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Met meer dan tweeduizend starts was land-

goed Dickninge in de Wijk weer het toneel 

van een fraai Pinksterconcours. Het program-

ma bood voor alle niveaus en leeftijden wed-

strijden, waarbij in de Wijk ook plaatsing 

kon worden afgedwongen voor finales van 

verschillende competities: De Wolden Cup 

voor jonge paarden, de Van der Graaf de 

Molen Dressuurcompetitie, en de Horka Cup 

voor pony’s. Lees meer op pagina 2 
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Te koop gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

 

Vervolg van voorpagina 
 

Het concours Hippique begon vrijdag 7 juni 

met de springrubrieken in de klassen L en M, 

alsmede de dressuurklassen B, L1, L2 en Z1. 

Ook de strijd om De Wolden Cup voor 4- en 

5-jarigen stond deze dag op het programma. 

Zaterdag 8 juni kwamen alle ponyklassen aan 

bod, van B tot en met ZZ. Naast de pony’s, 

kwamen ook de paarden in actie op de zater-

dag. Er werd gesprongen in de BB-, B- en L-

klasse en zijn er dressuurwedstrijden in de 

klasse M1 en M2, net als op vrijdag twee 

proeven. Zaterdagavond gingen de paarden en 

atleten van atletiekvereniging ACO van Elde-

ren uit Ommen de strijd met elkaar aan, wie 

het hoogste kan springen. Willem Spans ver-

zorgde na afloop de muziek in de feesttent.  
 

Pinkstermaandaandag verschenen de regiona-

le topruiters aan de start, zoals Michael Gree-

ve, Wim Pomp, de rijders van Stal Broek, Stal 

Schuttert, Sta De Boer uit Nieuwleusen, Peter 

en Marcelle Hokse en eigen leden zoals Ma-

non van der Sluis, Lennard de Boer, Annema-

rie Hammers en Lisa Broekert. De paarden 

springen in de klassen B, M, Z en ZZ en wer-

den afgewisseld door de toprubrieken van de 

tuigpaarden.  

Uitslagen grote prijs van CH De Wijk 
 

1. Age Flapper - Hurricane 

2. Lennard de Boer - Falanita 

3. Roy Weel - Hinder 

4. Manon van der Sluis - Hero  

5. Lennard de Boer - Hakkinnen N 
 

De Prix de Vainquer, de Fiets aangeboden 

door Firma Huisjes ging naar Jan Diepman 

met Honnarissa. Meer informatie is te vinden 

op www.chdewijk.nl en op Facebook. 
 

Wat me deze keer opviel!! 
 

‘Er was eens’ zo beginnen alle sprookjes, 

doch die zijn meestal niet waar gebeurd! 

Doch het volgende verhaal is van deze tijd! 

Onlangs fietste ik door de Prof. Blinkweg en 

plotseling kreeg ik daar toch een heerlijke 

geur van een ‘bakkende bakker’ in mijn neus! 

Ik dacht: ‘Dat kan niet, bakkerij Dunnink zit 

hier toch niet meer?’. Maar al snel kwam de 

aap uit de mouw! Op de hoek van de Prof. 

Blinkweg met de Kerkweg/Struuckweg, staat 

een wat kleiner huis, waar de familie Boers en 

daarvoor de familie Van de Belt gewoond 

hebben. Daar heeft ene bakker Henk Buld uit 

Ruinerwold, getrouwd met Henny Kist uit De 

Wijk, zich gevestigd, om daar op rustige wij-

ze zijn oude dag door te brengen! Hoezo rus-

tig door te brengen? 

De mensen, die Henk Buld een beetje kennen, 

zullen dat ‘rustig zijn oud dag doorbrengen’ 

wel met een korreltje zout nemen. 

Dat ‘rustig doorbrengen’ komt in het woor-

denboek van Henk Buld niet voor! 

Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet 

gaan kan, want Henk had nauwelijks een 

nacht in zijn, overigens mooie,  huisje door-

gebracht of hij zag wel kans om in de voor-

malige garage zijn  hobby 

‘broodbakken’ (want dat is het nu) uit te oefe-

nen. Bakken voor zijn kinderen, zijn familie, 

een vriend of vriendin, buren enz. enz. 

‘Absoluut niet commercieel’, verzekert Henk 

mij. En die 100% volkoren ‘stoeten’, krente-

stoeten, kadetten enz. ruiken niet alleen lek-

ker, maar ook de smaak is verrukkelijk. Loop 

maar eens een keer bij hem binnen als hij 

bezig is.  Als ambachtelijk bakker is Henk 

ook een groot fan van de Wieker Meule en 

bakt hij brood van meel dat in deze molen is 

gemalen. Henk gaf mij nog een advies mee: 

Koop het ‘meulebroodmeel’ dat bij Freek 

(Erwin) in de Wieker meulen is gemalen en te 

koop is bij de ‘Welkoop’ en ga zelf met uw 

broodmachine aan de slag.  Problemen daar-

mee? Henk Buld is bereid om u gratis te as-

sisteren en te adviseren!  

 

Jan Tijink, Prins Clauslaan 1 
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Beach volleyballers gaan 

voor AED strijden 
 

We hebben al eens genoemd wat ons doel dit 

jaar is, maar voor iedereen die het gemist 

heeft; Jullie strijden dit jaar samen met ons 

voor openbare AED.  
 

Helaas is de laatste tijd gebleken dat een 

openbare AED nooit een overbodige luxe is. 

Zoals jullie wellicht weten is dit niet goed-

koop, dus we gaan hier met z'n allen ons 

stinkende best voor doen!  
 

Ondertussen zijn de voorbereidingen nog in 

volle gang, de aanmeldingen lopen lekker 

dus wacht zeker niet te lang met je aanmel-

ding! Mail je teamnaam + je teamgenoten 

naar maria@cafedewiekslag.nl 



 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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J&J markt en partijhandel 
Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij aanwezig 

op de  IJhorster markt  (april t/m okt)  

E-mail:  info@jenjmarkthandel.nl 

Atlas Sport stelt AED 24/7 beschikbaar voor sporthal, 

zwembad en de buurt 
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd 

wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele 

hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Burger-

hulpverleners kunnen in deze kritieke minuten de eerste hulp opstarten. Een AED kan bij de 

reanimatie van grote waarde zijn. 

Atlas Sport heeft al jaren een AED. Die was echter alleen beschikbaar tijdens openingsuren. 

Om ervoor te zorgen dat de AED altijd beschikbaar is, heeft Atlas Sport een buitenkast voor 

de AED gekocht. De AED hangt nu aan de buitenmuur van het zwembad, naast de ingang 

van Atlas Sport. 

Wil je ook burgerhulpverlener worden? 

Als burgerhulpver-

lener vergroot je de 

overlevingskans van 

mensen met een 

hartstilstand. Jij 

start met reanimeren 

totdat de professio-

nele hulpverlening 

er is. Hierdoor kun 

je helpen levens te 

redden! Als 112 

wordt gebeld, stelt 

de meldkamer Am-

bulancezorg vast of 

het om een mogelij-

ke hartstilstand 

gaat. Als dit het 

geval is, ontvangen de mensen die het dichtst bij het slachtoffer zijn automatisch een alarm-

oproep. Je gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) 

en je start de reanimatie alvast op. Dat kan handmatig zijn of met behulp van een AED. Je 

reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het werk van je 

overnemen. Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu aan-

melden. 
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 ‘Eem kieken’ bij Gerard 

en Marjan van Lunzen 
 

‘Een daalders plekkie’ zo omschrijft Gerard 

van Lunzen de plaats aan het Zuiderkanaal-

weg 15 in De Wijk naast de brandweerkazer-

ne. Hier staat de verbouwde boerderij van de 

familie met een prachtig en vrij uitzicht op de 

Hoogeveense Vaart.  
 

