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Lokale sponsors steunen ‘Helden van Martijn’

Korfbalvereniging RoReKo heeft zaterdag 2 juni haar clubhuis ter beschikking
gesteld om samen met vele vrijwilligers
Martijn Witte te steunen in zijn strijd tegen ALS.
Door vrijwilligers werd bij vele sponsors uit
De Wijk en omgeving prijzen verzameld om

vervolgens via het oeroude Bingo kinderen
en volwassenen te vermaken. In de middag
kwamen maar liefst zeventig kinderen meespelen en aansluitend deden een kleine zestig
vaders, moeders en volwassenen mee. De
opbrengst was fantastisch, maar liefst 1288
Euro werd opgehaald uit zowel de Bingo als
verloting. www.heldenvanmartijn.nl
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Wat me deze keer opviel!

seert de Oudercommissie nog eenmaal een
feestje voor alle leidsters, kinderen van de
peuterspeelzaal, bso en kinderopvang. Ook
kinderen die vroeger op de locatie met veel
plezier hebben gezeten, en alle ouders zijn
welkom op dit feestje!

Dat was toch wel het gigantisch aantal geparkeerde auto’s op zaterdagmiddag 2 juni in
de buurt van de sportvelden aan de Wiltenweg. Het bleek, dat de jeugdcommissie van
WIJC ( combinatie van de v.v. Wacker en
v.v. IJhorst) een voetbaltoernooi had georga- Komt allen op 21 juni van 16.00 uur tot 18.00
niseerd voor de pupillen onder de 6 jaar
uur! We maken er nog een keer een feestje
(kabouters) en de jeugdspelers tot 15 jaar.
van!,
Een gigantisch toernooi mag je wel zeggen ,waar zo’n 85 teams uit de regio (tussen
Wijster en Genemuiden) aan deelnamen.
Vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur waren de velden
in IJhorst en De Wijk bezet. Dagen van voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan en als
dan het resultaat op de dag zelf top is, dan
geeft dat bij de deelnemende elftallen (en
vooral de vele, vele ouders) een fijn gevoel!
Hulde aan de commissie en natuurlijk aan de
vele vrijwilligers die dit grootse evenement
mogelijk hebben gemaakt. Na afloop kon men
nog genieten van een voortreffelijke barbecue, verzorgd door een aantal spelers, die
lieten zien dat ze niet alleen goed kunnen
voetballen, maar ook een goed stukje vlees
kunnen verzorgen!!!

Afscheidsfeest Doomijn
Op 22 juni zullen de deuren helaas sluiten van
Doomijn Postweg de Wijk. Na jaren de opvang hier te hebben gehad, moet deze door de
terugloop van het aantal kinderen sluiten. Om
dit niet zomaar voorbij te laten gaan, organi-

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d.
den ter hoogte van de Leijenweg de wijk 12
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: in De Wijk. Deze is af te halen op Wiltenweg
11 telnr. 0522-441252
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Rits stuk?

Teddybeer gevonden
Welk kind is zijn teddybeer verloren/kwijt
geraakt? (bruin met strikje) Deze is gevon-

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Programma Wieker feest
Woensdag 4/7
Keuring versierde straten (alleen onverlicht)
Donderdag 5/7
De 22e Wiekloop voor jong en oud georganiseerd door de Reestrunners
Vrijdagochtend 6/7
Kinderochtend voor de kinderen van de
basisschool
Vrijdagmiddag 6/7
Meezingmiddag voor iedereen. Gezellige
middag voor iedereen met muziek van de
Dickninger Geuzen en natuurlijk de Bingo!
Vrijdagavond 6/7
De Vrienden van de Wiek live. Afsluitend
kan je lekker uit de dak gaan met Feest DJ
Roelof
Zaterdagochtend 7/7
De traditionele optocht van versierde wagens, groepen en individuelen trekken door
het dorp onder begeleiding van Apollo
Zaterdagavond 7/7
Muziek van KaramBAM. Deze Partyband
zorgt er voor dat je niet stil kunt blijven
staan, de voetjes gaan zeker van de vloer
Zondagmiddag 8/7
Zeskamp (Buiten) Ludieke zeskamp met
waanzinnige spellen. Vanaf 16.00 uur afsluiten met The Shelby’s en Feest DJ Roelof.

