6e jaargang nr. 23 l 14 dec 2019

Coop en Rode Kruis plaatsen samen AED

Fred Bosch, Algemeen Directeur van Coop,
en Joke van Lonkhuijzen, Directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement van het
Nederlandse Rode Kruis, plaatsten vrijdagmorgen de eerste AED aan de buitenzijde van

Coop Dunnink in De Wijk, in aanwezigheid
van ondernemer Niek Slomp. Samen gaven
zij het startsein voor de uitrol van veel meer
AED’s; de eerste vijftig worden dit jaar nog
geïnstalleerd. Lees meer op pagina 2 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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winkel voor bruidskleren). Aanvankelijk was
Han de enige dokter in ons dorp. (Later kwam
Coop werkt al jaren samen met het Rode
Kruis. Met haar klanten zamelt de coöperatie- dokter Jongebreur er bij). Han was een echte
dorpsdokter, vaak in de praktijk nog gekleed
ve supermarktorganisatie via verschillende
in zijn witte jas, duldde niet al te vaak tegenacties geld in voor het Coop Rode Kruis
spraak (‘Ben ik dokter of ben jij het’, was een
Fonds. Na de eerdere zelfredzaamheids- en
EHBO-cursussen zamelt Coop nu samen met geliefde uitspraak van hem als je dacht dat jij
het beter wist!) en was uitermate voorzichtig
haar klanten geld in voor AED’s. Door bij
elke Coop-supermarkt een AED te plaatsen – in zijn beslissingen. Bovendien stond hij bij
het ziekenhuis hoog aangeschreven om zijn
aan de buitenzijde, zodat de AED dag en
kundigheid.
nacht bereikbaar is – verhoogt Coop de veiZe (Han en Tineke) hadden met hun vier opligheid in en rond haar winkels en dragen
klanten opnieuw bij aan de leefbaarheid in de groeiende kinderen (Anne, Froukje, Sjoerd en
Nynke) een prachtig gezin, dat ook sociaal
eigen buurt. Het streven is dat uiterlijk eind
flink betrokken was bij onze dorpsgemeen2020 alle 315 winkels zijn voorzien van een
schap De Wijk. Nu Han Idema overleden is,
AED voor de buurt.
zullen velen (met name de ouderen onder ons)
Lokale statiegeldactie
bij het zien van de witte ‘dokterswoning’ nog
Klanten kunnen door middel van een speciale vaak terugdenken aan ‘dorpsdokter’ Han.
knop op de statiegeldautomaten bij Coop hun Hij ruste in vrede!
statiegeld doneren aan lokale goede doelen.
Jan Tijink
Coop verdubbelt de opbrengst. Deze actie is
Prins Clauslaan 50.
één van de manieren om projecten te financieren om de veiligheid en de leefbaarheid in de
buurt te vergroten, zoals de aanschaf van een
Automatische Externe Defibrillator (AED),
Een kerstboom uitzoeken is een feest voor het
om de buurt veiliger te maken.
hele gezin. De Volkstuinvereniging heeft een
aantal jaren geleden kerstbomen aangeplant
en deze zijn nu groot genoeg voor de verDat was toch wel voor heel veel mensen het koop. U mag zelf komen uitzoeken met kluit
plotselinge overlijden van dokter Idema.
of zonder kluit. Prijs vanaf 10,00 euro. Kunt u
Han Idema voor velen van ons.
niet wachten, reserveer dan alvast een boom.
We wisten wel, dat hij in het verzorgingscen- Mail voor een afspraak naar vtvdeslentrum ‘Dunninghe’ langzaam achteruit ging, en ken@gmail.com of kom anders langs op een
dat het verlies van zijn echtgenote Tineke nog van deze zaterdagen 14 en 21 december van
lang niet verwerkt was, doch toen afgelopen
tien tot twaalf. Volkstuin is te vinden aan het
woensdag het bericht kwam, dat hij rustig was einde van de Broeksteeg, zijweg Hendrik Tilingeslapen, was dat toch wel een schok!
lemaweg. De warme chocolademelk staat
De familie Idema woonde jaren in de witte
alvast voor u klaar. Tot dan
‘dokterswoning’ in de Dorpsstraat (nu een

Verkoop Kerstbomen!

Wat me dit keer opviel!!

Te koop gevonden, verloren, aangeboden e.d.
Rits stuk?