De heer des huizes  die er geboren en getogen 

is woont er samen met vrouw Marjan en de 

kinderen  Nikita, Jarno en Naomi .  En er 

scharrelen ook nog twee honden en drie kat-

ten op het erf. En dat is nog niet alles. In de 

schuur achter het huis vertoeven nog een aan-

tal schapen en een handjevol kippen. Binnen-

kort wordt dit uitgebreid met een paar var-

kens. De hokken achter het huis zijn al in 

gereedheid gebracht.  
 

Het eerste wat opvalt als  je langs het woon-

boerderijtje  rijdt is de keurig aangelegde tuin 

met een strakke groene grasmat. ‘Mensen 

verwachten dat misschien niet van mij, vertelt 

de robuuste vrachtwagenchauffeur. ‘Het komt 

mij wel degelijk krek’. Daarom maai ik het 

stukje gemeentegrond vooraan ook altijd, 

zodat het een geheel vormt. Het oog wil im-

mers ook wat!’. Anderen mogen daar gerust 

van mee genieten. Zo heeft Gerard aan de 

overkant van het huis een bankje geplaatst. 

‘In de zomers  komen er veel  toeristen op de 

fietst langs, die hier afstappen, en even pauze-

ren.  Als ik thuis ben  maak ik altijd even een 

praatje met ze’.   
 

Ook de aangelegde vissteiger heeft meerdere 

functies. ‘Zomers zwemmen de kinderen in 

de buurt hier in de Oude Hoogeveense Vaart. 

En ’s winters als er ijs ligt op de vaart, is het 

voor de schaatser ook erg handig’. De boerde-

rij die uit 1912 stamt kent een rijke historie 

als het om bewoners gaat.  Waaronder Jan 

Arent Godert Baron de Vos van Steenwijk 

was ooit de eigenaar. Zoals het is opgetekend 

in het grote boerderijenboek.   
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De ouders van Gerard huurden het vanaf 1967 

en bleven er tot 2009 wonen. Gerard en Mar-

jan kochten het echter al in 2005 van de ver-

huurder. En doopten het om in ‘Arendina’. 

Dit is een verbastering van de namen Arend 

en Dinie, zoals de ouders van Gerard heten.  
 

Het boerderijtje verkeerde nog in de oude 

staat.  En er moest heel wat gebeuren.   Ge-

rard: ‘We hebben de verbouwing zelf gedaan, 

er is geen bouwbedrijf aan te pas gekomen’.  

Op de plaats waar vroeger de douche was is 

nu de keuken, deze is nu een stukje groter. 

Achter de keuken op een gedeelte van de 

deele werd de nieuwe badkamer gebouwd. 

Van de ‘pronkkamer’ en de ‘doordeweekse 

kamer’ zoals dat vroeger gebruikelijk was 

hebben we een kamer gemaakt. De opkamer 

is wel gebleven. Dat had maar een reden, er 

zit een kelder onder. Dus gelijkvloers maken 

met de kamer was geen optie omdat je dan 

niet meer rechtop in de kelder kunt staan’. De 

kinderen hebben er soort van relaxruimte van 

gemaakt met een tv er in. De kelder wordt 

overigens nog steeds gebruikt voor het op-

slaan van o.a gewekte groenten uit de eigen 

moestuin. Verder zijn er vier slaapkamers, 

waarvan een op de begane grond.  ‘Met oog 

op de toekomst wel handig. We kunnen hier 

oud worden. En dat is ook de bedoeling’. 
 

Ook vader Arend is nog steeds gehecht aan 

dat prachtige plekje, en  komt nog bijna dage-

lijks  even aanwippen bij zijn zoon en 

schoondochter. ‘Er is hier altijd werk aan de 

winkel.  Tuinieren is zijn lust en leven.  En 

dat kan hier volop. We zijn blij met zijn 

hulp’. Aan de achterkant van de boerderij 

bevindt zich de voormalige Deele waar vroe-

ger het vee stond’. Dit is nu omgevormd tot 

een ruime berging. Waar de kinderen  in het 

weekend graag met hun vrienden afspreken, 

en waar het leven wordt gevierd. ‘Het bevalt 

ons hier prima. Ik hoef hier niet meer weg. 

