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‘Viribus Unitis’ na negentig jaar nog springlevend

men de leden bijeen op de Havixhorst waar
ooit de oprichting plaats vond door oprichter
Baron de Vos van Steenwijk, beter bekend
Viribus Unitis wat Latijns is voor ‘met ver- als Dikke Reint. Het zigeunerstuk Stefan
Borkos opgevoerd tijdens eerdere jubilea
eende krachten’ is een actieve vereniging
bestaande uit vijfenveertig leden. De jongste blijft dit keer achterwege. ‘Over tien jaar
is vijftien, en het oudst rijdende lid is vijfen- bestaan we honderd jaar, dan pakken we
veertig, merendeels dames vertelt voorzitter groots uit’ aldus bestuurslid Albert SteenberHenk Kamerman. Afgelopen zaterdag kwa- gen. De dag werd afgesloten met een etentje.
Op 11 augustus 2019 was het negentig
jaar geleden dat de Landelijke Rijvereniging Viribus Unitis is opgericht.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Wat mij deze keer opviel!!
Dat was toch wel de ‘Zonnedag’ voor onze
ouderen, zoals het sinds jaar en dag genoemd
wordt. En vandaag, 12 september was het
weer zo ver. Motorclub de Antrappers organiseerden opnieuw deze totale dag! En onder
leiding van hun voorzitter Arend Klomp (met
hulp van medebestuursleden en leden van de
club) is dat een ‘klus’. waar men niet licht
over moet denken. Omdat ik dit jaar ook deel
uitmaakte van de deelnemers, heb ik met eigen ogen kunnen constateren, wat genoemde
mensen weer gepresteerd hebben op organisatorisch en……financieel vlak! Tot in de puntjes!

zijn zaalschoenen en sportkleding. Opgeven
kan tot uiterlijk 29 september via de website www.probeerbadminton.nu

Ouderendag de Wolden

Dit jaar vindt de ‘Ouderendag de Wolden’
plaats in buitencentrum de Poort in Ruinen.
Op zaterdag 5 oktober van 10.00-16.00 uur
bent u daar van harte welkom. Het belooft
weer een prachtige dag te worden. Het programma is weer goed gevuld met verschillende vormen van entertainment. Zo treedt o.a.
in de ochtend Popkoor 2000 uit Ruinen op en
in de middag de Dickninger Geuzen uit de
Wijk. Naast de vele vormen van entertainment, is er ook informatievoorziening door
Het begon al in huize Dunninghe bij de kofeen markt met diverse stands. De brandweer
fie, toen diezelfde Arend Klomp in uniform
zal ook in de middag een show weggeven.
(hij is in het dagelijks leven bij de politie) het Kortom 5 oktober belooft weer een dag vol
restaurant binnen kwam en onder veel hilari- vertier te worden! De entree van de Ouderenteit oud-schoolmeester Jan Tijink in de boei- dag is € 2,00, incl. een kop koffie/thee. Bent u
en sloeg. Voor het eerst in mijn leven heb ik van plan om te komen, maar is het vervoer
gevoeld hoe ‘rot’ boeien om je polsen kunnaar Ruinen het knelpunt? Ook dat hoeft geen
nen zitten. Arend schreeuwde, dat ik gearres- probleem te zijn. Voor €5,00 wordt u gehaald
teerd werd en weggevoerd zou worden naar
en gebracht. Als u van deze dienst gebruik
de gevangenis in Veenhuizen. Een en ander
wilt maken, dan kunt u bellen naar 0528wegens ‘opruiing en ordeverstoring’ tijdens
378686 of mailen naar:
de straatversiering bij de feestweek van enke- jannieschuring@welzijndewolden.nl.
le weken geleden. Ook de andere deelnemers
zouden in Veenhuizen verhoord worden! Dus
toen wist men meteen waar de reis van deze
dag naar toeging. Het gevangenismuseum in In de eerste week van september zijn er weer
Veenhuizen! En het werd een prachtige dag, veertig collectanten op stap geweest om te
collecteren voor het Koningin Wilhelmina
begunstigd door schitterend weer.
Fonds voor het onderzoek naar bestrijding,
Jan Tijink, Prins Clauslaan 50.
het voorkomen van kanker en ondersteuning
van kankerpatiënten. Er is € 1976,02 opgehaald. Inwoners van de Wijk en vooral de
Badmintonverenigingen in Drenthe, Gronin- collectanten hartelijk dank! Rika Holterman,
gen, Friesland en de Kop van Overijssel orga- Willy Westerhuis en Ina ten Wolde
niseren een 10-daagse minicursus “probeerbadminton”. In 10 lessen leer je de basisslaTe koop, aangeboden etc.
gen, spelregels en speel je je eerste onderlinge
wedstrijden. Deze unieke cursus start vanaf
Rits stuk?
maandag 30 september 2019. De kosten
zijn slechts € 25,- voor de gehele cursus. De Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
cursus staat onder begeleiding van een enthousiaste trainer. Het enige dat je nodig hebt Koekange. Telefoon: 06-23145260

