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Verzelfstandiging Havezate wordt een feit

De verzelfstandiging van de Havezate is een
feit! Op vrijdagmorgen 12 juli is daar weer
een wezenlijke stap in gezet. De oprichting
van de nieuwe ‘Stichting Dorpshuis de Havezate’ werd bij en met medewerking van

notaris Stotijn geformaliseerd. Het notariskantoor Stotijn werd daarmee de ‘eerste
vriend van het Dorpshuis’.
Lees meer op pagina 2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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De akte werd getekend door het bestuur dat
wordt gevormd door: voorzitter Tinus
Nijstad, secretaris Jan Smits en penningmeester Coen Meenhorst. De feitelijke overdracht zal binnenkort plaats gaan vinden met
terugwerkende kracht naar 1 juli 2019. Het
beheer zal worden overgenomen van de huidige beheersstichting en het pand zal door de
gemeente aan de nieuwe stichting worden
overgedragen. Het was een lange weg waar
veel mensen hun steentje aan hebben bijgedragen, dank aan allen en speciaal aan de
BOKD die het hele proces heeft begeleid en
ondersteund. Het startschot zal na de afwikkeling van alle formaliteiten zeer binnenkort
worden gegeven. ‘Dan is het dorp ook aan
zet, en gaan we er samen een succes van maken’, aldus de drie nieuwe bestuurders. Want
helpende handen zullen er nodig zijn om het
Dorpshuis de plek en de uitstraling te geven
die past in en bij De Wijk en haar directe
omgeving. Er ligt een gezonde basis om dat
te kunnen gaan realiseren. Borrelen er bij u
ook mooie ideeën? Meld u dan aan bij het
bestuur om van het Dorpshuis een bruisend
centrum te maken waar het goed vertoeven
is. Dorpshuis de Havezate: ‘goed voor elkaar’. Als bestuur van Dorpshuis de Havezate nodigen wij u dan ook uit voor een bijeenkomst op maandag 26 augustus om 20.15 uur
in het Dorpshuis. Reactie mailen naar:
werkgroephavezate@gmail.com

Het waren zware dagen voor onze natuur,
voor de dierenwereld, maar zeker ook voor
de werkende mens! Wat denkt u van onze
agrarische sector. Een chronisch tekort aan
water, producten die ‘de kop laten hangen’ (bieten, aardappelen, mais, enz.), vee
dat vervroegd op stal moet omdat het gras
bijna niet meer groeit! Sores alom!!
En wat denkt u van onze ouderen, die de tijd
hebben gehad dat ze in een bikini in de tuin
zaten of een dagje strand ‘deden’ in b.v. Callandtsoog! Nee, proberen een stukje schaduw
met wat wind vinden en dan een natte handdoek over je hoofd! Wat een ellende!
Toch waren er ook nog wel wat lichtpuntjes
in deze barre tijd te vinden! B.v. in ons ouderencentrum ‘Dunninghe’ waar de verzorging
zo ver ging, dat men zelfs bakken met heerlijk koud water buiten neer zette, waarin de
bewoners hun voeten konden laven! Geweldig, wat een geste! Gelukkig zijn we al mopperend deze misère ook wel weer te boven
gekomen in de wetenschap, dat de natuur het
altijd van ons als mens gaat winnen!
Jan Tijink, Prins Clauslaan 50.

Tentoonstelling Havezate

Vanaf woensdag 21 augustus, hangen olieverfschilderijen van Suzanne Post in het
Dorpshuis. Het werk bestaat uit een aantal
portretten van de Blonde d’Aquitaine koe.
Een selectie uit de prachtige kudde die in de
Wieker weilanden graast. Aangevuld met
schilderijen waarin het dier, in zijn leefomgeDat was toch wel de extreme warme dagen
ving, centraal staat. U bent van harte welkom
van de laatste tijd. Ongelooflijk, wat was het om tijdens de openingstijden te komen kijheet. Ik denk, dat vele ouderen met mij, zich ken. Ontmoetingscentrum de Havezate is
dergelijke tropische temperaturen niet kungeopend van: Maandag t/m donderdag van
nen heugen! Natuurlijk was het vroeger ook 09.00 tot 12.00 - 13.00 tot 17.00 en 19.00 tot
wel eens warm, maar dit…………..
23.00 uur. Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Wat me deze keer opviel!!