Niet eerder dan tussen zes planken’ lacht Ge-

rard.   En  zo denkt Marjan er ook over. ‘We 

wonen hier zo vrij als een vogeltje’.  << 

 

 

Vind jij het ook leuk om aan de rubriek :‘Eem 

Kieken’ mee te doen? Bel of mail ons dan 

even. Tel: 06-50 953 385 info@dewijk.info  
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Wat me nog meer opviel!!  
Dat waren toch vooral de warme en gevoelige 

woorden, die secretaris Hans Huisjes, namens 

de Stichting Concours Hippique De Wijk aan 

het eind van het Pinksterconcours 2019 richt-

te aan het adres van een moedige en trotse 

voorzitster Anne Marie Zomer. (vergezeld 

door haar dochter Marije) van genoemde 

Stichting. Trots, omdat het concours 2019 

weer bijzonder geslaagd is en moedig omdat 

de familie Zomer, door familieomstandighe-

den door zo’n ongelofelijk diep dal is gegaan.  

Ja, dat jaarlijkse Pinksterconcours Hippique, 

traditioneel altijd weer georganiseerd tijdens 

het Pinksterweekend, is niet meer weg te den-

ken uit onze Wijker gemeenschap en omge-

ving. Al sinds 1906! Zijn er al paarde bewe-

gingen (Zo noemde men dat toen) te constate-

ren in De Wijk. De niet meer bestaande 

V.V.V (Verenigingen Voor Volksvermaken) 

organiseerde allerlei  ‘Volksvermaken’. (o.a 

motorraces, zonnedag voor de ouden van da-

gen, en ook genoemd concours hippique)  

Aanvankelijk werd daar een terrein voor ge-

bruikt achter de huidige garage ‘Timmerman’ 

aan de Dorpsstraat. Later heeft men dat con-

cours verplaatst naar een terrein, een weiland 

naast  ‘Het oude Hogenkamp’. (De Voor-

wijck) Compleet met een kermis, terwijl de 

wedstrijden voor ruiters gehouden werden op 

een terrein aan de Wiltenweg, waar nu Korf-

balclub Roreko zetelt. Dat concours werd 

altijd op poten gezet in nauwe samenwerking 

met de rijvereniging Viribus Unitas (volgend 

jaar bestaan zij 90 jaar!) doch zo’n dertig jaar 

geleden werd die rijvereniging nog hechter, 

toen de V.V.V kans zag om met medewer-

king van het landgoed ‘Dickninge’ (de fami-

lies Roëll en Erdbrink) gebruik te mogen ma-

ken van die schitterende locatie waarover 

men thans beschikt. Een unieke locatie, waar-

door alle disciplines van ruitersport 

(springsport, dressuur tuigpaarden) op één en 

dezelfde locatie uitgevoerd kunnen worden. 

Vanaf de vrijdag voor Pinksteren tot en met 

Pinkstermaandag (behalve op Pinksterzon-

dag) is ‘Dickninge’ in bezit van ruiters, ama-

zones, en tuigpaardenhoudsters uit het gehele 

land. Ook afgelopen Pinksteren was dat weer 

het geval. Onder prachtige weersomstandig-

heden, op ideaal verzorgde terreinen (o.a. 

door de geweldige verzorging van genoemde 

familie Zomer), met honderden deelnemers, 

met duizenden bezoekers en…….dankzij 

meer dan honderd vrijwilligers, werd De 

Wijk weer even op de kaart gezet! Hulde, 

driemaal hulde!! 
 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 1 
 

 

Reestloop voor 65+  
 

Op zaterdag 22 juni kunt u mee wandelen met 

de Reestloop. Een wandeling van 6 km door 

het mooie gebied de Reest. Na afloop staat er 

een heerlijke soep, sandwich en een stuk fruit 

voor u klaar. 

