
  

   

Organisatie blikt tevreden terug op Cabriorit 

                                    5e jaargang nr. 15 l 01 sept 2018 

De organisatie van de Cabriorit De Wijk 

blikt tevreden terug. Met ruim 125 in-

schrijvingen werden de doelstellingen 

ruimschoots gehaald.  
 

‘Het was prima weer om te toeren, daardoor 

stroomden de inschrijvingen ineens binnen 

vertelt Wichard Alberts. Die samen met Jan 

Timmerman, Noes Kam en Arjan Berends 

voor de organisatie tekende.  De route be-

droeg dit keer 145 km en ging door mooie 

natuurgebieden richting Itterbeck in Duits-

land. Vanaf 11.00 uur kon er gestart worden 

bij café de Wiekslag. Het eindpunt van de rit 

was bij Restaurant Mulino. Waar de gelegen-

heid was om de dag te evalueren. De meeste 

deelnemers waren na afloop laaiend enthou-

siast en spraken van een prachtige tocht. De 

organisatie denkt er zelfs voorzichtig al over 

na om het aantal equipes volgend jaar te ver-

hogen tot honderdvijftig.  
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Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Handbeugel verloren                                    

Heeft iemand misschien mijn metalen Hand-

beugel gevonden? Heel graag een telefoontje 

06-23471625  

Wat me deze keer opviel!! 
 

Zoals in elk zichzelf respecterend dorp, kent 

ook De Wijk zijn momenten,  waarop een 

vereniging of instantie zich presenteert aan 

zijn of haar publiek. 
 

Zo was afgelopen weekend onze ruim 70 jaar 

oude zangvereniging Wijker Kunst aan de 

beurt om te laten zien (en vooral horen) waar-

toe men als zangvereniging in staat is! En dat  

is niet al te gering! 

Zij deden dat in de vorm van een concert, dat 

de naam had gekregen ‘Summer-Time’. Ei-

genlijk al een soort traditie, waarbij men om 

de twee jaar een dergelijk concert organiseert. 

Deze keer stond dit concert in het teken van 

het afscheid van dirigent Bert Lammers uit 

Amen,  die na 31 jaar (!!) de mannen en vrou-

wen uit De Wijk gedirigeerd te hebben, het 

stokje overdroeg aan de jeugdige Mannes 

Hofsing uit Meppel. 
 

Als locatie voor dit concert had men, net als 

in voorgaande jaren, gekozen voor de werke-

lijk unieke tuinen van het hotel “De Havix-

horst”. Natuurlijk is het risico van een buiten-

concert groot in verband met de grillige 

weersomstandigheden in ons land.  
 

Maar………de gok was niet voor niets geno-

men, want het werd een formidabel geslaagde 

dag. Schitterend weer, honderden bezoekers, 

en een gevarieerd  programma van koorzang 

van het ruim 80 leden tellende koor (begeleid 

door orkesten van verschillende samenstel-

ling) van  een hoog niveau.  Onder het toe-

ziend oog van wethouder Jan van Zand( met 

echtgenote) van de gemeente De Wolden, kon 

opnieuw geconstateerd worden, dat de leef-

baarheid van ons dorp niets te wensen over-

laat! 

Wat me nog meer opviel!!  
 

Dat was toch wel het gedrag van de (onze) 

ooievaars. Een vogelgroep, die de tongen nog 

wel eens losmaakt! Opmerkingen van : 

A. ´Er zijn er veel te veel´ 

 B.  ´Het biologisch evenwicht in ons 

gebied is daardoor volkomen ver-

stoord´ 

C. ´Een uniek verschijnsel in ons gebied´ 

D. ´ Een toeristische trekpleister´ 

E. ´Ze “beschijten” mijn was en ons dak´ 

F. ´Een prachtig getekende vogel!´ 

G. ´Er blijft geen jong leven in het Reest-

dal over!´  

Zo zijn er nog vele ‘voors en “tegens’ op 

te noemen.   
 

Het zal zo’n 35 à 40 jaar geleden zijn, dat de 

heer Koopmans mij als schoolhoofd benader-

de (ik had een van zijn helaas overleden kin-

deren in de klas) met het verzoek of ik vrij-

dagavond a.s. met de 6e klas kwam kijken bij 

De Lokkerij, want hij ging 2 ooievaarspaar-

tjes halen die bij hem gestationeerd zouden 

worden en door hem en zijn vrouw verzorgd 

zouden worden. De oudercommissie heeft 

toen een ooievaar geadopteerd (ik meen voor 

een bedrag van 100 gulden per jaar) en zo is 

het verhaal van onze ooievaars begonnen. Het 

station is enorm gegroeid en er zitten nu hon-

derden eibers in De Lokkerij en omgeving, 

dankzij  de voortreffelijke zorg  van de heer 

en mevrouw Koopmans! Het is hun levens-

werk geworden!  En de prachtige vogels voe-

len zich hier helemaal thuis, ze vinden ge-

woon dat ze tot ons dorp behoren! Rondom 

het woonzorgcentrum  Dunninghe  zijn zoveel 

nesten dat er zelfs sprake is ´etagebouw´! De 

bewoners van het centrum vinden het natuur-

lijk prachtig om de deftig lopende langpoten,  
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met hun rode snavels, op het gazon te zien 