Collecte KWF in de Wijk

Ledenwerfactie badminton
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Reestrunners gaan weer ploggen
Tijdens het hardlopen afval rapen, dat heet met een mooi woord ‘ploggen’. Het is een samenvoeging van het Zweedse ‘plocka’ dat rapen betekent en joggen. Ook in Nederland wordt
deze vorm van hardlopen steeds populairder. De loopgroep Reestrunners doet ook mee aan
opruimen van afval in De Wijk en omgeving. Op 26 september vanaf 18.30 vanaf de molen
gaat dit 'Ploggen' gebeuren in De Wijk, als er verenigingen of liefhebbers /enthousiastelingen
zijn, dan kunnen die zich opgeven via
wbrinkman@hotmail.nl
Iedereen die wandelt, fietst, paardrijdt, hardloopt, de hond uitlaat, kortom iedereen die buiten komt ziet wel
eens zwerfafval langs de wegen liggen. Je ergert je er aan, maar toch
lopen we meestal door zonder het op
te ruimen. Wandelen, hardlopen, fietsen, paardrijden of de hond uitlaten; je
doet het om buiten te zijn en om in
beweging te zijn. Waarom zou je eigenlijk niet gelijk zwerfafval opruimen? Je beweegt nog meer door het oprapen, wat goed is voor je gezondheid. En de omgeving waarin je beweegt gaat er ook nog eens veel beter uit zien. Bovendien doe je het in deze
vorm samen met andere mensen

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Ben jij al bekend met Creatieve Beeldende Therapie?
Wist je dat je dit ook in Koekange kan doen?
Heb je te maken met rouw, ziekte, tegenslag, overgevoeligheid of onzekerheid.
Dan kan beeldend werken je hierbij helpen.
Want wat je maakt met verf, klei, foto’s, soft pastel etc. heeft veel zeggingskracht.
Niet door praten maar door praktisch bezig zijn inzicht krijgen en verwerken.
Kijk voor meer info op www.beeldendperspectief.nl
Beeldend therapeute,
Aly Fieten
Eggeweg 56, Koekange
06-29732397

‘Zonnedag’ gaat naar het Gevangenismuseum
Op donderdag 12 september was de zesde Zonnedag De Wijk. 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, 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
koek. Waarna met het gezelschap met
de bus op pad ging. Dit jaar ging de reis
naar Veenhuizen waar het gevangenismuseum werd bezocht. De dag werd
afgesloten bij café de Wiekslag met een
borrel en een gezamenlijke BBQ. Muzikant Marten omlijste het geheel met zijn accordeon
muziek. Inclusief vrijwilligers waren er ruim zestig personen op pad. Het was wederom een
gezellige en geslaagde dag, die volgend jaar zeker weer navolging zal krijgen.

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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behendigheidswedstrijden voor heftrucks
waar aan deel werd genomen en wat later
kwam het NKIT, wat staat voor Nederlands
Kampioenschap Interne Transportmiddelen.
Na twintig jaar cursussen voor een werkgever De eerste keer was in ‘95’ waar Jan individute hebben gegeven gaat Jan Boverhof uit De eel kampioen werd. Iets wat hem in totaal
Wijk nu onder de naam: Bovi+Opleidingen
zeven keer is gelukt. Hierdoor bleef hij niet
voor zich zelf beginnen als ondernemer.
opgemerkt, en werd hij gevraagd om instrucDe cursussen die verzorgt worden zijn voor
teur te worden. ‘Ik heb als instructeur een
de interne transportmiddelen zoals heftrucks groot voordeel, omdat ik weet waar ik over
en reachtrucks maar ook voor de hoogwerker. praat. Het bedienen van een intern transportCursussen worden gegeven bij de bedrijven
middel is een vak wat vaak ondergewaarzelf zodat de deelnemers ook echt met de
deerd wordt. Bedenk eens wat je als chaufeigen machines leren veilig werken.
feur aan waarde verplaatst, waar je mee en/of
Boverhof (52) is zelf ooit begonnen met hef- op rijdt. En het allerbelangrijkste, de mensen
truck rijden tijdens eerste vakantiebaantje.
die om je heen werken of lopen’.
‘Dit was prachtig om te doen, ik kon bijna
Boverhof ziet de toekomst vol vertrouwen
niet wachten tot het volgende jaar’.
tegemoet. ‘Ik ben natuurlijk geen onbekende