Waar: Haalweidigerweg 12 de Wijk (zowel 

begin als eindpunt). 

Doelgroep: 65+. 

Deelname: € 5,- p.p. 

Aanvangstijd: 10.15 uur voor koffie/thee. 

Tijd: begin wandeling 10.45 uur. 

De route is niet geschikt voor mensen die 

slecht ter been zijn. 
 

De Reestwalk wordt georganiseerd door Ago-

gie studente Puk Paalman in samenwerking 

met de sportfunctionaris van gemeente De 

Wolden. 

Aanmelden kan via het e-mailadres                     

gerdo.van.dalen@dewoldenhoogeveen.nl. 
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Clubkampioenschappen WGV weer groot succes! 

Onder ruime publieke belangstelling van ou-

ders, broers en zussen, opa’s en oma’s werd 

afgelopen zaterdag het jaarlijkse clubkampi-

oenschap van WGV georganiseerd. Om kwart 

voor negen werd er gestart met turnen in de 

verschillende categorieën. Iedere turnster 

moest het onderdeel brug, vloer, sprong en balk 

uitvoeren. Aan het einde van de morgen wer-

den de medailles uitgereikt in iedere categorie 

en werd Hilleen Kip gehuldigd tot clubkampi-

oen turnen.  

Na de middag ging het programma verder met 

acro en freerun. Deze onderdelen werden om 

en om gehouden wat zorgde voor een afwisse-

lend programma voor het toegestroomde pu-

bliek. De acrogymnasten lieten hun choreogra-

fieën zien met balans-, dynamische- en indivi-

duele elementen. Iedere deelnemer ging hier-

mee tot het uiterste en dit was te zien tijdens de 

uitvoering. Uiteindelijk werd het trio Mariska 

van Regteren, Roos Hooijer en Marlou Oldeng-

arm de clubkampioenen acro.  

Ook bij het onderdeel freerun werd er fel gestreden. De deelnemers moesten het parcours 

tweemaal afleggen. Bij de eerste run ging om de snelste tijd (speed) en tijdens de tweede run 

mochten de deelnemers hun indrukwekkendste kunsten (tricking) laten zien in 30 seconden 

om zo de jury te imponeren. Na deze strijd prolongeerde Medea Schra haar titel clubkampi-

oen freerun. Het bestuur van WGV kijkt terug op een geslaagde dag. Ook langs deze weg wil 

het bestuur iedereen danken die hieraan heeft meegewerkt.  

 

Geslaagde open tuindag 

VTV de Slenken heeft zaterdag 15 

juni samen met Groei en Bloei hun 

jaarlijkse open tuindag gehouden. 

Ondanks de vele regen, kwamen 

mensen uit de Wijk en omstreken de 

tuinen bezichtigen. Ook dit jaar 

lagen de tuinen er weer op en top 

bij. Bezoekers lieten zich deskundig 

informeren.  Ook volgend jaar 

hoopt de volkstuin weer een open 

tuindag te organiseren. Hopend dat 

weergoden ons dan beter gezind 

zijn. 
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Ronkende Harleys rijden door de Wieker Meule 

Een groep van zeventien motorrijders met  

ronkende Harley Davidson motoren trok vrij-

dagmiddag rond 15.00 uur door de Wieker 

Meule. Marc Lakke uit De Wijk, een van de 

motorrijders had deze ludieke tussenstop  ge-

regeld met molenaar Erwin de Jonge.  

De groep met allemaal met zelfde type unieke 

Harley’s de HD Softail Heritage Springer 

(FLSTS) ging vrijdag van start in Zwartsluis 

voor de jaarlijkse toertocht. Om vervolgens  

via de Weeribben een tussenstop te hebben bij 

De Wieker Molen.  

