
  

   

Toch een 'kleintje Nieuwjaarsduik' in de Reest 

                                       8e jaargang nr. 01 l 09 jan 2021 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Van een officiële Nieuwjaarsduik was dit 

keer geen sprake. Dit publieks-evenement 

normaal gesproken georganiseerd door MC 

Antrappers was in een eerder stadium al af-

gelast. Toch konden sommigen het niet laten. 

Iets van tien diehards uit De Wijk waren van 

de partij voor een frisse duik in de Reest. En 

dit was puur op eigen initiatief zonder daarbij 

ruchtbaarheid aan te geven. Namens IJhorst 

was er geen afvaardiging present dit keer. 

Het water was behoorlijk koud, zo liet een 

van de deelnemers weten. 
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Te koop, gevonden, verloren  

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                   

 

 

DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Wat me deze keer op viel!!  
 

Dat waren toch wel de weken en dagen zo 

rondom de kerst. Opvallend hoe vaak dat 

woord Kerstmis vervangen wordt door het 

Engelse woord Christmas. Vooral in liedjes 

schijnt het mode te zijn om te zingen van 

‘Holy Christmas’. Waarom toch? 
 

En dan dat weer! Ik denk heel vaak aan mijn 

kinderjaren, hoe je in de kerstvakantie bijna 

altijd kon schaatsen. Ondergelopen weilan-

den, sloten, diepjes; ze konden na een paar 

nachten vorst al ‘houden’. En hoe klein je 

ook was, je vader bond je een paar van die 

houten schaatsjes onder, nam je op zijn sterke  

rug en zette je op het ijs neer. Broerlief (10 

jaar ouder!) had een lange stok, waar je aan  

kon gaan hangen en meegetrokken werd . 

Bukken onder al die kleine bruggetjes door. 

Wat een vermaak!. 
 

En als je wat groter was, ging je naar de ijs-

baan! Je leerde ‘beentie/pootie over’ om door 

de bochten te gaan. Alles schaatste. Iedereen 

die maar eventjes vrij had, bond de houten 

schaatsen onder (de z.g. Noren waren er toen 

nog niet). De boerenzoons en knechten 

schaatsten tot  ongeveer 4 uur, want dan was 

het tijd huiswaarts te keren in verband met 

voer- en melkenstijd! ’s Avond ging men dan 

meestal nog wel weer naar de z.g. verlichte 

baan. Dan wilde ook nog weleens de roman-

tiek (in het halfduister!) toeslaan! 
 

In het midden van de ijsbaan had het ijverige 

ijsbestuur een mooie ijsvlakte gemaakt voor 

de z.g. ‘schoonrijders’. Meestal een wat eli-

taire groep, die met hun apart soort schaatsen 

prachtig over het ijs zwierden. Vaak als twee-

tallen. En dan natuurlijk de schaatswedstrij-

den van school. Met alle vaders en moeders 

en opa’s en oma’s aan de kant van de baan. 

80 meter, wie het snelst naar de andere kant 

‘krabbelde’ (het was meer lopen dan schaat-

sen) was de grote triomfator!  
 

En als dan de dooi intrad, was voor ons, als 

jeugd, ook het z.g. ‘schotsie trappen’ een 

geweldige belevenis. Dat ging net zo lang 

door tot er iemand tot zijn k…. in het water 

stond, tot groot vermaak van de rest!. 

En dan werden de schaatsen ingevet en op 

zolder gelegd voor een volgend  jaar. 

Nostalgie! Zou het ooit nog eens terugko-

men? 
 

Jan Tijink 

Archieffoto: Schaatswedstrijden OBS de Horst  23-1-2013 



bedenken ontwerpen uitvoeren

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 728100
www.gacreatief.nu

Geworteld in het verleden, 
indrukwekkend in het heden
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 Twan Ten Heuvel van  

start met installatiebedrijf 
 

In deze roerige tijden een bedrijf starten is 

best opmerkelijk. Daar is de uit De Wijk af-

komstige Twan ten Heuvel (24) het zeker 

mee eens. Het weerhield de jonge onderne-

mer, die sinds kort in Meppel woont er echter 

niet van om voor zich zelf te beginnen. Vanaf 

13 oktober is Ten Heuvel Installaties actief. 
 

