegen ALS. Een gedeelte van de om-

zet zal daarom gedoneerd worden.  
 

Het beachvolleybaltoernooi zal op zondag 26 

augustus zijn van 11.00 tot 17.00 op de vel-

den tegenover café De Wiekslag. Straten, 

clubs, (buurt) verenigingen, familie en vrien-

dengroepen die mee willen doen kunnen zich 

vanaf heden opgeven per email:                              

maria@cafedewiekslag.nl. 
 

De teams van 4 tot 6 personen moeten uit 

minimaal 2 dames bestaan. Minimale leeftijd 

14 jaar. Inschrijfgeld € 10,00 per team. Meer 

informatie is ook te vinden op de facebookpa-

gina Beachvolleybaltoernooi de Wiekslag. 

Volgende dewijk.info                       

verschijnt 1 sept 2018                                                   
Kopij inleveren voor 20 aug 10.00 uur.                     

e-mail: info@dewijk.info                   

mailto:maria@cafedewiekslag.nl
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Coop Wiekloop valt ten prooi aan Jef Poelman 

Jef Poelman van HAC 63 uit Hoogeveen is donderdag 5 juli de grote winnaar geworden van 

de Wiekloop. Op de hielen gezeten door Ploeggenoot Erik Akkerman, vorig jaar nog winnaar 

in De Wijk. Saskia Schutte was de snelste op de 10 km bij de dames. Erik Leusink won de 5 

km al was hij helemaal niet topfit zo gaf hij toe aan speaker Henk Borgmeijer.  

De Wiekloop is een inmiddels uit het hardloopwereldje niet meer weg te denken wedstrijd. En 

werd voor de 22e keer georganiseerd door de Reestrunners en de Oranjevereniging De Wijk.  

Het parcours ging grotendeels door  landgoed Dickninge gaat. Wel was er een kleine aanpas-

sing  i.v.m. reconstructie van Dorpsstraat. Oplettendheid was geboden bij de oversteek naar 

Dunninghe zo bemerkte Anne Smelt uit Koekange die zich vergiste en in de verkeerde baan 

terecht kwam en daardoor een aantal seconden verloor. 

Voor Jef Poelman  was het de eerste keer dat hij deelnam aan de Wiekloop. ‘Ik kom van oor-

sprong uit Groningen en woon nu twee jaar in Hoogeveen.  Ik had er veel over gehoord, en 

wou dit zelf ook een keer ervaren. Plan was om zo snel mogelijk van start te gaan en zo min 

mogelijk verval op te lopen.’.  Dat lukte, want bij de eerste doorkomst lag Poelman op kop 

gevolgd door ploeggenoot Erik Akkerman. De man in vorm, en vorige week in Appingedam 

nog anderhalve minuut sneller dat in De Wijk had het lastig. ‘Het parcours was toch wel 

zwaar. De ene keer verhard en dan weer onverhard dat merk je wel. Het is dan niet makkelijk 

om een hoog tempo vast te houden. En zeker als je aan kop loopt heb je geen referentie om je 

aan op te trekken. Want  Erik liep achter me. Vorige week in Appingedam liepen er namelijk 

allemaal Kenianen voor me dat is toch anders. Toch heeft dit parcours ook wel zijn charme 

eerlijk gezegd’.  Poelman zette een tijd van 34.35 min neer op de 10 km. Erik Moen al jaren 

de snelste Wieker werd dit keer afgetroefd door Mesfun Habtab met een tijd van 41.21 km. 

Deze prestatie-hardloopwedstrijd werd voorafgegaan door drie wedstrijden speciaal georgani-

seerd voor kinderen.   
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Openingstijden Tourist Info  
 

Het vakantieseizoen is begonnen, dus is het Tou-

rist 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 uitbrei-

ding 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.  
 

 

Eindshow streetdance  
 

De eindshow van streetdance is helemaal geslaagd. Alle kinderen van de dansgroepen van 

Atlas Sport stonden gisteravond tijdens de eindvoorstelling van streetdance in de spotlights. 

Na het doornemen van de generale repetitie was het dan eindelijk zover: de eindvoorstelling.  

Zowel de kinderen als de streetdance instructeur hebben er enorm naar uit gekeken. Vanaf 

19.15 uur gingen de deuren open en druppelden al veel mensen binnen. Om 19.30 uur begon 

de eindshow en zaten er ongeveer 150 familieleden en kennissen in de zaal. Allemaal met één 

doel: hun kind zien dansen. 
 