Te koop gevonden, verloren, aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Wandelaars uit De Wijk bij 4daagse
Ook wandelaars
uit De Wijk
waren vertegenwoordigd op de
4daagse in Nijmegen.
Op d foto v.l.n.r.
Ilse Venema 40
km (Bart Boverhof niet) Alie
Boverhof 30 km
(Albert Jonkers
niet) Lammy
Jonkers 40 km
Johann van den
Berg 40 km
(Gerrit Muller
niet) Dieneke
Venema 40 km en Geesje Muller 30 km. Allen liepen de 4daagse in zijn geheel uit. Het was
volgens Johann van de Berg ‘prima weeromstandigheden om te lopen. Niet te warm en
droog.’ Ook door de anderen werd dit zo ervaren.
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Opening sport- en cultuurkamp 2019
Maandag 12 augustus om 13.30 uur opende Ronald Brouwer (vicevoorzitter gemeenteraad)
het sport- en cultuurkamp 2019. Deze werd gehouden van maandag 12 augustus tot en met
vrijdag 16 augustus 2019. Het kamp werd gezamenlijk georganiseerd door de sportfunctionarissen van gemeenten De Wolden en Hoogeveen en de jongerenwerkers van Welzijn De Wolden. Een week lang werden gezellige, sportieve en culturele activiteiten georganiseerd voor
basisschoolkinderen uit de twee gemeenten. Het kamp plaats in de Wijk.

Het kamp is bedoeld voor kinderen uit de basisschoolgroepen drie tot en met acht uit
De Wolden en Hoogeveen die in de zomervakantie om verschillende redenen niet op vakantie gaan. Denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële mogelijkheden. Alle kinderen die na de zomervakantie naar groep drie gaan of voor de zomervakantie nog in groep acht zitten waren welkom. Dit jaar zijn er 50 kinderen aanwezig.
Van maandag- tot vrijdagmiddag verbleven de kinderen in en rondom de Wijk. In sporthal
De Slenken werden slaapruimtes ingericht, waar de kinderen op hun eigen luchtbedden
slapen. Overdag waren er sportclinics en cultuurworkshops, maar ook spelletjes, zwemactiviteiten en een bonte avond. De kinderen werden ingedeeld in groepen met leeftijdsgenoten, die begeleid worden door sportfunctionarissen, jongerenwerkers en vrijwilligers. Tijdens de week was er aandacht voor een gezonde leefstijl, werden kinderen gecoacht op hun
gedrag en zijn er professionals die met kinderen kunnen praten als het even niet zo lekker
gaat. Maar belangrijkste was dat het een leuke vakantieweek is. En dat was het geval.

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
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Grensloos Kunst
Verkennen in het Reestdal

Frankrijk. The Last Chair werd ook wereldwijd op filmfestivals getoond waaronder in
Dubai, New York en Parijs.

De dorpen de Wijk en IJhorst staan met het
tussenliggende Reestlandschap van 29 augustus tot en met 15 september in het teken van
een prachtige kunstroute: een route met kunst
die mensen verrast, ontroert en laat genieten.
Beleef de route met 25 locaties en meer dan
25 beeldend kunstenaars en zie hoe kunst een
ruimtelijke en ook letterlijke verbinding
vormt tussen de dorpen. Grensloos Kunst
Verkennen is een fiets- en wandelroute van
ongeveer 8 kilometer lang, die in 2019 voor
de 11e keer gehouden wordt. Vanaf 2017 is
het een tweejaarlijkse route, een biënnale.

