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Behoorlijk frisse Nieuwjaarsduik in de Reest

Met een temperatuur rond het vriespunt
was het niet echt een pretje om mee te
doen aan de Nieuwjaarsduik.
Maar daar hadden de vele bikkels uit De
Wijk en IJhorst geen boodschap aan, zij
sprongen klokslag 14.00 uur gewoon in de
Reest. Het was inmiddels de zestiende keer

dat deze duik georganiseerd werd door de
Antrappers. Zoals elk jaar gaat de opbrengst
naar een tweetal goede doelen. Dat zijn Bijenclub De Wijk voor vernieuwing van de
bijenkast in Dickninge en de renovatie van
het schoolplein van OBS De Iekmulder. Samen mogen ze € 2020 euro verdelen.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Swingen in de Havezate
Heb je ook zo’n heimwee naar die heerlijke
swingavonden van vroeger? Ga je nog steeds
graag dansend uit je dak en wil je het nieuwe
jaar swingend beginnen? Dan ben je op vrijdagavond 24 januari in de Havezate in de
Wijk op je plek.
Nelleke Gosker en Pauline Hofstra houden
dan een ouderwetse swingavond. DJ Dansant
(Resy Arts) draait muziek uit de jaren 60 tot
90 afgewisseld met recentere hits. Rock, pop,
disco, dance, soul, funk, new wave. Voor
iedereen die het weekend vrolijk en fit wil
beginnen en weer eens wil uitgaan op een
schappelijke tijd.
De avond is van 20.00 tot 00.00 uur. Meer
informatie: gp.hofstra@gmail.com.

Wat me dit keer opviel!!
Was het de vorige maand december de maand
van de kerstconcerten, ook in de komende
maand (en) zullen we weer kunnen genieten
van de nodige nieuwjaarsconcerten. Zeker nu
we een jaar tegemoet gaan waarin we gedenken dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn van de
Duitse onderdrukking. Ook onze regering
heeft gemeend, dat we dat op gedenkwaardige wijze moeten vieren en men heeft daarom
een fiks bedrag aan de provincies ter beschikking gesteld om dat op waardige wijze te
besteden. In veel gevallen zullen dat bevrijdingsconcerten worden.

dit ongetwijfeld een feestelijk en passend
bevrijdingsconcert worden.
Terug echter naar deze maand januari, want
traditiegetrouw was daar op zondag 5 januari
het Nieuwjaarsconcert verzorgd door het
N.N.O. in schouwburg Ogterop in Meppel. En
ook traditiegetrouw, was het bij dit (licht)
klassieke concert weer bomvol in die klassieke, mooie schouwburgzaal van Ogterop!
Het orkest stond deze keer onder leiding van
de Oost-Europeaan Rossen Gergow. Een rustige, maar o zo mooi dirigerende dirigent,
waar je met plezier naar keek. Bovendien was
er vocale ondersteunging van de sopraan Adina Aaron.
Het publiek, vooral een grijs publiek, kreeg
voor de pauze, een redelijk zwaar repertoire
aangeboden, met uitzondering van een prachtig werk van Rossinni ‘L’Italiana in Algeri’,
prachtig door het orkest uitgevoerd.
Na de pauze een duidelijk ander repertoire!!Je
zag de volle zaal opveren bij de 1e klanken
van ‘Leichte Kavallerie’ van Frans von
Suppé. En ook de rest van het programma,
waarbij de sopraan steeds beter begon te zingen, was een lust voor het oor! Werken van
de ‘Strauszenfamilie’, van George Bizet, van
George Gershwin en Franz Léhar, kregen een
warm applaus. Aan het slot zelfs een staande
ovatie!

Gelukkig te constateren, dat dit soort muziek
bij het toch merendeel oudere publiek , nog
lang niet vergeten is! Hulde aan de organisaOok is men in ons dorp De Wijk druk doende
tie van schouwburg Ogterop voor het in stand
om op zaterdagvond 19 april in de sporthal
houden van deze traditie!
De Slenken een dergelijk concert te organiseJan Tijink
ren. Met de Koninklijke Muziekvereniging
Prins Clauslaan 50.
Apollo en een aantal koren uit ons dorp kan

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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Kerstwandeling brengt
veel wandelaars op de been
De weersomstandigheden op tweede kerstdag
waren prima voor een wandeling. Dat bracht
in De Wijk bijna duizend bezoekers op de
been, bij de kerstwandeling georganiseerd
door Tourist Info Het Reestdal – De Wijk.
De start van de wandeling begon bij de kantine van vv Wacker aan de Wiltenweg. Tussen
10.00 en 13.30 uur was de start.

km. De routes gingen voor het grootste deel
over onverharde paden en een stukje langs de
Reest en door de bossen in de omgeving van
de Wijk.

