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Vera en Julia pimpen Dorpshuis in De Wijk

De entree, en ontmoetingsruimte van het
Dorpshuis in De Wijk heeft een behoorlijke
metamorfose ondergaan. Het bestuur werd
daarin geadviseerd door Julia Roozenbeek en
Vera Vos die tevens het ontwerp voor een

muurschildering hebben ontworpen en uitgevoerd. De creatieve dames, beide 21 jaar studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Lees meer op pagina 13 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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Stichting Duofietsen De
Wolden zoekt voorzitter
De stichting Duofietsen De Wolden heeft op
5 locaties in de gemeente een duofiets staan.
Deze fietsen kunnen worden ingezet voor
mensen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig te fietsen. In iedere plaats is een coördinator actief die o.a. de inzet van vrijwilligers
ondersteunt en het onderhoud van de fiets
regelt. Deze stichting is met ingang van 15
september 2020 op zoek naar een nieuwe
voorzitter.
De belangrijkste taken voor de nieuwe voorzitter zijn:
• Voorzitten van de vergaderingen
(gemiddeld 4 keer per jaar)
• Contacten met de gemeente onderhouden
onder andere m.b.t. subsidieaanvraag
• Ondersteunen van PR-activiteiten
We verwachten een tijdsinvestering van
maximaal 20 uur op jaarbasis.
Voor informatie kunt u bellen met
Sonja Verkaik tel 0612040953
of mailen naar soverkaik@planet.nl
Kijkt u ook eens op de website;
https://www.duofietsendewolden.nl/
De vacature is ook geplaatst op de vrijwilligersvacature bank van Welzijn De Wolden.

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

Mondkapje nodig?
Ik maak ze op bestelling ( vele printjes mogelijk ) Gea Oosterveen- Benning.
Telefoon: 0522-442274 / 06-17864557.

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Zal ut zo wezen…….?

Sparen bij Coop Dunnink

Het zal niemand ontgaan zijn, maar ons
wereldje staat best wel op de kop. Toch
moeten we met elkaar de kop niet in het
zand steken en er voor gaan.

Vanaf maandag 31 augustus kun je bij Coop
Dunnink sparen voor de mooiste voorleesboekjes én zachtste knuffels van Woezel &
Pip, Nijntje, Gonnie en Gijsje, Elmer en
Rupsje Nooitgenoeg. Samen een boekje lezen
is heel gezellig, en het is ook nog eens goed
voor de taalontwikkeling van je (klein) kind.
Voor welk karakter spaar jij mee?

Op de achtergrond wordt natuurlijk keihard
gewerkt door besturen, commissies, bedrijven, kroegen en noem maar, om de boel op
een juiste manier weer aan de gang te
krijgen, of te houden.
En natuurlijk weten wij het allemaal beter….. Waarom gien Wieker Feest, wat
een gezeur bij de Coop mit die karregies en
de tillevisie zet ik niet meer an over dat
Corona gezeur, Ik weet best wak murre
doen en laoten.
Ja, ja en dan hebben we het nog niet eens
over het leefklimaat van de dassen in de
omgeving van De Wiek. Konden ze lekker
peuzelen op het voetbalveld van de v.v.
Wacker, leggen ze daar een kunstgrasveld
neer.
De laatste geruchten vanuit het donkere
dierenbos is zelfs, dat de dassen binnenkort
gaan protesteren veur de Wieker Meule.
Juffrouw Ooieveer heeft al te kennen gegeven iedereen toe te willen spreken, terwijl
een aantal wasbeerhonden vanuit De Schiphorst een sfeeractie in petto hebben. Er
gebeurd dus van alles en er zit muziek in
ons mooie Dorpje aan de zuidkant van
Drenthe.
Hopelijk kunnen de zangkoren in navolging van bijvoorbeeld het SWE en Orkest
van Apollo weer snel bezig zijn met hun
mooie hobby.
En kan de oprichtingsvergadering van
Sjoelbakvereniging “De Wieker Stienties”
gauw doorgang vinden.
Kop dur Veur!!
Stebo
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Atlas Sport Wielerploeg
organiseert Wiekenroute
Het goede doel van 2020: Koninklijke Muziekvereniging Apollo
Op zaterdag 19 september organiseert de
Wielerploeg van Atlas Sport voor de tweede
keer de Wiekenroute. Dit is een tocht
van 200 kilometer, opgedeeld in vier
'wieken'; etappes van ongeveer 50 kilometer
per stuk. Na elke etappe is er een korte pauze
in het Atlas Sportcafé. Deelnemers kunnen
zelf bepalen welke etappes ze meedoen en
hoeveel.
Zorgeloos fietsen
Bij deze tocht hebben we vaste voor- en achterrijders waardoor je zorgeloos kunt fietsen
in de groep. Verder worden we begeleid door
motorrijders van de Antrappers. Er rijdt ook
een materiaal auto mee zodat eventuele pechgevallen onderweg opgelost kunnen worden
en uitvallers in kunnen stappen. Volledig verzorgd dus!