Grensloos Kunst Verkennen de Wijk – IJhorst is van 29 augustus tot en met 15 september; donderdag tot en met zondag van
11.00 to 17.00 uur. Ga voor meer informatie
naar www.grenslooskunstverkennen.nl.

Een diversiteit aan kunstwerken
Op 5 buitenlocaties zal een landschappelijk
werk worden gemaakt, met dit jaar onder
andere een zeer verrassende bijdrage van een
Amerikaanse kunstenaar, die voor het eerst
op het Europese continent aan de slag gaat.
Laat je verder verrassen door grote beelden
van hout, metaal, brons en keramiek. Geniet
van tekeningen, kleine en grote schilderijen
en textiel waarmee diverse kunstenaars werken. Fotografen en filmers tonen hun werk en
jonge kunstenaars bieden op geheel eigen
wijze en met bijzondere materialen een vernieuwende kijk op onze wereld. Het is weer
gelukt om heel interessant werk van gerenommeerde kunstenaars voor de route te reserveren, zoals Joost van den Toorn, Leonard
van Munster, Lizan Freijsen en Laurence
Aëgerter.
The Last Chair
De indrukwekkende documentaires ‘The Last
Chair’ zullen ook vertoond worden. Virtual
reality films van Anke Teunissen en Jessie
van Vreden. De ene documentaire gaat over
Egbert Stellink uit Ruinen. De bejaarde Egbert geeft de toeschouwer een kijkje op en in
zijn boerderij in Drenthe. Ook de documentaire over Fred zal vertoond worden. Fred is
een terminaal zieke ex-hippie, die zijn familie
inruilde voor een afgezonderd bestaan in

De Slenken Triatlon
Op zaterdag 24 augustus kun je meedoen aan
de De Slenken Triatlon in De Wijk. Er zijn
twee afstanden:
1/8 triatlon:
500 meter zwemmen
20 kilometer fietsen
5 kilometer hardlopen
1/16 triatlon:
250 meter zwemmen
10 kilometer fietsen
2,5 kilometer hardlopen
Een triatlon voor iedereen dus! Inschrijven
kan individueel of als team waarbij elk teamlid een van de onderdelen doet. Inschrijven
kan via www.zwembaddeslenken.nl/triatlon.
De kosten voor deelname: Individueel:
€ 10,00 Team: € 15,00 Betalen kan aan de
kassa van het zwembad op 24 augustus, voorafgaand aan de triatlon.
Zwembad De Slenken organiseert deze triatlon in samenwerking met Henk Kreeft, Tonnie Korsten, Ruud Westerhoven en Olaf de
Grip vanuit Landstede Sport & Bewegen.
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Wijker Bridge Club bruist

De Wijker Bridge Club bruist. En hoe? Met
ruim zestig leden hebben we in De Wijk een
actieve, gezellige, bruisende en leerzame
bridge club. Donderdag 11 juli jongstleden
hebben we het 35-jarige bestaan gevierd in de
Spaarbankhoeve in Fluitenberg. De voorzitter, Anneke van der Aa, opende deze jubileumviering en refereerde aan het ontstaan van
de club 35 jaar geleden. De dames Liet Maris
en Jo IJdens waren er vanaf het begin bij betrokken en zijn nog steeds lid. Zij werden dan
ook in de spotlights gezet met mooie woorden
en een bloemetje.
Ook waren er bloemen voor de best scorende
bridgers van het afgelopen seizoen:
1. Albertje Hulsebos, 2. Alien Liezen en 3.
(gedeeld) Mieke Blaauw en Alie Dunnik.
Gré Hakman, lid en secretaris van de club,
had voor iedereen een jubileumlied op papier
gezet en je zult het geloven of niet, maar zingen was voor de bridgers ook niet vreemd.