Jan Boverhof start met
Bovi+Opleidingen

Een paar jaar later ging hij aan de slag bij
Scania te Meppel als heftruckchauffeur. Later
ook op de reachtruck. Als allrounder klom hij
op als voorman. In de jaren ‘90’ kwamen de

in dit wereldje, door de jaren heen heb ik veel
contacten gelegd’.
Meer informatie www.boviopleidingen.nl
Of telefoon: 06 - 3335 3337.
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Wiekenroute voor Hospice
Eesinge een mooi succes

lag, was het best hard werken. En bij kruisingen en gevaarlijke situaties waren ze steeds
paraat om het verkeer goed te regelen. Een
hele mooie samenwerking dus.

De derde ronde trok met een iets uitgedund
peloton bikkels naar het zuidwesten, richting
de ruimte die Meppel, Zwartsluis en Staphorst
in hun midden laten. Alweer een verrassende
en mooie omgeving op steenworp afstand van
De Wijk. Dat zal Jan Timmerman ook hebben
bedacht toen hij besloot zijn motorpak om te
wisselen voor zijn fietstenue: de laatste ronde
wilde hij nog even op de fiets meepakken!
Een mooie groep fietsers ging ook de laatste
ronde richting Havelte en Ruinen nog van
start. Na bijna 200 kilometer fietsen volgde
nog een laatste grote uitdaging, de flinten van
de Echtense Bosweg. De groep harkte zich er
Zaterdag namen tientallen racefietsers deel
weer over en kon de finish inmiddels ruiken.
aan de Wiekenroute van Atlas Sport, de toer- Rond 17:00 werden ze in de kantine voor een
tocht die in vier rondes (‘wieken’) van gemid- lekkere borrel onthaald.
deld 50 kilometer was verdeeld. Dankzij de
Een dag die supergoed is verlopen, natuurlijk
vakkundige begeleiding van de motorrijders
ook dankzij het prachtige weer! Atlas Sport
van de Antrappers kon de groep, met veel
zet de Wiekenroute zeker volgend jaar weer
Wiekers in zijn gelederen, de route veilig en
op de agenda. De deelnemers hoefden geen
plezierig afleggen.
deelnamegeld te betalen. Atlas Sport vroeg
Omdat iedere ronde terugkwam in De Wijk
alleen een gift voor Hospice Eesinge in Mephadden de deelnemers dus keus tussen vier
pel. Hoeveel geld dit heeft opgeleverd, wordt
afstanden. De eerste ronde trok richting het
binnenkort bekendgemaakt.
Vechtdal en liet de fietsers alvast van de eerste zonnestralen genieten. Terug bij de kantine van Sporthal de Slenken stond inmiddels
koffie en koek te wachten.
Op 2 ochtenden staat mijn atelier open voor
Het overgrote deel van de fietsers stond daar- een ieder die eens met creatieve materialen
of technieken bezig willen gaan.
na aan de start van ronde twee richting de
VAM-Berg. Voor sommige fietsers inmiddels Heb je altijd al eens een collage willen mabekend terrein en voor anderen een spannende ken, of van klei of papier-maché een beeld
willen maken, met speksteen willen werken
beklimming. En natuurlijk kwam iedereen
of wat dan ook, dan kan je dit nu uitproberen.
glansrijk boven! Tijdens deze ronde moest
ook de eerste van twee flintstroken bij Echten Op een ontspannende wijze bezig zijn en ontworden overwonnen, maar de stenen maakten dekken waar jouw creatieve talenten liggen.
Kosten per ochtend € 20,00 + materialen in
op een enkele fietsband na gelukkig geen
overleg, koffie/thee staan klaar.
slachtoffers.
Op maandag en woensdagochtend geopend
Tijdens de middagpauze waren er soep en
van 9 – 11 uur.
broodjes. Ook de motorrijders van de AntrapAly Fieten - Eggeweg 56 - Koekange pers waren wel toe aan een versterkertje.
06-29732397 - Huis met de Potloden
Want juist doordat voor hen het tempo laag