Adverteren, tips en/of
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen: nieuws voor redactie?
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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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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Bedankt voor het vertrouwen de
afgelopen 25 jaar.
Wij wensen jullie fijne dagen en
gezond haar voor 2020!
Na de kerst zijn wij gesloten, we zien
jullie graag weer vanaf 2 januari.
Team Trendline Haarmode
anderzijds om ook de kennis van ons te testen als scheidsrechter of teamleider.
Wij nodigen leden van vv Wacker, maar ook
leden van buurverenigingen, van harte uit
Op 30 januari 2020 organiseert vv Wacker
om deze avond bij te wonen.
een scheidsrechter-avond met betaald voetOpgave bij: Steef van Baalen, 062706 1548
bal scheidsrechter Siemen Mulder. Deze
of steef.vanbaalen@home.nl
avond zal Siemen Mulder (Knvb scheidsLocatie: kantine vv Wacker.
rechter Eredivisie) ons meenemen in de ach- Inloop vanaf 19:30 uur.
tergronden van het scheidsrechter zijn in het Start: 20:00 uur
betaald voetbal. Hij zal dit op een leuke inKosten: gratis voor leden van vv Wacker,
teractieve manier doen. Enerzijds om inzicht €20,00 voor niet-leden (graag contant betate geven in zijn rol als betaald voetbal
len op de avond zelf)
scheidsrechter en wat daar bij komt kijken en

Scheidsrechter Mulder
komt naar vv Wacker
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Wieker Streetband live
De Wieker Streetband speelt op zaterdag 21
december in café de Wiekslag. Deze gelegenheidsband is een aantal jaren geleden voor de
grap ontstaan. De buurmannen van de JL
Nijsinghweg in De Wijk, Marcel Kroes, Andre Hendriks, Justin Hendriks en Benny Spin
speelden toen een aantal nummer samen bij
de ‘keuring van de straten’ tijdens het Wieker
feest. Vanaf de ‘Vrienden van de Wiek Live’
in 2017 doet ook drummer Hans Peter Sloots
mee met deze coverband. Het repertoire is
een feest der herkenning en varieert van
CCR, ZZ Top, Normaal, Bokkers, Guus
Meeuwis, Golden Earring tot Johnny Cash,
Jovink, Neil Young, en AC/DC. Aanvang
22.00 uur. Entree: 5,00.

alle info op www.bestelvuurwerk.nl/dewijk ,
www.vuurwerkgigant.nl en
www.metselaarfireworks.nl.
De verkoop zal plaatsvinden op 28, 30 en 31
december. Op 28 en 30 december zijn we
geopend van 08.00 tot 20.00 uur en 31 december van 8 tot 16 uur. Dan kan ook het
bestelde vuurwerk worden afgehaald. Vanaf
nu zijn er leuke Facebookacties, Vuurwerkgigant de Wijk, waarbij hele mooie vuurwerkprijzen zijn te winnen.

Kerstwandeling
Kerk IJhorst-de Wijk

Op zondagmiddag 15 december wordt de
tiende kerstwandeling gehouden. Iedereen,
jong en oud, is hartelijk uitgenodigd om mee
te wandelen. De start is vanaf 13.30 uur bij
De Reesthof. De route is ongeveer 5 km,
maar kan uitgebreid worden tot circa 7 km.
Op 28 december is er een klaverjastoernooi
bij cafe de Wiekslag. 's morgens koppels en 's Onderweg zijn 2 stopplaatsen, waarbij op één
middags ieder voor zich. Deelname 10 euro. plaats koffie/thee/ranja en iets lekkers klaar
staat. Hier zijn enkele muzikanten van Apollo
Tussen de middag eigengemaakte snert met
een broodje. Aanwezig 9.30 uur. start 10.00 aanwezig om ons in kerstsfeer te brengen. In
uur. Op 4 januari is het Kassiestoot toernooi. de Reesthof is vanaf 14.30 uur een gezellig
samenzijn voor mensen die niet mee kunnen
Het jaarlijks biljarttoernooi in de Wiekslag.
wandelen. Hier worden dan kerstliedjes geDit keer dus een kassiestoot toernooi met
zongen en verhalen verteld. Na afloop is er in
hindernissen. Start om 15.00 uur.
de Reesthof gelegenheid om na te praten onder het genot van een glas glühwein, een beker warme chocolademelk met een snee krentenbrood. De kosten voor deze middag zijn
voor volwassenen tenminste € 2,00 p.p. en
Sinds 1989 verkoopt de familie Wolf vuurkinderen tot 12 jaar zijn gratis. De opzet van
werk in de Wijk. Vorig jaar hebben ze een
jaar overgeslagen maar ze zijn weer terug en deze middag is elkaar te ontmoeten en met
elkaar te spreken. De middag wordt afgeslohoe. Met mooier, beter en goedkoper vuurwerk dan ooit. In samenwerking met Metse- ten met een Vesperdienst in de kerk.
laar fireworks is een fantastisch assortiment
samengesteld. Zoals altijd wordt het vuurwerk verkocht aan de Dorpsstraat 36 in de
IJsvereniging Dickninge bestaat 60 jaar.
Wijk. Via de steeg naast kapsalon Knip &
Daarom is er op vrijdag 10 januari 2020 graKrul bij Anita kom je bij de vuurwerkvertis schaatsen voor leden van IJsvereniging
koop. Prachtige collecties van ProLine, Evo- Dickninge bij Flevonice. De bus vertrekt om
lution en Rubro worden aangeboden tegen
16.30 bij dorpshuis de Havezate in De Wijk.
bodemprijzen. Er is ook een assortiment
Opgave voor 16 december via e-mail:
Duits vuurwerk dat tegen absurd lage prijzen penningmeester@ijsverenigingdickninge.nl
wordt verkocht. Kijk voor voorverkoop en