paraderen. De ooievaars voelen zich helemaal 

thuis. Zo goed zelfs dat het onlangs uit de 

hand liep! De bungalows van Klein Dunning-

he hebben in hun slaapkamer een deur die 

toegang geeft tot het terras. En dit terras 

grenst dan weer aan die prachtige groene 

vlakte, waarop de ooievaars dagelijks parade-

ren. In verband met de tropische temperaturen 

van de laatste tijd, besloot een van de bewo-

ners zijn slaapkamerdeur naar het terras open 

te laten (‘dat waait zo lekker door’, sprak hij). 

Toen hij ’s morgens wakker werd en zijn 

ogen opende, keek hij in de vuurrode snavel 

van een ooievaar!! Die had naast zijn bed 

plaatsgenomen! De verbroedering was com-

pleet! Het beest deed ook geen enkele poging 

om te ontvluchten en met zachte drang heeft 

de bewoner de  vogel naar buiten gedirigeerd! 

Men zegt dat alle bewoners tegenwoordig hun 

terrasdeur sluiten! 
 

Jan Tijink   

Prins Clauslaan 1 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Atlas Sport heeft de nieuwste fitnessapparaten 

Atlas Sport heeft een 

compleet nieuwe set 

fitnessapparaten geïn-

troduceerd in de 

sportschool in De 

Wijk. Sporters kun-

nen maar liefst 15 

verschillende oefenin-

gen doen en daarmee 

een complete training 

afwerken. De eerste 

sporters hebben de 

toestellen vandaag 

uitgeprobeerd en ze 

zijn er erg enthousiast 

over. Kom gerust ook 

eens proberen! En word je voor 1 september lid voor een jaar, dan sport je maar liefst twee 

maanden gratis. 

Zwembad de Slenken ontvangt 30.000e bezoeker  
 

Zwembad De Slenken in De Wijk heeft zondag 29 juli de 30.000e bezoeker mogen verwelko-

men. Dit waren Harmke van Stroe en haar kinderen Manon en Noah. Zij krijgen in 2019 het 

zwemabonnement cadeau. Het  was overigens een goed jaar voor zwembad De Slenken. Dat 

kwam natuurlijk door het prachtige weer, en ook omdat het bad veel te bieden heeft om er een 

lekker dagje uit van te maken.  Op zaterdag 1 september is er nog een ouder en kind Run bij, 

en om het zwembad. Het gaat daarbij om een soort van ‘Opstacle Run’. Op deze dag wordt 

ook de Outdoor Fitness geopend.  Zondag 2 september is de laatste dag dat er nog gezwom-

men kan worden. Dit wordt afgesloten met een Picknick@ the Pool met live muziek.  
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 WIJC/WACKER NIEUWS 
 

Iedere vereniging is afhankelijk van vrijwil-

ligers. Met een kleine bijdrage van vele vrij-

willigers kunnen wij als Wacker en WIJC een 

mooie vereniging behouden en verder uitbou-

wen. Wil je een steentje bijdragen ?            
 

Twijfel je ? Wij bieden dit najaar diverse 

bijeenkomsten aan onder professionele bege-

leiding om je te ondersteunen als vrijwilliger 

en je te laten zien hoe leuk het is om een ac-

tieve rol in het jeugd en senioren voetbal te 

spelen. Lijkt jouw 1 van onderstaande cursus-

sen wat meld je dan aan. 
 

Cursus Pupillentrainer 
Komende herfst start de jeugdafdeling van 

Wacker en IJhorst met een door de KNVB 

aangeboden trainerscursus. Je kunt dan  trai-

ning geven aan jeugdspelers van 6 tot 12 jaar.   
 

De cursusduur is 5 avonden en start op dins-

dagavond 25 september 2018 

De andere data zijn 9 en 30 oktober en 13 en 

20 november. 

De avond bestaat uit een half uur theorie en 

een uur praktijktraining. De cursus wordt 

verzorgd bij WIJC onder voorwaarde, dat er 

minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers 

zijn.  
 

De opleiding is toegankelijk voor iedereen , 

die een steentje wil bijdragen aan een goede 

opleiding van onze jeugd. Uiteraard denken 

wij hierbij in eerste instantie aan trainers, 

leiders en ouders. Maar ook senioren en ou-

dere jeugd, die het leuk vinden om training te 

geven aan onze jongste jeugd.   
 