Onze Apollo-missie
Ook dit jaar koppelen we een goed doel aan
de Wiekenroute: we vragen van deelnemers
een bijdrage voor Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit De Wijk. Apollo is opgericht
in 1898 en nog steeds een springlevende vereniging. Apollo heeft een slagwerkensemble,
harmonieorkest en diverse jeugd onderdelen.
Jong en oud beleeft veel plezier aan het samen maken van muziek. De vereniging heeft
veel kosten voor bijvoorbeeld uniformen en
instrumenten. Een financieel steuntje in de
rug is dus van harte welkom. Laten we samen
een mooi bedrag bij elkaar fietsen voor Apollo!
Want wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest.
Meetrappen
Iedereen kan meedoen! Alle informatie is te
vinden op www.atlassport.nl/wiekenroute.
Aanmelden kan ook via de website. En loop
gerust binnen in de sportschool. We vertellen
er graag meer over.
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Maak kennis met Andre
Strijker - Coördinator van
Buurtteam De Wolden
Andre is coördinator van Buurtteam De Wolden –Buurtteam Noord en Zuid- en daarnaast
contactfunctionaris van de dorpen en kernen
gelegen aan de noordzijde van de A28.
Als contactfunctionaris ondersteunt hij de
dorpen en kernen naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid en heeft een verbindende rol
naar de gemeentelijke organisatie.
Dit gebeurt door het bouwen aan en onderhouden van functionele netwerken binnen de
gemeentelijke organisatie en
(maatschappelijke) instellingen binnen dorpen en kernen.
Buurtteam Noord en Zuid zijn beiden ook een
netwerkorganisatie waarbij het belangrijk is
om elkaar te kennen en van elkaar te weten
wat er speelt in de wijk.

Ook is André contactpersoon voor het fonds
Initiatiefrijk De Wolden. Een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven,
gericht op het verbeteren van de leefbaarheid,
van de sociale vitaliteit en de sociale infrastructuur van De Wolden.
Wilt u in contact komen met Andre ?
buurtteam@dewolden.nl - 0528 - 37 86 86
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Mantelzorgcompliment
voor mantelzorgers

zorger even weg kan. Of ze kunnen klussen in
en rondom huis doen.’’