Klaverjassen en Biljarten

Vuurwerkgigant de Wijk
terug van weggeweest

Gratis schaatsen
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Sinterklaas uitgezwaaid
door vele kinderen
Sinterklaas is woensdagavond 5 december
uitgezwaaid in De Wijk. Ondanks de kou
waren er toch vele kinderen met hun ouders
naar de molen gekomen om de goedheiligman gedag te zeggen. Waarna er nog een
korte rondje door het dorp werd gemaakt met
de vrachtwagen van Jan Timmerman. Bij het
Veenhovenplein werd afscheid genomen van
het gezelschap uit Spanje. Octopus geluid
zorgde ervoor dat bekende Sinterklaasliedjes
nog een keer door de speakers schalden.
De aansluitende pakjesavond was voor Sint
en Pieten nog even stevig aanpoten. Op meer
dan dertig locaties in De Wijk werden er nog
huisbezoeken gebracht en pakjes afgeleverd.
Om de voorraad pepernoten aan te vullen
werd er eerst nog gewinkeld bij Coop Dunnink in De Wijk. Waar de aanwezige kinderen werden getrakteerd op lekkers. Uiter-

aard nam de goedheiligman en zijn Pieten de
tijd om met iedereen op de foto te gaan.
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Wacker verlengd contract
met van Theo van ’t Zand

Het bestuur van VV Wacker is verheugd
mede te delen dat Theo van ’t Zand ook in
het seizoen 2020-2021 aan de club verbonden zal zijn als hoofdtrainer van ons eerste
elftal.
Theo heeft, na het eerste zeer succesvolle
jaar waarin direct de eerste periode gepakt
werd en het elftal uiteindelijk op een mooie
vierde plaats in de klasse 4A Noord is geëindigd, dit seizoen opnieuw bewezen dat hij de
juiste trainer is voor het eerste elftal van
Wacker. Het wederzijdse goede gevoel, de
positieve ontwikkeling van en chemie met
de huidige selectie, de prestaties op het veld,
resulterend in een huidige derde plaats op
ranglijst, zijn voor zowel Theo als het bestuur meer dan voldoende aanleiding om
zich langer aan elkaar te verbinden.
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Antrappers gaan weer
duiken voor goede doelen
Duik voor Doelen. Zo heet de Nieuwjaarsduik, die motorclub de Antrappers uit De
Wijk op woensdag 1 januari 2020 gaat organiseren. In 2005 begon dit als grap om het
jubileum jaar met een frisse start te beginnen.
Nu vijftien jaar verder staat de motorclub aan
de vooravond van het veertig jarige jubileum.
Het is inmiddels de zestiende keer dat deze
duik gaat plaats vinden. Zoals elk jaar gaat de
opbrengst van de duik naar een tweetal goede
doelen in De Wijk en IJhorst. Deze worden
eind december bekend gemaakt.

mee aangemerkt als ‘serieuze Nieuwjaarsduik’. Er kan worden deelgenomen door iedereen die dat wil. Als je maar kunt zwemmen! Mee doen is voor eigen risico. Ludieke
kleding bij de duik wordt op prijs gesteld,
maar is niet verplicht. Deelname is in principe
kosteloos. Maar van elke duiker wordt een
bijdrage van minimaal € 5 euro verwacht voor
het goede doel. Van het aanwezige publiek
wordt eveneens een donatie verwacht. De
duikers ontvangen na afloop een warme versnapering en een aandenken.