Uit volle borst werd er meegezongen. Na
deze gevarieerde aftrap werd er gebridged.
Niet met het mes op tafel, maar lekker gezellig, serieus en ontspannen, waarbij de gevor-

derden en beginners door elkaar zaten. Een
opsteker, vooral voor hen die nog niet zo lang
bridgen. Wat is er mooier dan van elkaar te
leren en deze jubileumviering te kunnen afronden met lekker eten en een drankje. Gezelligheid kende geen grenzen. Er werd nog lang
nagepraat. Al met al een hele leuke en gezellige jubileumviering.
En dat geldt ook voor de reguliere bridge
avonden. De Wijker Bridge Club is een echte
gezelligheidsclub waar serieus gebridged
wordt, maar waar ook tijd is voor een praatje.
Elke donderdagavond is er bridge in De Havezate en wordt er gespeeld in de lijnen A en
B. Mocht je denken, dat lijkt mij ook wel
leuk, dan ben je van harte welkom. Hoeft niet
direct als lid. Je mag eerst ook een paar keer
‘de kat uit de boom kijken’. Heb je nog nooit
gebridged maar wil je het leren, dan kan dat
ook. Bij voldoende deelname wordt er een
cursus gegeven in De Havezate.
Voor informatie kun je terecht bij: Anneke
van der AA telefoon: 0522 - 441783

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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Beachvolleybaltoernooi

Havezate 2 September. Tijd: Van 9.30 uur tot
11.30 uur. Bingo in De Havezate te De Wijk.
De eerstkomende Bingo is op woensdagmiddag 4 September. Tijd: van 14.00 uur tot
16.30 uur. Heeft u er weer zin in?
Na de warme mooie zomer, gaan wij er weer
tegenaan. Wij hopen u ook. Hartelijke groeten: Bea Westerbeek, Geertje Gol, Elly
Strabbing

Nachtvlinders

De tweede editie van het Beachvolleytoernooi op de Dorpsstaat bij café de Wiekslag
was weer een groot succes. Liefst achttien
teams streden om de wisselbokaal. Team
High Church uit De Wijk wist in een spannende finale te winnen van Buning 2 uit
Zuidwolde. Vanaf zondagmorgen 11.00 uur
streden de teams vol overgave op twee velden
voor het dorpscafé. In het begin van de dag
regende het nog iets. Maar dit klaarde later
op. Zelfs het zonnetje liet zich nog even
zien. Vele honderden toeschouwers zagen
rond half vijf een spannende finale. ‘Wie Buning 2 heet wordt ook tweede’ aldus het hilarische commentaar van speaker Martin
Wolf. ‘De Klinkerkoning’ uit Zuidwolde die
ook verantwoordelijk was voor de reconstructie van de Dorpsstraat was zelfs met twee
teams present. De avond tevoren hadden ze
het ook zand voor het evenement aangevoerd.
Burgemeester de Groot sloeg de eerste bal, en
verrichte aan het eind van de dag ook de
prijsuitreiking. Daarna bleef het nog gezellig.

Koersbal en Bingo
Na mooie / warme zomermaanden, gaan we
weer beginnen. Wij hopen dat u allen er weer
zin in heeft! Wij in ieder geval wel. Graag
zien wij u weer op: Maandagmorgen in De

Vrijdag 30 augustus gaat Natuurvereniging
Zuidwolde nachtvlinderen bij het informatiecentrum ’t Ende van Het Drentse Landschap
in de Wijk, Stapelerweg 20. De start is om
21.00 uur. Deze avond staat in het teken van
de nationale nachtvlindernacht. Aan de avond
zijn geen kosten verbonden. Er wordt gezorgd
voor thee en koffie. Iedereen is welkom.