Zorgen delen en emoties uiten
Minstens zo belangrijk is de emotionele onMantelzorg is langdurig en intensief hulp
dersteuning, benadrukt Cetrin Werink.
bieden, meestal aan een partner, ouder,
‘’Mensen kunnen hun zorgen delen en emoandere familieleden, buren of kennissen.
ties uiten, iets wat ze bij degene voor wie ze
Welzijn De Wolden geeft mantelzorgers
zorgen vaak niet willen doen. Mantelzorgen is
informatie, advies en begeleiding. Een
steun in de rug die mantelzorgers helpt om een zware taak en eruit stappen gaat niet. Ik
wil mensen dan ook aanraden om contact te
de zorg vol te houden. Als blijk van
zoeken wanneer de mantelzorg nog vrij licht
waardering is er bovendien het mantelzorgcompliment van Gemeente De Wolden. is. Dan kunnen we de mogelijkheden van
begeleiding bespreken, ter voorbereiding op
Dat kan tot 1 november aangevraagd
nieuwe situaties.’’
worden bij Welzijn De Wolden.
Groepsactiviteiten
Het mantelzorgcompliment is een eenmalig
Naast de individuele ondersteuning biedt
bedrag van € 300, bedoeld voor mensen die
zich dagelijks inzetten als mantelzorger. Het Welzijn De Wolden groepsactiviteiten voor
mantelzorgers. ‘’Een middag tot zelfs een
wordt uitbetaald aan de persoon die in 2019
heel weekend er tussenuit, geeft lucht om er
zorg heeft ontvangen, zodat die zijn mantelzorger(s) kan belonen. Een verzoek indienen daarna weer tegenaan te kunnen. Bovendien
ontmoeten mantelzorgers elkaar, ervaringen
kan tot 1 november via cetrinsnipuitwisselen is heel waardevol.’ Voor meer
pe@welzijndewolden.nl of via 0528 informatie over mantelzorgondersteuning,
378686.
kijk op www.welzijndewolden.nl (onder InExtra zwaar
formele zorg). Voor contact met de coördinaCetrin Werink is mantelzorgconsulent en be- tor Contactpunt Mantelzorg, bel met 0528-37
geleidt mantelzorgers die zich bij het Contact- 86 86 of mail naar
punt Mantelzorg hebben aangemeld.
cetrinsnippe@welzijndewolden.nl.
‘’Mensen vinden het prettig om hun verhaal
te kunnen doen. In de afgelopen maanden was
het contact alleen telefonisch. Tijdens de coronacrisis ging de zorg natuurlijk gewoon
door. Het werd voor sommigen extra zwaar
doordat opvang of contacten niet mogelijk
Het bestuur van de Historische Vereniging De
waren.’’
Wijk/Koekange heeft besloten, dat het
i.v.m.het coronavirus nog niet mogelijk is om
Praktische zaken regelen
de locatie in de molen in De Wijk te openen.
Inmiddels komen de huisbezoeken weer op
gang. ‘’We zien graag hoe het in een thuissi- Heeft u iets nodig van de Historische Verenituatie gaat en waar de mantelzorger tegenaan ging, zoals een omslag voor ‘t Olde Karspel,
een boek of iets anders, dan kunt u contact
loopt. Dat begint vaak met praktische zaken
opnemen met Johannes de Kleine, tel. 0522als het regelen van zorg en hulpmiddelen,
451580, Jan Westerbeek, tel. 0522-441898 of
dagopvang en indicatieaanvragen. Wij kunmet Ina ten Wolde, tel. 0522-442352. Zij zulnen dit oppakken of doorverwijzen naar de
juiste instanties zoals de gemeente of het In- len er voor zorgen, dat u het gevraagde in uw
bezit krijgt. Ook op kantoor van het Toerisformatiepunt Geldzaken De Wolden. Daartisch Informatie Punt (TIP), ook in de molen,
naast zetten we vrijwilligers in. Ze kunnen
dan bij iemand thuisblijven, zodat de mantel- kunt u artikelen van onze vereniging kopen.

Locatie H.V. De Wijk
Koekange nog gesloten
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Collecte Nierstichting

Nog even geen Kaarten!

De collecte van de Nierstichting is in de week
van 13 tot 19 september. Uiteraard beveel ik
deze collecte van harte bij u aan. In de voorgaande jaren was ik collecte-coördinator voor
deze stichting en regelde ik samen met collectanten de collecte. Ik wil graag alle collectanten bedanken voor hun inzet en betrokkenheid
voor deze collecte die hard nodig is voor nierpatiënten die afhankelijk zijn van dialyse.
Door omstandigheden kan ik dit niet meer
coördineren en ben dan ook heel blij dat Margriet Nijboer deze taak van mij kan overnemen. Ondanks de corona en verdergaande
modernisering zoals collecteren op afstand of
via de QR code hoop ik dat alle records worden gebroken en de collecte zeer succesvol
wordt. Uiteraard is het van het grootste belang dat er voldoende collectanten zijn. Als u
zich daarvoor wilt inzetten kunt u contact met
haar opnemen. ( 0648178877) Alvast bedankt.
Heel veel succes! R. Bernardus, De Wijk