De korte route ging grotendeels over landgoed Dickninge en de lange route gaat ook
langs het kerkje van IJhorst. Onderweg klonken de geluiden van midwinterhoorns, bespeeld door leden van de midwinterhoornblaasgroep De Riesteblaozers. Bij de koek- en
zopie tent in het Dickninger Bos was de gelegenheid om even te pauzeren, en om de inEr kon gekozen worden tussen een korte route wendige mens te versterken.
van ca. 5,5 km en een lange route van ca. 10,5
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Atlas Sportcafé
organiseert Vinyl top 40
Veel mensen hebben nog elpees en singles in
huis. Het is natuurlijk jammer om ze nooit
meer te draaien en de verhalen die erbij horen te vertellen! Wij geven je graag de mogelijkheid je plaatjes nog eens te laten horen op
onze vinylavond op zaterdag 25 januari in
Atlas Sportcafé. Toegang is gratis.
Je kunt tot 16 januari doorgeven welke van
jouw platen jij nomineert voor onze top 40.
Vervolgens mag iedereen stemmen tot 24

januari. Zo ontstaat de
top 40! En heb je geen
platen of neem je ze
niet mee? Ook dan ben
je natuurlijk van harte
welkom!
Je bent op zaterdag 25
januari vanaf 20:30 welkom in het Atlas
Sportcafé. We lopen de lijst bij langs en spelen natuurlijk een groot deel van de platen af.
Een gezellige avond voor jou en je muziekliefhebbende vrienden dus!
www.atlassportcafe.nl/vinyl
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Hulp bij digitale overheidsdiensten
De dienstverlening sluit aan bij het Informatiepunt Digitale Overheid dat vanaf voorjaar
2020 in de bibliotheken van de vier kernen in
De buurtteams De Wolden zijn vanaf januari De Wolden een plek krijgt. De bibliotheekin de bibliotheken van Ruinen, Ruinerwold, medewerker is het eerste aanspreekpunt voor
de Wijk en Zuidwolde te vinden. Wekelijks
algemene vragen over de diensten van onder
is gedurende een dagdeel een buurtwerker
andere het UWV, DUO, Belastingdienst en
aanwezig voor vragen en ideeën die inwoners SVB. Inwoners kunnen zo geholpen worden
hebben op het gebied van wonen, welzijn,
om de juiste informatie te vinden op de webzorg en veiligheid.
sites van deze overheidsinstanties of te worDe buurtwerkers horen graag wat er leeft en den doorverwezen binnen de eigen gemeente.
denken mee. Waar nodig verwijzen ze door
Buurtteams centraal aanspreekpunt
naar de juiste instantie of andere lokale initia- De keuze om beschikbaar te zijn in de bibliotieven of activiteiten. Inwoners kunnen zon- theken past bij de doelstelling van de twee
der afspraak voor een gesprek of een kop
buurtteams die vanaf 2018 in De Wolden
koffie bij de buurtwerkers terecht.
actief zijn. In de buurtteams zijn vertegen-

Buurtteams beschikbaar
in bibliotheken

Vanaf 6 januari a.s. zijn ze op de volgende
dagen en tijdstippen aanwezig:
Bibliotheek Ruinen,
maandag 13.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Ruinerwold,
dinsdag 13.00 – 16.00 uur
Bibliotheek De Wijk,
donderdag 9.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Zuidwolde,
donderdag 13.00 – 16.00 uur

woordigd Welzijn De Wolden, gemeente De
Wolden, politie, Actium, GGZ Drenthe en
Cosis. Ze zijn het centrale aanspreekpunt
voor wat voor vragen of meldingen dan ook.
Inwoners kunnen niet alleen klachten en zorgen bij de buurtteams kwijt, maar ook ideeën
voor verbeteringen of nieuwe initiatieven.
Met de praktische dienstverlening wil de
gemeente problemen en vragen van inwoners
zo vroeg mogelijk signaleren en erger voorkomen.
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iedereen in koppels een boompje leggen, en 's
middags ieder voor zich. Tussen de middag
was er voor iedereen snert met broodjes om
Zaterdag 28 december was het klaverjastoer- op te laden.
nooi bij café de Wiekslag. In totaal deden er De winnaars van de vleespakketten zijn 1.
48 mensen mee, dat was ook het maximaal
Henk Zantingh, 2. Dirk Klomp, 3. Henri
aantal wat mee kon doen. 's Morgens kon
Duinkerken.