Na de openingsdans met alle dansgroepen was het de beurt aan de individuele groepen: 5-7 

jaar, 8-9 jaar, 10-12 jaar en 13-17 jaar. Nadat alle dansgroepen hebben gedanst, werd de win-

naar van de muziekbingo bekend gemaakt. De muziekbingo is een bingo met de dansnum-

mers van de kinderen op de 

kaart die na elke dans werden 

weggestreept. Atlas Sport heeft 

de twee gelukkige winnaars 

blij kunnen maken met een 

vrolijk zomerpakket en een 

compleet bak pakket. 
 

Vervolgens kwam de tweede 

ronde waar alle kinderen nog 

een dans lieten zien en ter af-

sluiting een einddans met alle 

dansgroepen. Na de eindshow 

was er de gelegenheid om een kopje koffie/thee en ranja voor de kinderen te drinken.  Wat 

hebben de kinderen en het publiek genoten. Iedereen heeft zich goed vermaakt en de kinderen 

zijn een ervaring rijker door het optreden op een podium voor een volle zaal publiek.  

 

 

http://www.touristinfohetreestdal.nl
mailto:dewijk@touristinfohetreestdal.nl
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 Healing Tao/Tao Yoga 
Voor meer vitaliteit en emotioneel 

evenwicht 
 

Beter in je vel zitten. 
Meer momenten van ontspanning. 

In moeilijke en spannende situaties  
makkelijker bij jezelf blijven. 

 
Lichaamsbewegingen, meditaties en 

visualisaties herstellen de innerlijke 
balans. 

 
Verschillende in lessen  

De Wijk, Meppel, Nijmegen 
 

De Vos van Steenwijkstraat 13 
7957 BE De Wijk 

www.creatievetaotraining.nl 

Tel. 06-51094209 
 

Cornelia Meienhofer;                             
Healing Tao Instructeur. 

Groepswerk en persoonlijke                        
begeleiding. 
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De Wijk vierde wederom een fantastisch dorpsfeest 
 

De inwoners van 

De Wijk kunnen 

terug kijken op 

een fantastisch 

feest met vele 

hoogtepunten. Een 

daarvan was De 

Vrienden van De 

Wiek live. 

Deze gelegen-

heidsband met 

muzikanten uit 

eigen dorp zette 

vrijdagavond de 

bomvolle tent vol-

ledig op de kop.   
 

Vanaf januari dit jaar werd er diverse keren gerepeteerd in wisselende samenstellingen. Som-

migen zingen of bespelen al jaren een instrument in een band, koor of bij een muziekvereni-

ging. Anderen zijn nog niet zo lang bezig en hebben weinig of geen podiumervaring. Dit alles 

zorgde voor bijzondere en verassende combinaties. Ook Apollo was dit keer van de partij. Zij 

mochten het spits afbijten. Net als vorig jaar was de respons van het publiek overweldigend, 

en de muzikanten hadden de avond van hun leven. Er werd meegezongen, gedanst en gespron-

gen. Muzikaal zat het bijzonder goed en verassend in elkaar. Het repertoire varieerde van Pop, 

(Boeren) Rock en Nederlandstalig uit de jaren 60 tot hedendaagse Top 40. De muzikanten 

keken terug op een super geslaagde avond waar vermoedelijk nog lang over gesproken zal 

worden.   
 

Een ander hoogte-

punt was de op-

tocht op zaterdag-

morgen.  Vele 

versierde wagens 

en individuelen 

deden hier aan 

mee.  Creativiteit 

kon de Wiekers 

hierbij niet ont-

zegd worden. Vele 

prachtige en inno-

vatieve ideeën 

kwamen naar vo-

ren.  Na afloop 

was de prijsuitrei-

king in de feest-

tent.  
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De eerste prijs ging naar Het spookt in De Wiek. Bij de gehuurde wagens was de eerste prijs 

voor ‘ Met een kolenmijn zou Groningen gelukkiger zijn’.  Bij de Individuelen was de eerste 

prijs  voor Heidi in Peter super heil.  En bij de individuele groepen was dat ‘Rijksmuseum’. 

Ronny van Dijk was wederom de meest originele chauffeur en mag de wisseltrofee houden! 

De publiekprijs ging naar ‘School de place to bed’. Zaterdagavond was het feesten geblazen 

met de band Karambam.  Ook hierbij ging het dak er weer af.  
 