Gezien de huidige omstandigheden rondom de
Corona, heeft de Supporters Vereniging Wacker besloten om de kaartavonden tot aan het
einde van dit jaar niet door te laten gaan.
Hopelijk kunnen we in januari 2021, of eerder
wanneer de situatie is verandert, weer startten
met de nieuwe competitie.
Natuurlijk hopen wij dan iedereen weer in
goede gezondheid te mogen begroeten bij het
klaverjassen en jokeren!
De Supporters Vereniging
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richtingsakte zou uitsluitsel kunnen geven,
maar die is zoek. Wat in ieder geval wel vast
staat is dat de club vernoemt is naar het Oostenrijkse Wacker Innsbruck. ‘Dat was in de
Het laatste competitieduel van voetbalvereni- vooroorlogse voetbal jaren de ‘Top of The
ging Wacker uit De Wijk dateert alweer van Bill’. Alleen de clubkleuren werden niet over
begin maart. Een spannende derby tegen Rui- genomen’. Dat de naam Wacker staat voor:
nerwold eindigde destijds in een gelijkspel.
‘Wij als club, krachtig en rap’ wordt wel eens
De huidige vierde plaats op ranglijst in de
geroepen, maar dat is zeker niet waar!.
vierde klasse had de opmaat moeten vormen
Prent: ‘Gelukkig is er verder weinig gedoe
voor het afsluiten van een prachtig voetbal
binnen de vereniging. Met driehonderdvijftig
seizoen. Het Coronavirus bepaalde anders.
leden en ruim honderd vrijwilligers mogen
Dit jaar zou er extra worden uitgepakt vanwe- we niet klagen. Onze accommodatie is up to
ge het 90 jarige jubileum van Wacker.
date, de kantine is onlangs verbouwd, het
‘Tuurlijk hadden wij ons dat iets anders voor- kunstgrasveld is een aanwinst gebleken’. Dat
gesteld’ zo stelt voorzitter Frans Zinger.
Wacker zelf vijftigduizend euro moest bijdra‘Ineens ligt de competitie stil. Heel bizar en gen in de kosten vormde geen obstakel.
onwerkelijk allemaal. Ook het sociale aspect ‘Financieel zijn de zaken op orde, dit kunnen
valt weg. Wat misschien nog wel belangrijker we lijden’.
is’.
Zinger: ‘Sportief gaat het eveneens goed.
Elk nadeel heeft zijn voordeel zoals een beEens nieuwe technische commissie, bestaankende voetballer ooit zei. ‘Het nieuwe kunst- de uit zes personen gaat de lijnen uit gaat
grasveld kon nu in alle rust worden aangezetten. De indeling van het eerste team is al
legd’. Vrijwilligers en clubiconen Roelof
bekend. Trainer Theo van ’t Zand begint aan
Hulzebos (75) en André Prent (71) zijn het
zijn derde seizoen. En ook de samenwerking
daar zeker over eens. Hulzebos: ‘Anders had met Vitesse ‘63 uit Koekange verloopt uitsteer gevoetbald moeten worden terwijl alles op kend . Dit wordt uitgebreid met de jeugd vande kop ligt’. Inmiddels is het kunstgrasveld
af 13 jaar’. Verder wordt gekeken of het
voltooid, en wordt het door de jeugd al veel- vrouwenvoetbal nieuw leven ingeblazen kan
vuldig gebruikt. De feestelijke opening laat
worden. En ook ‘Walking Football’ heeft de
nog even op zich wachten. Evenals als het 90 interesse. Al blijft er altijd nog wel iets te
jarige jubileumfeest dat een jaar wordt opge- wensen over. ‘Een stabiele derdeklasser dat
schoven.
zou mooi zijn’.
Saillant detail aan het jubileum is dat er twee heel
verschillende oprichting
data boven water komen.
Wacker hanteert zelf 1 april
1930, terwijl er in een aantal oude krantenberichten
ook melding wordt gemaakt
van 17 juli 1931. Voorzitter
Frans Zinger moet er om
lachen. ‘Klopt, daar is een
kleine discussie over ontstaan, moeten we nog maar
eens uitzoeken’. De op-

Wacker viert het 90 jarig
jubileum volgend jaar
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was vooral een gezellige aangelegenheid. In
totaal was er plaats voor zeven teams. Met de
De pubquiz bij café de Wiekslag is een succes anderhalve meter afstand paste dit precies op
geworden. Met vooral een diversiteit aan vra- het terras. De uitslag: 1e prijs: Team 2, 2e
gen, een fotoronde en een muziekronde moes- prijs: Wat eten we vandaag en 3e prijs: De
ten de deelnemers flink aan de bak. Maar het lange Hengels.

Pubquiz valt in de smaak
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Zwembad is gesloten

Straten versierd

Zaterdag 29 augustus was de laatste dag dat
er dit seizoen nog gezwommen kon worden
in Zwembad de Slenken. Daarom was er nog
een klein feestje ter afsluiting. Voor de jeugd
was er een stormbaan in het zwembad. En er
klonk gezellige muziek. Ook de brandweer
was aanwezig om de spuit te hanteren ter
verhoging van de feestvreugde. Het zwembad
mocht dit jaar 18.500 bezoekers verwelkomen. Weliswaar fors minder dan vorig jaar.
En dat had uiteraard vooral te maken met de
coronacrisis. Daardoor werden er veel minder
abonnementen verkocht dan voorgaande jaren. Maar toch is het Zwembad bestuur redelijk tevreden. Tijdens de warme dagen waren
er veel mensen van buitenaf die een kaartje
kochten. Ook de kiosk heeft redelijk gedraaid, en door snel in te springen op de corona maatregelen kon het bad uiteindelijk toch
nog sneller worden geopend dan verwacht.