Prijswinnaars café de
Wiekslag bekend

De prijswinnaars van de kerstloterij hebben de prijzen ook opgehaald. Dat zijn:
Stefan Bork - bon van de Havixhorst
Roelof Hagewoud - bon van de Raket
Niels Timmerman - bon van Kiri
Marit Elsinga - dekbedset van Matrassenconcurrent.
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Van der Sluis sponsort met voetbaltassen
Zondag 15 december heeft van der Sluis transportbedrijf het derde elftal van v.v. Wacker
voorzien van prachtige voetbaltassen. Namens de sponsorcommissie in de persoon van Jan
Lier werd Niels bedankt voor deze zeer gewaardeerde geste met een cadeaubon
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De Riestebloazers hangen
de midwinterhoorns
voorlopig aan de Wilgen
Vanaf maandag 6 Januari (Driekoningen)
hangen de Midwinterhoorns van De
Riesteblaozers weer aan de wilgen of op de
Hilde. En daar blijven ze daar tot 29 november dit jaar wanneer de Adventsperiode weer
aanbreekt.
Afgelopen weekeinde kwamen ze nog op
diverse plaatsen in actie. Zo waren ze 4 januari te horen in Diever bij het zgn. 'Afbloazen'.
Op zondag januari bij recreatieplas De Zwarte Dennen om nog een keer 'Heidens Kabaal'
te laten horen met een aantal gastblazers uit
Diever, Dwingeloo, Zorgvlied en Wateren.
De vele wandelaars hielden toch even halt om
te luisteren naar dit mystieke geluid. De afgelopen periode zijn de Riesteblaozers bijzonder druk geweest met zeer diverse optredens
al dan wel of niet op uitnodiging. Zes weken

lang waren ze toch diverse keren ergens ter
plaatse om hun opwachting te maken. Volgens lid Peter Roos merkten ze dat er een
groeiende belangstelling is voor de Midwinterhoorn en het bijbehorende verhaal. Roos:
'Bijzonder deze periode was toch wel blazen
bij de 'Ode aan de Vrijheid' in Diever op 27
december, dit i.v.m. 75 Jaar vrijheid dat we
gaan vieren dit jaar'.
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BCW sluit het
jaar knallend af
Business Club Wacker heeft op oudejaarsdag
het jaar 2019 knallend afgesloten met een
vuurwerkspektakel. Dit gebeurde tijdens de
traditionele Oudejaarsborrel. Voor supporters,
familie, vrienden, leden van Wacker en BCW
stond er vanaf 14.30 uur een hapje en drankje
klaar in de kantine van de club. Het was vooral een gezellige bijeenkomst. De opkomst
was bijzonder goed te noemen.

Nieuwjaarsreceptie
De Wacker Nieuwjaarsreceptie is zondag
goed bezocht. Traditioneel werd er eerst gevoetbald. Het damesteam nam het op tegen
het 45+ team. De dames verloren nipt met 23. Bij de wedstrijd Wacker 4 tegen Wacker 2
werd er ook behoorlijk strijd geleverd. Wacker 4 won met 7-3. Daarna sprak voorzitter
Frans Zinger de aanwezigen toe in de kantine.
Hij nam het jaar 2019 in vogelvlucht. Daarna
kon er geproost worden op het nieuwe jaar.
En op het 90 jarig jubileum van de club
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Jan en Harry in zonnetje
gezet door Supporters
Vereniging Wacker
Onlangs werden twee actieve leden van de
Supporters Vereniging Wacker verrast door
voorzitter Hans van Luin. Wie kent ze niet
Jan Tijink en Harry Waninge! Jan voorziet
het programma blad van de thuiswedstrijden al jaren van het voorwoord en is op vele
andere manieren actief bij v.v. Wacker!
Na jaren actief te zijn geweest als leider,
trainer, scheidsrechter en terreinman, is
Harry al vele jaren ‘het gezicht en geluid’
van DNO Radio de Wolden. Op uiterst deskundige wijze voorziet hij de thuisblijvers
van het wedstrijdverslag van Wacker 1 op
frequentie 104.8 FM.
En als je denkt, speelt het eerste een thuiswedstrijd? Bij de invalswegen van ons
mooie dorpje De Wiek hangen al op maandag bordjes met de tegenstander van de
komende zondag. En wie doet dat? Juist,
Harry dus!
De Supporters Vereniging is dan ook heel
erg blij met Jan en Harry en vond het dan
ook weer tijd om beide te bedanken voor
hun inzet. Onder toeziend oog van De Wieker Bolle werd aan hun een rijkelijk gevuld
kerstpakket geschonken. Beide waren zeer
content met de waardering en beloofden
optimaal te zullen genieten van de lekkernijen.
De afgelopen tijd is de Supporters Vereniging druk bezig geweest met allerlei activiteiten. Zoals de aanschaf van de nieuwe
muziekinstallatie in de kantine, die een gehele metamorfose heeft ondergaan. De
kaartavonden en een explosieve groei van
het aantal leden van de Supporters Vereniging! Ook het jaarlijkse Oliebollentoernooi
en het Klaverjas marathon werden door de
supporters vereniging georganiseerd. Op de
website en op social media wordt hier doorgaans verslag van gedaan.
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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…………………………..
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