Interesse meld je dan aan  bij 1 van onder-

staande teamcoördinatoren.  

Frank Johnsen    0610964619 

Marcel Prent       0613482388 

Helen van Elven  0627440445 

Ferry Johannes   0611289506 
 

Cursus Vereniging scheidsrechter 
Ook deze cursus wordt dit najaar bij onze 

club verzorgd. Inmiddels hebben zich hier-

voor van Wacker en IJhorst al 8 kandidaten 

aangemeld. Er is ruimte voor 16 deelnemers. 

Ook van regioverenigingen melden zich al 

deelnemers aan. De minimale leeftijd voor 

deze cursus is 14 jaar. Uiteraard zijn ook 

dames welkom.  

De cursus start op 19 september 2018. De 

overige data zijn 10 en 31 oktober en de af-

sluitende avond is op 21 november. 
 

Interesse om deze cursus te volgen? Neem 

dan contact op met:                                   

Steef  van  Baalen tel 0627061548 
 

Aanmelding nieuwe leden 
Het nieuwe seizoen staat weer op punt van 

beginnen. De bekerwedstrijden starten al in 

het weekend van 1 (jeugd) en 2 september 

(senioren). De competitie begint 22 en 23 

september. 
 

Komend seizoen ook voetballen ? Dat kan bij 

onze jeugd vanaf 4/5 jaar tot 19 jaar.  De 

jeugd afdeling is een samenwerking met IJ-

horst (WIJC). Ook met Vitesse (Koekange) 

zijn er voor de oudere jeugd combinatie 

teams. 

Voor senioren zijn er  voldoende mogelijkhe-

den je talenten te laten zien. Naast de zondag 

wordt er  in het najaar en voorjaar op een 5 

tal vrijdagavonden 35 of 45 plus gespeeld op 

een half veld tegen diverse regioclubs.   

                                     

Damesvoetbal 
Inmiddels is  er ook een damesteam ge-

vormd. Wil je meer informatie neem dan 

contact op met Judith le Fevre (0621815014) 
 

Aanmelden kan bij de ledenadministratie; 

Nijsinghweg 24 in De Wijk.  

 Meer informatie neem dan contact op met 

Willem dekker tel 0655377755 
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Groep 8 neemt afscheid met Musical 

 

De leerlingen van groep 8  hebben woensdagavond 18 juli afscheid genomen van IKC De 

Horst. In de Havezate speelden ze voor een volle zaal met familieleden de afscheidsmusical 

‘De Tent op zijn kop’ van Benny Vreden.  
 

Vanaf de meivakantie  zijn de leerlingen bezit om te oefenen, decorstukken te ontwerpen en 

te schilderen. De Musical viel behoorlijk in de smaak. En speelt zich af op een camping in 

Spanje. De zaken op de camping gaan echter niet zo goed. Wanneer de enige gasten, de fami-

lie Gajes, ook vertrekken, denkt campingeigenaar Carlos de deuren voorgoed te moeten slui-

ten. Maar dan krijgt een bus vol vakantiegangers een klapband, precies voor de camping! 

Alle chique gasten in de bus waren op weg naar het resort van Carlos' arrogante broer Ale-

jandro. Dat brengt Carlos op een idee. Wat als de gasten denken dat ze daar al zijn? Dan is 

zijn camping gered! Als de familie Gajes ineens terugkomt en Alejandro samen met spier-

bundel Gonzalo verhaal komt halen, dreigt Carlos' plan in het water te vallen. Gelukkig loopt 

het allemaal toch nog goed af.   
 

Donderdag was het voor de leerlingen van groep 8 echt de laatste schooldag voor de vakantie. 

Dit begon met een terugblik van de musical. Daarna werd het decor, de musicalversiering en 

het lokaal opgeruimd. En kon de vakantiepret beginnen.  Foto: Hilde Fotografie. 
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Deelnemers en teams gezocht voor Woldenestafette 
 

Op zaterdag 22 september 2018 wordt voor de 8e keer De Wol-

den- estafette gehouden. De Woldenestafette is een sponsor esta-

fetteloop van 47 km. Het parcours gaat door de gemeente De 

Wolden en wordt gelopen door teams van 4 tot 8 personen.  
 

De organisatie van deze loop is in handen van de Stichting de 

Wolden estafette. Ze maakt gebruik van de kennis van de diverse 

loopgroepen uit de gemeente De Wolden. Deze loop wordt eens 

in de 2 jaar georganiseerd waardoor het unieke karakter van de 

loop gewaarborgd blijft. Er wordt gelopen voor een goed doel en dit jaar is het doel,  zorg-

boerderij Refaja in Echten. Elk team zorgt ervoor dat ze een bedrag aan sponsorgeld binnen-

halen. Het team wordt begeleid door een fietser; door het team zelf te leveren. De fietser is 

verantwoordelijk voor de veiligheid van de loper. Na elke etappe dient er gewisseld te wor-

den. De etappes gaan grotendeels over fietspaden en kent totaal 8 etappes. De start en de fi-

nish is bij Visio Het Huis te Echten. Deze locatie ligt centraal in de gemeente De Wolden.  
 