Antrappers actie ALS
De motor avondvierdaagse voor ALS is
vrijdagavond afgesloten, met een mooie rit
door Drenthe. Er waren bijna zestig deelnemers. Meer dan vorig jaar. De totale opbrengst tot nu toe is bijna €1.200,00 voor de
ALS pot. Het was bijzonder geslaagd, met
mooie ritten en na afloop was het heel gezellig. Voor Martijn die ALS heeft en daarvoor speciale kuren volgt had MC De
Antrappers nog een extra gift van € 250,00.

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
KY\R^LYR
]HU
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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Vrijwilligers gezocht!

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 kunnen deelnemers zich daar melden om het routeboekje in ontvangst te kunnen nemen. Er
kan tussen 11.00 uur en 12.30 uur gestart
worden.

Ben jij ook enthousiast over onze mooie
omgeving? En lijkt het je leuk om in een
gezellig team te werken, klanten te woord te
staan over de regio, mee te helpen bij de
organisatie van activiteiten of achter de
schermen het Reestdal te promoten? Wij
zijn op zoek naar mensen die ons daarbij
willen helpen. Je kunt je op verschillende
manieren inzetten. Zo af en toe bij het organiseren van activiteiten als de kerstwandeling, de wandeling op Hemelvaartsdag of de
fiets4daagse, maar ook zeer regelmatig,
bijvoorbeeld één keer per week of per 14
dagen een dagdeel aanwezig zijn op het
Tourist Info kantoor. Vind je Social Media
leuk? Hulp bij het onderhouden van onze
website en Facebookpagina is ook zeer welkom. Heb je interesse? Meer informatie is
verkrijgbaar bij het Tourist Info Punt onder
de molen.

Cabriorit 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

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 komen 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.
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Jos van Kampen wint Wieker Biljart Kampioenschap
Enkele weken
geleden was
daar dan eindelijk de finale van het
Wieker Biljart
Kampioenschap. Na
zeven spannende avonden en twintig
fanatieke
deelnemers,
mag Jos van
Kampen zich
een jaar lang
de beste van De Wiek noemen. Ook dit jaar weer een speciaal bedankje voor Harold Hendriks
voor het organiseren van een mooi biljart kampioenschap. Uitslagen: 1. Jos van Kampen,
2. Jannes Prins, 3Arend Klomp, 4. Klaas Leffers, 5 Peter Henderiks en André Hendriks.

RoReKo in actie
voor Unicef
Zaterdag 16 juni was weer een
bijzonder moment in de club
geschiedenis van korfbalvereniging RoReKo. Op het sportcomplex aan de Wiltenweg
werd tijdens de jaarlijkse RoReKo-Unicef familiedag de
overeenkomst met Unicef
getekend en daarmee voor de
komende vier jaren verlengd.
De samenwerking wordt zowel door bestuur en leden,
maar ook sponsoren bijzonder
gewaardeerd. Een deel van de
sponsorbijdragen komt namelijk ten goede aan dit kinderfonds. RoReKo doneert jaarlijks
1000 Euro aan Unicef waaruit blijkt dat de vereniging meer dan alleen met korfballen en eigen luxe situatie bezig te zijn. Met dit gebaar toont de vereniging aan dat zij oog heeft voor
kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden en deze wil steunen, waar ook ter wereld.
Sponsor Coop Dunnink zorgde dit keer tijdens deze feestelijke familiedag belangeloos voor
de barbecue. Op de foto trotse voorzitter Jasper Ploeg en regiocoördinator Jochem van Weely
nadat ze samen met de RoReKo kinderen, de overeenkomst hebben getekend.
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DÉ NIEUWE GENERATIE ‘GLAS-GLAS' ZONNEPANELEN!
GroenOpgewekt 5.0 uit Meppel levert en installeert sinds 2012 GLAS-GLAS zonnepanelen,
want alleen dát levert je het hoogste rendement op! Deze ‘nieuwe generatie’ GLAS-GLAS
zonnepanelen (BMW-i) worden geproduceerd in Duitsland (Dresden), als 100% Duits bedrijf
en 100% Duitse garantiegever.
High-end GLAS-GLAS zonnepanelen met 's-werelds beste en transparante garanties! Ze kennen nagenoeg geen degradatie meer en hebben de laagste kWh prijs. Ze laten absoluut geen
vocht door en zijn niet vatbaar voor microcracks of grote hagelstenen (dit in tegenstelling tot
Glas-Folie zonnepanelen, aangeboden door ca. 95% van de markt). Wij leggen je graag de
verschillen uit.
HÈT ZONNESTROOM SYSYEEM VAN MORGEN!
Met deze GLAS-GLAS zonnepanelen haal je ‘hét zonnestroom systeem van morgen’ in
huis! Je eigen zonnestroom produceren, managen en opslaan. Alles komt rechtstreeks uit
Duitsland, uit één fabriek.
GLAS-GLAS zonnepanelen hebben 30 jaar garantie op het product en vermogen.
Alle door ons gebruikte componenten zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, voorbereid op de
toekomst en uiteraard zeer geschikt voor de ‘lange termijn’ en het Nederlandse klimaat.
WAT KOST HET EN WAT LEVERT HET OP?
Wij brengen je transparant en scherp in kaart wat het kost en wat het oplevert. Wij leveren en
installeren bij particulieren (ook groepsaankopen), agrariërs, woning- en energie coöperaties
en het MKB-bedrijf.
ZONNESTROOM SPECIALIST VAN HET NOORDEN!
GroenOpgewekt 5.0 is de ‘zonnestroom specialist’ van het Noorden met jarenlange ervaring,
dáár kunt u op vertrouwen! Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend advies.
Blankenstein 110 | 7943 PE Meppel | Tel. 0522 853513 | www.groenopgewekt.nl |
info@groenopgewekt.nl