Cabriorit super geslaagd
De organisatie van de Cabriorit De Wijk bestaande uit: Wichard Alberts, Jan Timmerman, Noes Kam en Arjan Berends blikt tevreden terug. Slechts honderdvijfentwintig inschrijvingen waren er dit jaar te verdelen, en
dit aantal werd op 1 juli al gehaald. Zondagmorgen vanaf 11.00 uur kon er gestart worden bij restaurant Mulino, hier was tevens het
eindpunt. Miezerde het aanvankelijk nog een
klein beetje bij de start, de rest van de dag
bleef het gelukkig droog. De meeste deelnemers waren na afloop laaiend enthousiast en
spraken van een prachtige tocht die keer naar
Borger ging. Volgend is de Cabriorit wederom op de derde zondag in augustus.
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Havelte; DVSV (Darp) en Ruinen enkele jaren geleden een competitie gestart. Er wordt 6
keer in het najaar en 6 keer in voorjaar bij
elke vereniging gespeeld. Per keer worden 2
Meld je dan nu aan bij onze vereniging!
of 3 wedstrijden gespeeld 4 tegen 4 zonder
Informatie en aanmeldingsformulier is te vin- keeper en kleine doeltjes. Maar wedstrijden
den op onze site www. vvwacker.nl
spelen is niet verplicht. Je mag alvast op
onder organisatie/ledenadministratie.
woensdagmiddag zonder verplichting meeWacker is een bloeiende vereniging waar
trainen.
voetbalplezier vooropstaat.

Komend Seizoen
Voetballen?

Wat heeft VV Wacker je te bieden?

Seniorenvoetbal
Onze vereniging heeft momenteel 4 elftallen
in competitieverband op de zondag.

35 en 45 Plus Voetbal

Meer informatie

neem contact op met W. Dekker telefoon:
06-55377755.
Kortom: Interesse in voetbal, meld je dan zo
snel mogelijk aan. Twijfel je nog? Kom gerust een paar keer mee trainen.

Op 5 vrijdagavonden in het najaar en 5 avonden in het voorjaar doen wij mee aan een door
de K.N.V.B. georganiseerde competitie voor
35 en 45 plussers. Er wordt 7 tegen 7 gespeeld op een half veld. Per avond 2 wedstrij- Daar is ie dan, het begin van het voetbaljaar
den van 30 minuten met aansluitend de derde 2019/2020. De laatste jaren is het gebruikelijk, dat de competitie vooraf gegaan wordt
helft.
door een soort bekercompetitie. Een poulevorming van meestal vier clubs, die in een
Damesvoetbal
halve competitie uitmaken wie van de vier
Dit seizoen gaat ons damesteam spelen op de door mag naar de volgende bekerronde.
een aantal vrijdagavonden in een
Wacker is ingedeeld met VIOS
7 tegen 7 competitie op een half veld. Neem (Oosterhesselen), S.V.V. (Oud Schoonebeek)
voor meer info contact op met
en IJhorst!
Judith Le Fevre 0621815014 of Jenny BenjaDe programmering is als volgt: Wacker speelt
mins 0610707886.
op zondag 1 september uit bij VIOS in Oosterhesselen, dan volgt op zondag 8 september
Jeugdvoetbal
een thuiswedstrijd tegen S.V.V. uit Oud
Schoonebeek en het toetje is op zondag 15
Wacker en IJhorst hebben een gezamenlijke
september met een uitwedstrijd tegen IJhorst.
jeugdafdeling onder de naam WIJC.
Ongeveer 15% van onze jeugdleden zijn
Voorafgaand aan deze bekercompetitie speelt
meisjes. En dit aantal is net als landelijk ook
Wacker (naast de nodige trainingen natuurbij onze vereniging groeiende. Daarnaast is er
lijk) een aantal oefenwedstrijden tegen:
voor het 2e seizoen een samenwerking met
Vitesse ’63 uit Koekange op JO 19 tot JO 15 1e: Op zondagmiddag 25 augustus (14.00
uur ) tegen Oranje Zwart;
niveau.
2e: Op dinsdagavond 27 augustus (19.30 uur)
Kaboutervoetbal
tegen M.S.C. (Zaterdagafdeling).
Het betreft hier JO 6 (geboren 2014) en JO7
De indeling van de competitiewedstrijden
(geboren 2013) Voor JO 7 is er samen met
volgt z.s.m.
regioverenigingen Ruinerwold; Vitesse’63;