Geen Wieker Feest dit jaar. De reden is bekend. Maar toch was het voor vele dorpelingen een vreemde gewaarwording. Waar er
anders afgelopen week gefeest zou worden,
bleef het nu angstvallig stil. Aan de oproep
van de Oranjevereniging om te vlaggen, hadden een paar straten gehoor gegeven. De Tillemaweg, Luchtenstein en de Doelenkamp
hadden de straten versierd.
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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

Tropische Reestdalderby
Al was het dan een wedstrijd ‘om des keizers
baard’ (een onderling toernooitje met v.v.
Steenwijk en M.S.C. als tegenstanders) IJhorst – De Wijk doet toch altijd vele voetbalharten sneller kloppen. Dat bleek ook wel ,
ondanks de bijna tropische temperaturen, uit
het grote aantal toeschouwers. En wat hebben
die beide selectieteams menig zweetdruppeltje laten vallen. Gezien de omstandigheden
kon het natuurlijk geen hoogstaand duel worden. Werd het ook niet, doch de spanning
vergoedde veel.
We waren nauwelijks een minuut bezig toen
Erik Wielink van de v.v. IJhorst, na een
mooie combinatie, de bal achter doelman
Daan Dekker schoot. Dat was wel even
schrikken voor de blauwhemden uit De Wijk,
doch daar begon het steeds beter te lopen.
Het was dan ook geen wonder dat gelegenheidsaanvoerder Dennis Westerbeek (good
old aanvoerder Edwin Dekker is herstellende

van een operatie) met een prachtige pegel de
gelijkmaker in de bovenhoek krulde. Joost
van der Weide wilde niet achterblijven en hij
schoot de 2 – 1 voorsprong binnen. En toen
ook nr 13 van Wacker (de voorlichting naar
het publiek was niet optimaal in IJhorst!!) nummer 3 binnenschoot, dacht de
rechtgeaarde Wacker supporter: “Zo, dat is
kat in ’t bakkie”! Maar dat moet je in een
deze Reestdalderby nooit denken, want de
oranjehemden uit IJhorst gooiden er , na de
rust nog even een flinke portie enthousiasme
tegenaan en kwamen zowaar, door wat foutjes in de Wacker verdediging, zelfs op 3 – 3.
En als je dan als jeugdspeler, vlak voor tijd,
door Wacker trainer Van ’t Zand, het veld
wordt ingestuurd, dan is het waarschijnlijk
een droom als je meteen bij de eerste aanraking van de bal, de winnende treffer binnenschiet. Dat overkwam jeugdspeler Kyhron
Donker! En zo ging de overwinning in deze
zeer sportieve wedstrijd toch nog mee naar
De Wijk. (bron: www.vvwacker.nl )