Zwiggelte - kapschuur

Hulshorst - Primeur in Nederland

Jelsum - Friesland
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Tientallen vaten met drugsafval aangetroffen in bos
In het bosgebied rondom de Schiphorsterweg zijn zaterdagmiddag 2 juni enkele tientallen
vaten met gevaarlijke stoffen aangetroffen bij een bestelbusje. In de eerste melding werd gesproken een busje dat in brand zou staan maar dat bleek niet te kloppen. Uit een aantal vaten
kwam witte damp, dat eerst werd aangezien voor brandrook. Vier agenten zijn met ademhalingsklachten voor
observatie naar het
ziekenhuis gebracht.
De gedumpte vaten
met vermoedelijk
drugsafval en het
busje zijn zaterdagavond weggehaald
voor nader onderzoek. Ook is de
grond eromheen
afgegraven.
Het gebied is inmiddels weer toegankelijk voor het publiek. Milieuspecialisten, forensisch en tactisch rechercheurs doen onderzoek
naar de herkomst van het afval en het busje. Ook wordt onderzoek verricht naar de twee mannen die gistermiddag in de buurt van het busje zijn gezien en sindsdien voortvluchtig zijn.
Naar aanleiding
van de Burgernetmelding over
de twee mannen
kreeg de politie
circa tien tips
van mogelijke
getuigen. We
zijn blij met deze
hulp van het
publiek. Er zijn
nog geen aanhoudingen verricht.
Uiteindelijk zijn
acht agenten met
ademhalingsklachten en prikkende ogen onderzocht in het ziekenhuis. Vier van hen moesten
een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. Ze zijn inmiddels naar huis.
Burgernet
In de buurt van het busje zijn twee mannen gezien die in de richting van De Wijk gingen. De
politie is op zoek naar deze twee getinte mannen. Hiervoor is een Burgernetmelding uitgedaan. Wie meer weet wordt verzocht 0900-8844 te bellen.
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Swim2walk met zon overgoten
De Swim2Walk georganiseerd door de organisatie van de wandel4daagse en van de
zwem4daagse is wederom
een groot succes geworden.
De wisselende opzet hetzelfde. Bij de start op dinsdag waren er meer dan honderd deelnemers die baantjes kwamen trekken in het
zwembad. Mede door het
mooie weer was een duik in
het zwembad beslist geen
straf. Ook trad het leerlingenorkest van Apollo onder
leiding van Ilona Slomp op.
Woensdag werd er gelopen,
en donderdag weer gezwommen. Vrijdag tijdens
de afsluitende dag was het weer lopen. Hier deden een paar honderd wandelaars aan mee.
Onderweg werd even een pauze ingelast om een ijsje te eten. Met de koninklijke muziekvereniging Apollo voorop werd het laatste stuk ingezet naar het zwembad. Wie zin had was na
afloop uiteraard van harte welkom om nog even een duik te nemen. DJ Robbert Jan verzorgde na afloop de muziek tijdens het discozwemmen.
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Wijker Bridge Club zet winnaars in het zonnetje
De bridge competitie van de Wijker Bridge Club voor het seizoen 2017/2018 zit er weer op.
Graag willen wij onze sterkste paren even in het zonnetje zetten. De winnaars zijn:
Alien Liezen en Albertje Hulzebos, Niesje en Jan Doornbos en Jan en Willie Nefkens.
Namens het bestuur en de leden allemaal hartelijk gefeliciteerd. Tot 17 juli gaan wij verder
met zomerbridge en daarna is het vakantie tot eind augustus. Ook zin om te (leren) bridgen,
neem dan contact op met de secretaris Gré Hakman, wijkerbridgeclub@ziggo.nl
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Inschrijven voor Coop Wiekloop
Tijdens de feestweek in De Wijk wordt op donderdag 5 juli de befaamde Wiekloop voor de
22e keer georganiseerd door de Reestrunners en de Oranjevereniging De Wijk.