Zondagmiddag stond 

de zeskamp op het 

programma.  Het was 

voor menigeen even 

afzien in de volle zon. 

Vooral bij het Tractor-

band slepen en de 

buikschuifbaan.   
 

Na afloop stond er een 

hilarische stoelendans 

op het programma in 

de feesttent. Deze werd 

gewonnen door Roreko. Zij legden bij de zeskamp beslag op de tweede plaats.  De Despo’s 

werden eerste.  Band The Shelby’s en Feest DJ Roelof sloten het feest op geweldige wijze af.  
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Bordenwoud 
 

Na zijn ontboezeming op Facebook regende het steunbetuigingen aan het adres van Klaas 

Henderiks van snackbar Anytime in de Wijk. Henderiks gaf in scherpe bewoordingen blijk 

van zijn afkeuring over al die gele borden die rond het dorp de Wijk staan. En die het ver-

keer ervan weerhouden om het dorp in te rijden. Net als collega-middenstanders in de Wijk 

zag Henderiks de klandizie en dus de omzet teruglopen. ‘Voor mij was de maat vol toen ik 

hoorde dat iemand uit Alkmaar helemaal via Hoogeveen naar IJhorst werd geleid, waar hij 

op een camping moest zijn. Ik heb zelf eens rondgereden en werd tureluurs van al die cijfers. 

IJhorst volg 3, vanaf De Stapel volg 7. Zet er dan gewoon een bord neer dat er verkeershin-

der is.’ 
 

Omleidingen 

Henderiks had meerdere gesprekken over dit onderwerp. ‘Er werd gezegd dat de onderne-

mers ingestemd zouden hebben met de omleidingen, maar mijn collega’s wisten nergens 

van.’ Carl Steenbergen van de winkel WENS stelt vast dat over de bewegwijzering niet goed 

is nagedacht. ‘Het staat allemaal heel slecht aangegeven, we hebben aantoonbaar minder 

omzet’, aldus Steenbergen. Iets wat ook geldt voor het tankstation en de Coop supermarkt. 

‘We hebben ook veel last van de afsluiting van de weg naar Koekange. Het is ongelukkig dat 

dit werk tegelijkertijd opgepakt is’, benoemt Niek Slomp namens de Coop een bijkomend 

probleem. Dat al het verkeer om de Wijk heen wordt geleid, ergert de ondernemers zeer. 

Zowel Henderiks, Slomp en Steenbergen zien minder klanten naar hun zaak komen. ‘Nadat 

ik wat op Facebook had geplaatst, kreeg ik wel extra klanten, maar ik het sowieso twee zon-

dagen nauwelijks iets te doen gehad. Normaal komen er mensen die toeren en even een ijsje 

eten. Vertegenwoordigers deden er een kwartier extra over om bij mijn zaak te komen. De 

Julianaweg is gewoon open hoor!’ Henderiks constateert dat pas later borden zijn geplaatst 

dat winkels en bedrijven bereikbaar zijn. Onlangs schoof hij een zak met opschrift Anytime 

over enkele borden, waarna hij prompt een ambtenaar op zijn dak kreeg van de afdeling 

agressie-geweld. Carl Steenbergen zegt erbij dat hij wel goed contact heeft met de gemeente, 

maar het blijft behelpen. Ook hij noemt de weg naar Koekange als extra probleem. ‘Dat de 

Dorpsstraat aangepakt moet worden, is duidelijk, maar de bebording kan best aangepast wor-

den.’ De ondernemers refereren eraan dat de hele situatie nog vele maanden voortduurt. De 

borden zijn na gesprekken met de Belangenvereniging iets aangepast. Bron: Artizzl Media. 
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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 par-

cours in Indonesië fietsen om kin-

deren 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 ge-

organiseerd door de mannenbewe-

ging De 4e Musketier. Alle deelne-

mers 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 trai-

nen. 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, moe-

ders 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 intel-

lectuele 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. 

 

http://www.filipvisser.nl
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0522 - 820377 
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0522 - 238508 

14 0528 
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 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 1 sept 2018.  Kopij inleveren voor 20 aug 10.00 uur 

Ervaar zelf wat uw buurman zegt!  
De Wolden  

Financiële dienstverlening 
Hypotheken Sparen Bankieren Lenen Verzekeren 

0522 -47 67 80       Dorpsstraat 72-a  

baliedewijk@wolden.nl       de Wijk 

http://www.dewijk.info