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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omvat typische dingen uit het dorp die bij
Julia doet de opleiding Vormgeving en Vera elkaar zijn gesprokkeld. Zoals bijvoorbeeld;
de Wieker Meule, de Reest, Ooievaars en de
houdt zich bezig met Grafisch ontwerp.
Laatstgenoemde is inwoner van De Wijk, en gouden knoppen van het Wieker Wapen. En
hoorde via-via over de oproep van het dorps- tijdens het schilderen kregen we nog enkele
huisbestuur in de plaatselijke media. Hierin spontane ingevingen en tips van bezoekers,
werd ‘gezocht naar creatievelingen ’ die mee deze zijn ook mee genomen in het ontwerp’.
wilden helpen om het dorpshuis te moderni- Nog meer klussen op stapel
seren. Sinds de verzelfstandiging staat dit
Voor de muurschildering zijn de kleuren, wit,
hoog op de ‘to-do list’ van het bestuur.
blauw en geel gebruikt. Samen met de bestuursleden en een schilder werden de overiBezoekers en gebruikers gepolst
‘We hebben bezoekers en gebruikers gepolst ge muren ook gelijk gesaust. Ook de houten
lambrisering heeft een ander kleurtje gekrehoe ze er over dachten, daarin kwam naar
voren dat ze graag lichtere tinten wilden zien gen. Jan Boerstra is verheugd over de nieuwe look. ‘Met beperkte middelen hebben we
in het interieur’ vertelt bestuurslid Jan
Boerstra. ‘Helemaal ons idee. De ouderwetse dit vorm gegeven. Want er staan nog meer
klussen die het verdienen om aangepakt te
bruine kleuren hebben daarom plaats geworden’. Een daarvan is de buitenkant van
maakt voor een fris en modern geheel’.
het gebouw. ‘De uitstraling moet anders, en
Ontwerp goedgekeurd
we hebben daar ook wel ideeën over hoe dat
Nadat het ontwerp goed gekeurd was gingen moet!’.
de dames met frisse moed aan de slag. Vera: Het bestuur is tevreden over de geleverde
‘Ik woon doordeweeks op kamers in Gronin- prestaties van beide dames. En heeft Vera
gen, maar door de coronacrisis was ik ineens ook de opdracht gegeven om een nieuwe
veel meer thuis in De Wijk. En was er volhuisstijl te ontwerpen.
doende tijd voor een nieuwe uitdaging. Het
leek me leuk om mee te helpen om het dorps- Vera en Julia hebben het er maar druk mee,
huis te verfraaien’. Samen met vriendin Julia naast diverse muurschilderingen is het kunstRoozenbeek uit Veeningen gingen ze in mei zinnige duo ook verantwoordelijk voor de
prachtige decoratie van het Taribush Kuna
aan de slag. in juni werd de laatste hand gelegd aan de muurschildering. ‘Het kunstwerk festival. Ze zijn te volgen op hun eigen facebookpagina en het gezamenlijk instagram

Vera (links) en Julia hebben belangeloos vele uren gestoken in de muurschildering
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De Antrappers zien
het positief tegemoet
De leden van Motorclub De Antrappers hadden zich het 40 jarige jubileum heel anders
voorgesteld. Dit jaar zou er flink uitgepakt
worden. Tal van activiteiten stonden er op de
agenda. Vele daarvan zijn inmiddels al geschrapt. ‘De club blijft echter positief ingesteld. Kan het niet linksom, dan maar rechtsom’ zo meldt voorzitter Arend Klomp.
Zonnedag
Een van die mooie activiteiten is de Zonnedag. Het jaarlijkse uitje met de senioren van
Duninghe. Deze is al verzet naar september,
maar ik vrees dat dit toch niet gaat lukken.
Geen verloren jaar
De Antrappers beschouwen het zeker niet als
een verloren jaar. ‘We gaan proberen er toch
een waardevol jubileumjaar van te maken. Zo
goed en zo kwaad als dat kan’. De toerriten
op dinsdagavond zijn voorzichtig alweer opgepakt. ‘We houden voldoende afstand op de
motor, dus we hebben ook geen vaccin nodig’
grapt Klomp. Met deze toerriten wordt altijd
geld ingezameld voor ALS. ‘Dat zal dit jaar

vermoedelijk iets minder zijn dan andere jaren, zo is de verwachting´. De Duofiets blijft
voorlopig nog wel even in de stalling staan.
‘We pakken het fietsen met de senioren weer
op zodra het weer kan’.
Activiteiten verschuiven
De Wiekers zullen het jaar anders beleven zo
is het besef. ‘Het Wiekerfeest, de Cabriorit,
Wiekloop, Wielerronde en het Beachvolleybaltoernooi zijn al van agenda gehaald’. De
motorclub is daarnaast een actieve club die
eveneens veel dingen organiseert voor de
inwoners. Maar nu deze ook grotendeels wegvallen blijft er niet veel meer over. ‘Een aantal activiteiten verschuiven we naar het najaar. En wat niet lukt doen we volgend jaar’.
Presentje
Om het jubileumjaar toch nog enig franje te
geven ontvingen alle leden een zgn. Buff
Kol. Deze kol/nekwarmer is gemaakt van dun
materiaal en voorzien van het clublogo.
Klomp: 'Het leek ons een leuke presentje voor
al onze bijna driehonderd leden. Door Covid19 is het een heel ander jubileumjaar geworden dan gepland. Maar wie weet kunnen we
in het najaar nog leuke dingen doen'!’.

De toertochten vanaf café de Wiekslag zijn inmiddels weer opgestart.
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