Het is weer voorbij …….
die voetbal loze zomer!
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Fiets4daagse komt
door De Wijk
Op dinsdag 16 juni kwam de Drentse
Fiets4daagse door De Wijk. Bij de molen
was een controlepost ingericht voor de deelnemers. Tevens was er der gelgelegenheid
om een kopje koffie te drinken. De molen

DE WIJK - TEL.: 06-30091177

was geopend om te bezichtigingen. Tevens
was er een reuzensjoelbak en gewone sjoelbak. Er was muziek van o.a een accordeonist
en voor kinderen waren er ook diverse activiteiten zoals een luchtkussen. Het Wereld
Natuur Fonds was deze dag ook aanwezig en
actief met spelletjes. Vele fietsers stapten
even af om iets te eten/drinken of om even
bij te komen van de fietstocht.
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Een hoogtepunt van de feestelijkheden was
een optreden van Willeke Alberti op de
woensdagmiddag. Bewoners en personeel uit
Woon zorgcentrum Dunninghe bedanken
De feestweek in Woonzorgcentrum Dunning- nogmaals alle sponsoren die een bijdrage
he is vrijdag 13 juli in stijl afgesloten met een hebben geleverd. De bewoners hebben een
barbecue en optredens van Duo Please en
onvergetelijke feestweek gehad t.a.v. het 25
muziekvereniging Apollo. De feestweek in
jaar bestaan. Dankzij de sponsoren die dit
het kader van het vijfentwintig jarig jubileum mogelijk hebben gemaakt. Dank hiervoor.
begon maandagmorgen met koffie en gebak.

Feestweek Dunninghe
in stijl afgesloten
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graag naar de (gezellige) repetities. Nog
steeds geldt het gezegde ‘Zingende mensen
zijn blije en gelukkige mensen’.
Nadere informatie kan men natuurlijk via de
De direct na de oorlog opgerichte zangvereni- leden krijgen dan wel via een telefoontje aan
ging Wijker Kunst te De Wijk, is op zoek
de algemeen secretaris (0522-442059) of mail
naar vrouwen en mannen die van zingen hou- gvdbelt71@gmail.com.
den, maar tot dusver (nog) niet bij een koor
zijn aangesloten. Wijker Kunst is een unieke
zangvereniging, die bestaat uit een vrouwenkoor en een mannenkoor, die ook gezamenlijk als gemengd koor repeteren en optreden.
Zeker het mannenkoor heeft door omstandig- Stichting de Wieker Meule heeft eind juni
een bedrag van € 1250,00 ontvangen van
heden de laatste jaren het ledental flink zien
dalen. Het bestuur heeft dan ook besloten om serviceclub Inner wheel Staphorst Reestland.
een ledenwerfactie op touw te zetten. Daarbij De cheque werd door voorzitter Hilco Vos in
benadert elk huidig lid vrienden en/of beken- ontvangst genomen en wordt gebruikt om het
kruiwerk van de molen te verbeteren. De daden, om eens een kijkje te komen nemen op
mes hebben daar een mooi steentje aan bijgeeen repetitie, elke maandagavond in De Havezate. Men kan dan horen hoe de koren on- dragen.