De Nieuwjaarsduik vindt plaats in de Reest
nabij de brug aan de Julianaweg. Verzamelpunt is om 13.30 uur bij café de Wiekslag, of
bij de tent nabij de brug om 13.45 uur. Het
De duikers ontvangen na de duik een warme startschot klinkt om 14.00 uur. Publiek wordt
versnapering en een aandenken in café de
verzocht zoveel mogelijk te voet te komen.
Wiekslag of de Tente in IJhorst, waar dan ook Automobilisten worden verzocht hun auto
nog gelegenheid is om onder genot van een
zoveel mogelijk te parkeren in de woonwijk
drankje van de clubs te toasten op het nieuwe rond de Julianaweg of bij de kerk in IJhorst.
jaar. De Nieuwjaarsduik wordt ook dit jaar
Opgave kan via motorclub@antrappers.nl
weer gesponsord door Unox en wordt daar-
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

de route staat een koek- en zopietent. Hier
kan gepauzeerd worden om, rondom de vuurGenieten van het mooie natuurgebied van het korf, even op te warmen en de inwendige
Reestdal. Dat kan op tweede kerstdag, tijdens mens te versterken. Dit alles maakt de traditie
de traditionele kerstwandeling die Tourist
van de kerstwandeling compleet.
Info Het Reestdal in en rondom de Wijk en
De start van de wandeling is bij de kantine
IJhorst organiseert.
van vv Wacker aan de Wiltenweg 1a in De

Kerstwandeling De Wijk

Er kan gekozen worden tussen een korte route van ca. 5,5 km en een lange route van ca.
10,5 km. De routes gaan vrijwel geheel over
onverharde paden en lopen een stukje langs
de Reest. De korte route gaat grotendeels
over landgoed Dickninge. De lange route gaat
door bossen, langs vennen en heidevelden in
de omgeving van de Wijk en IJhorst. Bij het
oude kerkje met klokkenstoel in IJhorst is een
mooi uitzicht over het Reestdal, waar
‘praatpalen’ over de geschiedenis van dit
gebied vertellen. Onderweg klinken de geluiden van midwinterhoorns over het gebied. De
leden van de midwinterhoornblaasgroep De
Riesteblaozers zullen u met veel plezier uitleggen hoe de midwinterhoorns werken. Op

Wijk. Er kan gestart worden tussen 10.00 –
13.30 uur. Deelname kost € 3,00 voor volwassenen (inclusief consumptiebon te besteden in de kantine) en € 1,00 voor kinderen
t/m 12 jaar. Honden mogen niet mee op de
lange wandeling!
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Oudejaarsborrel BCW
Zoals ieder jaar wordt er door de Business
Club Wacker de traditionele Oudejaarsborrel
georganiseerd. Op dinsdag 31 december knallen ze het oude jaar uit. Vanaf 14:30 uur staat
er een hapje en een drankje klaar in de kantine van v.v. Wacker. Iedereen (leden en/of niet
leden van Wacker, BCW, supporters, familie,
vrienden, sponsoren etc.) is van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.

Concert Wijker Kunst
Op vrijdag avond 13 december brengt zangvereniging Wijker Kunst een zeer afwisselend
kerstconcert in de kerk te IJhorst. Onder leiding van hun dirigent Mannes Hofsink zullen
het vrouwenkoor, het mannenkoor en ook
gezamenlijk als gemengd koor, een keur aan
kerstliederen ten gehore brengen. Het concert,
in de sfeervol ingerichte kerk begint om 20.00
uur ( de kerk is open om 19.30 uur). De entreeprijs is € 12,50 incl. een kop koffie/thee in
de pauze. Voor kinderen t/m 14 jaar € 5,00
incl. glas drinken. Vanaf heden zijn kaarten in
voorverkoop bij de leden te bestellen

Kerstconcert Nameless
Zaterdag 14 december nodigt popkoor Nameless u uit voor een muzikale kerstavond in
een sfeervol ingerichte kerk van IJhorst-de
Wijk. Het koor werkt al maanden lang aan
een avondvullend programma die u muzikaal
voorbereid op het aanstaande Kerstfeest. Een
geweldig programma dat een lust voor oog en
oor is! Het concert begint om 19.30 uur. De
kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten à €
7,50 zijn verkrijgbaar bij de entree van de
kerk. Protestantse kerk IJhorst-De Wijk Kerkweg 10 IJhorst.