Het parcours gaat door de dorpen Echten, Zuidwolde, Veeningen, De Wijk, Koekange, Rui-

nerwold, Oosteinde en Ruinen. Elke etappe heeft een andere afstand, deze varieert van 3,5 tot 

10 km. Deelnemers en teams kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op  website: 

www.woldenestafette.nl   
 

Vanuit De Wijk wordt ook getracht een of meerdere groepen samen te stellen. Een ieder die 

mee wil doen kan zich opgeven bij Willem Brinkman. Telnr.: 06-13030747. 
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Bingo in Dunninghe  
 

Maandag 23 juli werd er een bingo georganiseerd voor Martijn witte. Dit werd gedaan door 

Sjanine Dijkstra en Tanja Timmerman. Er is een mooi bedrag opgehaald en volledig gedo-

neerd aan de helden van Martijn. Ook sommige ouderen speelden niet eens de bingo mee 

maar doneerden wel. Weer een super mooi gebaar voor Martijn . 



 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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Historische Wandeling 
 

De Historische Vereniging De Wijk - Koek-

ange verzorgt historische wandelingen langs 

historische plaatsen in het dorp De Wijk en 

het prachtige Reestdal. Maak kennis met de 

verhalen achter het de kerk van IJhorst, Dick-

ninge en Voorwijk.  De eerstvolgende wande-

ling vindt plaats tijdens open monumentendag 

op zaterdag 8 september om 14.00 uur. De 

volgende mogelijkheid in september is don-

derdag 20 september 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, 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 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 wande-

ling gaat definitief door bij opgave van mini-

maal 5 personen.   

In de maanden april t/m oktober zal de rond-

wandeling 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 af-

spraak worden gemaakt.  
 

Verhuizing bibliotheek              

de Wijk in volle gang 
 

De bibliotheek in de Wijk verhuist van de 

Prins Clauslaan naar het Integraal 

Kindcentrum De Horst aan de Postweg. De 

verbouwing en verhuizing zijn in volle gang. 

De wereld verandert en de bibliotheek veran-

dert natuurlijk mee. Steeds meer wordt de 

bibliotheek een plek waar mensen - jong én 

oud - kunnen ontdekken, ontspannen en ont-

moeten. Bibliotheek De Wijk wordt een 

Vindplaats en opent in september haar deuren 

in IKC De Horst. 
 

Gratis vervoer voor bewoners                

Dunninghe 
Voor de bewoners van woonzorgcentrum 

Dunninghe betekent deze verhuizing dat de 

bibliotheek straks verder weg is. Om haar 

leden tegemoet te komen, regelt de 

bibliotheek het eerste jaar gratis vervoer van 

Dunninghe naar De Horst via 

DeWoldenVervoert. Op welke dag en hoe 

vaak dit vervoer mogelijk wordt, is nog niet 

bekend. 
 

Tijdelijk gesloten 
Vanaf maandag 3 september gelden de nieu-

we  openingstijden op de nieuwe locatie. Dat 

betekent dat u maandag tot en met vrijdag 

terecht kunt van 8.00 tot 18.00 uur. Alleen 

tijdens de service uren is er iemand aanwezig 

om u te helpen. De service uren zijn op dins-

dag van 11.00 tot 17.00 uur, op donderdag 

van 14.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 

14.00 tot 17.00 uur. 
 

Muzikale tour de Wolden 
In het kader van het 120 jarig bestaan houdt 

Koninklijke muziekvereniging Apollo uit de 

Wijk op 15 september een muzikale tour door 

gemeente de Wolden. Hierbij doen de musici 

meerdere dorpen aan die een muziekvereni-

ging huisvesten. Om 13.15 uur zal Apollo in 

samenwerking met vereniging Bergklanken 

voor de kerk in Berghuizen aftrappen. Na dit 

concert zullen de leden van Apollo doorreizen 

naar Ruinen om daar op de Brink een geza-

menlijk concert te geven met Sempre Sereno 

en Crescendo om 14.30 uur. Om 15.45 uur 

staat het volgende concert gepland in samen-

werking met Woudklank, DES en Con Amo-

re, dit concert zal plaatsvinden voor het ge-

meentehuis in Zuidwolde. De concertreeks 

wordt om 17.00 uur afgesloten in de Wijk 

voor de molen.  Bij slecht weer zullen we 

verplaatsen naar binnen locaties welke indien 

nodig worden gecommuniceerd. Komt u ook?  
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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 

  

 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 15 sept 2018.  Kopij inleveren voor 10 sept 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