Het parcours gaat grotendeels door landgoed Dickninge gaat. Wel is er een kleine aanpassing
i.v.m reconstructie van Dorpsstraat. Deze prestatie-hardloopwedstrijd wordt voorafgegaan
door drie wedstrijden speciaal georganiseerd voor kinderen. Om 18.00 uur zal de Kids XS
run voor kinderen t/m 6 jaar starten op het feestterrein bij de tent. Om 18.15 uur start de Kids
for FunRun voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. Deze run is ook bijna 1 km. De derde wedstrijd,
de zogenaamde 2,5 km Pretloop zal starten om 18.30 uur. Om 19.20 uur staat de 5 KM Funrun op het programma. En de 10 km Wiekloop start om 19.15 uur.
De Wiekloop is een inmiddels uit het hardloopwereldje niet meer weg te denken wedstrijd.
De organisatie van dit evenement is in handen van een aantal oud leden en actieve lopers van
de loopgroep de Reestrunners en natuurlijk de Oranjevereniging. ‘Ook voor kinderen bijzonder leuk om aan mee te doen en de organisatie hoeft gelukkig niet te benadrukken hoe gezond
het is om te bewegen. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen’. De organisatie hoopt dat
de sporters uit De Wijk de sportschoenen weer aantrekken en van deze avond weer een mooi
spektakel maken. Inschrijven is vanaf heden mogelijk.
De Wiekloop is onderdeel van de loopcircuit De Wolden. Het circuit bestaat uit een 7-tal
wedstrijden. Voor de volwassenen zijn er mooie prijzen te winnen. De jongeren krijgen als ze
aan 3 van de 6 jeugdwedstrijden meedoen een leuke herinnering en de volwassenen ontvangen bij deelname aan 4 van de 7 wedstrijden een T-shirt. Meer informatie www.wiekloop.nl
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Warme en geslaagde Zonnedag
Op donderdag 7 juni was de vijfde Zonnedag De Wijk. Er is met de Valentijnstaart actie
weer een leuk bedrag binnengehaald om de Zonnedag voor de ouderen in verzorgingscentrum Dunninghe en thuiszorg cliënten te kunnen organiseren. De taarten van bakkerij Nijstad
en Coop Dunnink werden zeer goed verkocht door de vele vrijwillige taartverkopers.
Dit jaar konden ook de
thuiswonende ouderen die
afhankelijk zijn van thuis/
mantel zorg weer deelnemen. Deze dag wordt door
de motorclub de Antrappers in samenwerking met
Dunninghe, Taxi Ten Heuvel, café de Wiekslag en
bakkerij Nijstad en bakkerij Dunnink georganiseerd.
De mensen die nu meegaan komen over het algemeen niet veel verder meer
dan Dunninghe of hooguit
het dorp De Wijk en dat is met de komst van deze Zonnedag anders geworden. De dag werd
begonnen met een kop koffie en een stuk plaatcake van bakkerij Dunnink, waarna met de
bus van Ten Heuvel Tours op pad ging. Dit jaar ging de reis naar Ommen waar de groep met
de Queen of Vechtvalley een mooie rondvaart heeft gemaakt. Dit was inclusief een heerlijke
lunch.
Het weer speelde sommige deelnemers wel
enigszins parten. Want
het was die dag toch
weer bijna 30 graden.
Het schema werd daarom enigszins aangepast.
Iets vroeger dan gepland
reisde men weer af naar
De Wijk.
Hier werd de dag afgesloten bij café de Wiekslag met een borrel en
een gezamenlijke BBQ,
plus natuurlijk een vlaflip. Muzikant Marten omlijste het geheel met zijn accordeon muziek. Dit werd mede gesponsord door de opbrengst van de kerstverloting van de café Wiekslag. Waarbij leuke prijzen, beschikbaar zijn gesteld door de regionale middenstanders, Inclusief vrijwilligers waren
er deze dag ongeveer zestig personen op pad. Het is wederom een zonnige lustrum dag
geworden, die volgend jaar zeker weer navolging zal krijgen.
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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 7 juli 2018. Kopij inleveren voor 2 juli 10.00 uur