Rieste Blaozers laten
weer van zich horen
Elke woensdagavond in het Reestdal landschap nabij 'het bruggetje' vanaf 19.00 uur en
zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur bij de molen

in De Wijk kun je de Rieste-Blaozers tegenkomen en horen. De gehele adventsperiode
tot en met Driekoningen blazen ze om het
kwade te verjagen en het nieuwe aan te roepen. De Rieste-Blaozers zijn nu ruim 7 jaar
bezig in De Wijk en IJhorst en maken op menig evenement hun opwachting. Zondag 5
Januari (voor Driekoningen) zullen de RiesteBlaozers zelf het seizoen afsluiten nabij
zwemplas De Zwarte Dennen. Over het water
en tegen de boswallen zult u de geluiden van
de midwinterhoorn geweldig mooi kunnen
horen schallen en geeft het geluid een fantastische nagalm aanvang 14.00 uur.

Ep Vos, Geus van het Jaar
Woensdag 20 november hebben de Dickninger Geuzen hun jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Gebruikelijk is dat er elk
jaar een ‘Geus van het Jaar’ wordt
gekozen. Dit is een lid die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt of
op meer dan gewone wijze betrokkenheid
heeft getoond bij de Dickninger Geuzen
Dit jaar is dit Ep Vos uit IJhorst geworden.
Ep heeft hier, door omstandigheden, zeker
aan voldaan. Hij is bijna vanaf het begin lid
van het koor. Ep van harte gefeliciteerd.

Meest mediawijze klas
Groep 7 van IKC De Horst uit De Wijk is de
‘Meest mediawijze klas van Drenthe’ geworden tijdens de negende editie van MediaMasters: Nederlands grootste mediawijsheidproject voor groep 7 en 8. Nadat duizenden klassen een week lang mediawijze vragen en opdrachten hadden gemaakt zowel in de klas als
thuis, bleek deze klas de meeste bits (punten)
te hebben gescoord van de provincie Drenthe
en er met de felbegeerde titel vandoor te gaan.
MediaMasters leidde tot enorm leuke en leerzame discussie momenten in de klas. We zijn
dan ook ontzettend trots dat we de winnaars
zijn van de provincie Drenthe!’, aldus leerkracht Lex Kortweg. Dit jaar meldde een recordaantal van ruim 200.000 leerlingen zich
aan voor MediaMasters.
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weer of geen weer het is haar nooit te veel zo
zeggen haar collega's. Dit jubileum mocht
daarom ook niet ongemerkt voorbij gaan. Samen werd er een klein feestje gevierd in KalHet was groot feest op 8 november. Sieteke de lenkote bij Maargieshoeve onder het genot
Jonge vierde haar 40 jarig jubileum bij Icare. van een heerlijke High Tea. De middag werd
Ze komt altijd vanuit Steenwijk naar De Wijk afgesloten met een leuke quiz, verzorgd door
om de zorg te verlenen bij de mensen thuis.
een paar collega's. De dames kijken terug op
Zowel de ochtend als avond en ook de week- zeer geslaagde middag.
enden zie je haar met regelmaat in De Wijk,

Sieteke 40 jaar
in dienst bij Icare
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Thomas Bruins van Bruins BV werd door
André Prent bedankt met een bos bloemen
VV. Wacker heeft zondag 1 december voor voor de sponsoring. Bruins betonstaalvlechtaanvang van de thuiswedstrijd tegen Steenbedrijf gevestigd in Staphorst is het adres
wijker Boys een tweetal nieuwe bordsponsors voor al uw wapeningswerk en allerlei soorten
in zonnetje gezet. Margreet Talen van Anyti- Laswerk. Voor het knippen van lengte staven
me De Wijk werd bedankt met een bos bloe- of het buigen van wapening wordt er gebruik
men door Jan Lier van de Wacker sponsorgemaakt van een computergestuurde EVG
commissie. Anytime heeft ruim assortiment
Buigmachine. Bruins BV is ISO 9001 gecervoor lunch of diner. Van de winterkroket in
tificeerd zodat klanten altijd kwaliteit en serde winter tot aan het stokbroodje kapsalon in vice kunt verwachten.
de zomer. Ook serveren ze verschillende sala- Toeval of niet de thuiswedstrijd tegen Steendes en stokbroodjes. En tevens beschikken ze wijker Boys werd met 2-0 gewonnen.
overeen uitgebreide ijskaart.

Bordsponsors bedankt
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