Open Atelier Ochtenden
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ten, vanaf de melding tot het overdragen van
slachtoffers aan de ambulance, aan bod koEr worden al bijna twee jaar harde plastic
men. Hieronder valt het blussen van een bedoppen ingezameld door de Vrouwen van Nu ginnende autobrand, het bevrijden (knippen)
De Wijk. Dit gaat fantastisch. Binnenkort
van slachtoffers uit de auto etc. Tussendoor
gaan er voor de vierde keer, drie volle kliko’s was er een demo ‘vlam in de pan’. De trauweg. De doppen worden ingeleverd bij Coop maheli MMT moest helaas verstek laten gaan.
Dunnink in De Wijk en bij Spar Supermarkt
Daarnaast was er een stand met informatie
in Koekange. De bakken worden trouw leeg- over Veilig Wonen en voor preventieadviegemaakt door Hennie Elpenhof en Grietje
zen. Voor de kinderen was er een SpringkusMulder in de Wijk en door Hilda Schenkel in sen en ze konden zich laten schminken.
Koekange. De opbrengst van de doppen
wordt gebruikt voor het opleiden van hulphonden. De dames willen wel graag, dat de
plastic zakjes, waarin de doppen thuis worden
verzameld, niet in de bakken bij de supermarkt terecht komen.

Doppen inzamelen

Open Dag Brandweer
De Open Dag van de Brandweer De WijkKoekange is zaterdag een groot succes geworden. Gedurende deze dag kon het publiek
zich vermaken met diverse spuitspelletjes
(begeleid door Jeugdbrandweer Meppel) en
werd er uitleg gegeven over de voertuigen en
het materiaal van de brandweer, politie en
ambulance. Ook de bergingstruck was aanwezig, een vrachtwagen met als onderwerp
‘dode hoek’ Tevens aanwezig waren de
EHBO-vereniging, VVN, VRD en diverse
kleinere stands. Ook was er een demo
‘technische hulpverlening’ waarbij alle aspec-
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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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Burendag vier je samen,
bij Coop Dunnink

behoefte is aan meer contact. Door bewoners
te helpen bij het organiseren van Burendag
willen de organisatoren drempels wegnemen.
Het is de bedoeling dat deze aanpak in de
komende jaren kan worden opgeschaald.

Op 28 september viert Nederland voor de
veertiende keer Burendag. Coop Dunnink
sluit zich aan bij dit initiatief van Douwe Eg- Over Burendag
berts en het Oranje Fonds. We maken er in en
Burendag wordt elk jaar op de 4e zaterdag in
om de winkel een bijzondere dag van met
september gevierd en is een initiatief van
koffie, cupcakes en leuke kinderactiviteiten.
Douwe Egberts en het Oranje Fonds. In 2019
Want: Burendag vier je samen!
wordt de dag voor het 14e jaar op rij georgaBurendag is in het leven geroepen om buren niseerd. Burendag is een dag waarop de buurt
dichter bij elkaar te brengen. Buurten worden gezellig samenkomt en waarbij veel mensen
gezelliger, socialer en veiliger als buren eliets goeds doen voor elkaar en de buurt.
kaar ontmoeten en kennen. Douwe Egberts en
Meer informatie: www.coop.nl en
het Oranje Fonds maken zich hier sterk voor
www.burendag.nl.
en zijn de initiatiefnemers van Burendag. Een
mooi lokaal evenement waar Coop Dunnink
graag een steentje aan bijdraagt. Op 28 september maakt de supermarkt er daarom in en
Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés
om de winkel een gezellige dag van.
die gepland zijn in de bibliotheken in De

Crea Cafés

Wolden. U bent welkom in Ruinen op 18
september om 9.30 uur, in Zuidwolde op 19
september vanaf 14.00 uur en in De Wijk op
3 oktober om 14.00 uur. Heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van harte welkom! Het is
de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje meeneemt, maar voor de gezelligheid
langskomen kan natuurlijk ook. De Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en
oud, leden en niet- leden van de bibliotheek.
Extra ondersteuning
Koffie en thee staan voor u klaar en de toeDit jaar bieden de organisatoren Douwe Eg- gang is gratis. De Crea Cafés zijn een initiaberts en het Oranje Fonds een aantal buurten tief van de bibliotheken in De Wolden en
Welzijn De Wolden. Voor meer informatie
in het land een extra steuntje in de rug. Het
gaat daarbij om buurten waar doorgaans min- kunt u contact opnemen met de betreffende
der onderlinge verbinding is, maar waar wel bibliotheek of met Welzijn De Wolden.
Coop Dunnink staat letterlijk en figuurlijk
dichtbij haar klanten. De supermarkt staat
midden in de buurt en heeft een sociale functie. We nodigen iedereen daarom uit om tussen 9.00 uur tot 14.00 uur gezellig langs te
komen en een praatje te maken met buurtgenoten, onder het genot van een lekker kopje
koffie van de barista. Voor de kinderen zijn
er cupcakes om te versieren en er is een
springkussen.
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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……………………..
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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
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