Wijker Kunst zet ledenwerf actie op touw

Wieker Meule ontvangt
cheque van Inner wheel

der leiding van de (nieuwe) enthousiaste dirigent Mannes Hofsink bezig zijn met de voorbereiding van een kerstconcert. Dit kerstconcert zal plaatsvinden op vrijdagavond 13 december. Geïnteresseerden kunnen geheel
vrijblijvend en gratis de sfeer proeven en
meezingen in het kerstconcert. Om na het
concert eventueel te besluiten lid te worden,
hetgeen uiteraard fantastisch zou zijn voor
Wijker Kunst!
De malaise met de terugloop van het aantal
zangers, die er de laatste tijd bij koren (en
vaak ook bij de korpsen m.b.t. het aantal muzikanten) merkbaar is, heeft zoals hiervoor is
aangegeven ook betrekking op Wijker Kunst.
In tegenstelling tot het mannenkoor, met in
het verleden toch ruim vijftig leden, is er bij
het dameskoor zelfs sprake van een lichte
groei. Als de (landelijke) terugloop van koorzangers zich voortzet, is dat een verarming
van onze kunstbeoefening! Onze stem is
immers nog steeds het mooiste
‘muziekinstrument’. Daar wil Wijker Kunst
dus nu actie voor ondernemen.
Denk niet te snel: ik kan niet zingen. Want
meerdere van de huidige leden dachten dat
ook, maar komen nu elke maandagavond

Sportieve ochtend
Stichting Kindcentra Wolderwijs en Outdoor
Nijstad organiseerden in de vakantie een fitkidsmudrun! Het was een sportieve ochtend.
We begonnen eerst met een gezamenlijke
warming up op eye of the tiger! De wethouder kwam langs om het startschot te geven en
daar gingen de fanatiekelingen dan! Er was
een heel parcours om af te leggen. Rollen,
kruipen, tijgeren, zwemmen, klauteren en
klimmen. Maar het buikschuiven was favoriet! Wat een plezier hadden de kinderen!
Jullie hebben laten zien niet bang te zijn voor
een beetje water en modder! Geweldig! Iedereen bedankt voor de gezellige ochtend!
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dampend feest te vieren met originele rockkrakers als Annie uut de Bochte, Baat Het
Het is vakantietijd en leerlingen en leerkrach- Niet Dan Schaadt Het Niet, Jezus en Iederene
ten genieten van hun (welverdiende) rust en
Hef een Reden. Met hun succesvolle eigen
bereiden zich voor op het nieuwe schooljaar. festival Koele Koele, honderden trouwe volIk was in de gelegenheid om het afscheid bij gers in caravans, een vaste notering in de
te wonen van groep 8 van De Horst. Een be- top2000, shows in Paradiso, op de Zwarte
langrijk moment voor die leerlingen, gepaard Cross, Down the Rabbithole en vele andere
gaande met vreugde en….. toch ook hier en
festivals, discotheken en feesttenten is
daar een traan! Opvallend eigenlijk dat laatBökkers niet meer weg te denken. Dit jaar
ste! Dat was in mijn tijd ook al zo. Ze zijn blij voegen de heren alweer hun 6e studioalbum
dat die basisschool er op zit,…………maar
toe aan hun repertoire. Kaarten voor dit contoch is er ook een beetje verdriet om die
cert zijn te koop bij Anytyme, Welkoop en
‘ouwe’ basisschool, waar je zoveel juffen en WenS in De Wijk.
meesters hebt gehad, achter je te laten. En dan
vind ik, als oud-schoolhoofd, dat traantje wel
verklaarbaar. Het betekent n.l. dat je het toch,
ondanks het altijd weer naar school ‘moeten’,
naar je zin hebt gehad, dat je een vriendschap
hebt opgebouwd met alles en iedereen op die
school. De basis voor je verdere leven is daar
gelegd! Het avontuur van het voortgezet onderwijs, met al zijn veranderingen (andere
leerkrachten, elk uur een ander lokaal, andere
vriendjes en vriendinnen, huiswerk, enz. enz.)
lokt je. Maak er wat moois van en ik weet
zeker dat je nog wel eens terug zult denken
aan die goeie, ouwe basisschool!

Wat me nog meer opviel!!

Jan Tijink, Prins Clauslaan 50

Bökkers speelt in De Wijk
De bekende rockband Bökkers speelt op vrijdag 30 augustus in de feesttent in De Wijk.
Bökkers is zonder twijfel de hardst werkende
band in de ingedutte vaderlandse showbusiness. Al jaren toert de Sallandse rockband
langs de meest van god verlaten, waaierige
uithoeken van ons land om daar een ongekend
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