Eindstop was vrijdag bij het West Cord Hotel 

in Raalte. Zaterdag ging de tocht door Duits-

land, om wederom terug te keren in Raalte. De 

Harley Davidson Springers zijn levende legen-

des gezien het excentrieke, nostalgische model 

en de beperkte productieaantallen.  Behalve 

Nederlanders waren er ook Belgen en Italia-

nen van de partij. 
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Brandweer werft                   

nieuwe leden voor korps 
 

De Brandweerpost De Wijk/Koekange kan 

nieuwe mensen gebruiken. Daarom was er 

dinsdag 4 juni een inloopavond voor enthou-

siaste mannen en vrouwen die het korps wil-

len komen versterken. En de opkomst valt 

niet tegen. Zes personen die de oproep op 

social media hebben gelezen kwamen naar de 

brandweerpost. 
 

‘En dat is zelfs meer dan ik had verwacht 

vertelt duo postchef Rene Rumph. ‘Vroeger 

werd je gevraagd als zoon van de bakker of 

slager in het dorp. Dat gaat nu allemaal iets 

anders dat zie je wel’. Jos Schreur die een 

PowerPoint presentatie verzorgt voor de po-

tentiele nieuwe krachten  heeft dezelfde func-

tie binnen het korps. Rumph: ‘Een van ons 

beiden is eigenlijk altijd wel aanwezig’.  
 

Leeftijd minder belangrijk 
 

Schreur: ‘De post bestaat nu uit een gezellige 

groep van 17 betrokken en enthousiaste mede

-inwoners, waaronder drie vrouwen. Allemaal 

begaan met de veiligheid in onze woonomge-

ving. Door deze mensen is er een brandweer-

post De Wijk-Koekange. Om deze ook in de 

toekomst te kunnen laten bestaan, bieden we 

nu meerdere inwoners de kans om bij de 

brandweer te komen’. Doel van deze inloop-

avond is om een of twee nieuwe mensen te 

werven. ‘Leeftijd is tegenwoordig niet echt 

meer een issue. Elk lid van het korps onder-

gaat een jaarlijkse gezondheidstest, en dat is 

met een goede basisconditie best te doen’. De 

23 jarige Arno Bakker uit Koekange is een 

van de personen die op de inloopavond is 

afgekomen. ‘Heb altijd interesse in de brand-

weer gehad. Deze avond is precies wat ik er 

van had verwacht’. 
 

Altijd weer anders 
 

Rudi Hooch Antink uit Koekange is al vijfen-

twintig jaar brandweerman in hart en nieren. 

‘Als de pieper gaat, gaat de knop gelijk om. 

Komt er een melding binnen via 112, dan 

worden alle mensen van post De Wijk-

Koekange opgepiept. Wanneer minimaal zes 

mensen kunnen, kan de brandweerauto de 

deur uit. Deze mensen gaan direct naar de 

kazerne en kleden zich daar zo snel mogelijk 

om tot hulpverlener. Het doel is binnen 15 

minuten bij de plaats van het incident aan te 

komen. Dat kan een brand, maar ook een on-

geval of een dier in nood zijn. De klus klaren 

is teamwerk en iedereen weet precies wat hij 

of zij moet doen, en hoe we gebruik kunnen 

maken van elkaars sterke punten. Je denkt 

vaak dat je alles hebt mee gemaakt, maar in 

wezen is het is altijd weer anders’.  >> 
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Afwisseling en waardering 
 

De post De Wijk/Koekange krijgt op jaarba-

sis ongeveer vijfenzeventig meldingen, waar 

van de meeste in de avonduren of het week-

end. Veel daarvan worden binnen een uur 

afgehandeld. Rene Rumph: ‘We blijven zeker 

niet hangen, zodra het klaar is zijn we gelijk 

weg’. In grotere gevallen krijgt het korps 

assistentie van andere omliggende korpsen.  

Wim Rutten ook al jaren actief bij het korps 

heeft veel gezien. ‘Van branden tot dodelijke 

ongelukken. Of mensen uit de auto knippen. 

Dat laatste gebeurt tegenwoordig gelukkig 

een stuk minder. Auto’s zijn een stuk veiliger 

geworden wat dat betreft’. Volgens duo post-

chef Rene Rumph krijg je er ook veel voor 

terug. ‘Behalve waardering en afwisseling 

krijg je een opleiding en volg je cursussen. 

Staat goed op je CV. En natuurlijk staat er  

ook vergoeding tegenover. Maar dat moet 

niet de motivatie zijn om je aan te melden’.  
 

De pieper ligt naast bed 
 

Klaas Tijmens ook uit Koekange, en al ruim 

dertig jaar lid van het korps heeft de pieper 

altijd op zak. En ’s nachts ligt deze naast het 

bed.  Net als een joggingbroek, shirt, sokken 

en schoenen. Als je dat nog moet zoeken ben 

je te laat. De gemiddelde tijd naar de kazerne 

bedraagt vier en een halve minuut’.  << 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Peuters en kleuters met schoolreisje 
 

Woensdag 5 juni zijn de peuters en kleuters van IKC De Horst op schoolreisje geweest. De 

kleuters reisden af naar Leek, de kinderen hebben zich goed vermaakt in Nienoord en wat 

was het spannend in de dubbeldekker. Een hele belevenis. De peuters zochten het dichter bij 

huis en hadden veel plezier in de speeltuin in Havelte. Bij het weggaan kregen alle kinderen 

nog een soft ijsje, dat maakte het feest helemaal compleet en wat hadden we een geluk met 

het mooie weer! 
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Auto te water een bijzondere ‘experience’ 
 

De meeste mensen moeten er 

niet aan denken om met de 

auto in het water te geraken. 

Toch gebeurt het jaarlijks 

bijna achthonderd keer in ons 

waterrijke landje. Daarbij 

vallen tussen de vijftig en 

honderd slachtoffers. Niet 

iedereen weet wat te doen als 

hij of zij met de auto te water 

raakt. Vaak is er een paniek-

reactie. Daarom organiseerde 

VVN Drenthe, in samenwer-

king met VVN afdeling Zuid 

West Drenthe een program-

ma met betrekking tot educa-

tie, voorlichting en preventie in Zwembad De Slenken in De Wijk. 
 

Tijdens deze zgn. experience leerden de deelnemers hoe ze het beste kunnen reageren in een 

dergelijke situatie. Daarnaast ondervindt men aan de lijve hoe het is om met auto en al in het 

water te belanden. Dit werd verzorgd door de instructeurs van Duikschool Divearound. Arn-

oud Gengler van Atlas Sport is een van de eersten die plaats neemt in de auto om deze 

‘experience’ te ondergaan. Rustig en behendig klimt hij snel uit het zinkende voertuig. ‘Toch 

wel een bijzondere en beangstigende ervaring’. Gelukkig was er voor de deelnemers weinig 

gevaar te duchten. Twee duikers waren aanwezig om eventueel snel assistentie te verlenen.  

Jeroen Langenkamp van Divearound. ‘Deze dag is ook bedoeld om mensen er bewust van te 

maken wat er kan gebeuren, daarnaast geven we tips en trucs om zo snel mogelijk uit de zin-

kende auto te komen’.  
 

Reddingsbrigade De Du-

kers Nijeveen waren ook 

aanwezig om voorlichting 

over zwemmend redden en 

waterhulpverlening. De  

VVN-activiteiten beston-

den uit  het testen reactie-

snelheid, een parcours met 

alcoholbrillen, foldermate-

riaal, verkeersquiz, infor-

matie en opgave voor de 

diverse cursussen van 

VVN. De Brandweer was 

ook aanwezig met een 

voertuig om voorlichting te 

geven over de gevolgen van 

ongelukken met een auto te water.  Jan Huizing van veilig verkeer afdeling De Wolden sprak 

van een ‘geslaagde dag’. 
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