Bij dit nieuwe installatiebedrijf kunnen men-

sen terecht voor de meest uiteenlopende in-

stallatiewerkzaamheden op het gebied van:  

water, gas, elektra, sanitair, verwarming en 

onderhoud.  Ten Heuvel: ‘Als installateur, 

loodgieter en elektricien zijn we voorname-

lijk actief in renovaties, onderhoud, uitbrei-

ding en nieuwbouw op zowel de particuliere 

als de zakelijke markt’. Ook bij eventuele 

problemen zoals een lekkage of een cv-

storing probeert de jonge ondernemer zo snel 

mogelijk het probleem te verhelpen.  
 

De eerste schreden op het pad zette Ten Heu-

vel bij Duiveman installatietechniek , waar 

hij als stageloper de fijne kneepjes van het 

vak leerde. Bij Peter van der Molen Installa-

ties en Feenstra verwarming deed hij even-

eens veel praktijkervaring op. ‘Vanaf jongs af 

aan, had ik al de droom en ambitie om voor 

mezelf te beginnen. Het is misschien bijzon-

der om dat in coronatijd te doen, maar ik heb 

besloten  om gewoon de stoute schoenen aan 

te trekken en van start te gaan. Tot nu loopt 

het best goed’. Om de klanten goed te kunnen 

bedienen is er geïnvesteerd in een goede be-

drijfsbus en bijbehorende gereedschappen.  

Ook de gloednieuwe website is al actief. 

Hierop staan alle specialisaties en werkzaam-

heden en omschreven. 
 

Ten Heuvel: ‘Bij ons staat de klant centraal. 

Wij denken graag met u mee en zijn pas te-

vreden als u dat ook bent. Het gaat immers 

om comfort in huis, of dit nou over verwar-

ming, verlichting of andere installatiewerk-

zaamheden betreft’. Ten Heuvel Installatie 

werkt met de beste materialen en vooraan-

staande merken, zodat een lange levensduur 

van de installatie gegarandeerd is. ‘We geven 

graag een eerlijk advies dat aansluit op de 

persoonlijke situatie en wensen. Plus een 

vakkundige installatie voor een eerlijke prijs’.   
 

Meer informatie: tel: 06-31264033 of 

www.tenheuvelinstallaties.nl   
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Vrouwen van Nu bezorgen  

kerstverrassing bij leden 
 

Het bestuur van de Vrouwen van Nu afd. De 

Wijk heeft donderdag 23 december alle leden 

thuis verrast met een smakelijke kerstverras-

sing.  Maar liefst 101 plaatcakes gebakken 

door de bakkers van Coop Dunnink  werden 

er bezorgd in De Wijk en Koekange. 
 

Ook voor de Vrouwen van Nu verliep het jaar 

even anders dan gepland vertelt voorzitter 

Janny Flik. ‘We hebben in januari en februari 

nog twee prachtige bijeenkomsten gehad. In 

februari hebben we ook nog gewandeld met 

driehonderd deelnemers, weliswaar in de 

stromende regen maar het was een leuke dag’.  

De laatste bijeenkomst  die georganiseerd 

werd was de Vrouwendag De Wolden in Rui-

nen, waar tweehonderdvijftig vrouwen bij 

aanwezig waren.  En toen deed de corona zijn 

intrede, en viel alles stil. 
 

Maar het bestuur bleef inventief. Met Pasen 

werd een zelfgemaakt paasei met paaseitjes 

bij de leden bezorgd. In juni ging een afvaar-

diging op pad om zonnebloemzaden bij de 

leden af te leveren. En dit was een succes zo 

bleek. De grootste zonnebloem was 2,61 cm 

in de grond, en 2,00 cm in de pot.  Tijdens 

Sinterklaas werd er getrakteerd op Peperno-

ten.   
 

Op 24 januari staat de jaarvergadering op het 

programma. Daarbij worden liefst tien jubila-

rissen gehuldigd zo is het plan. Echter, het is 

onzeker of dit door kan gaan. 
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Nieuwe datum Grensloos 

Kunst Verkennen 
 

De kunstroute Grensloos Kunst Verkennen 

(GVK) startte in 2008 als jaarlijks evenement 

in Zuidwest Drenthe, in de dorpen de Wijk en 

IJhorst en het tussenliggende landschap van 

de rivier De Reest. Vanaf 2017 is het een 

biënnale om en om met diverse andere cultu-

rele evenementen als Into Nature en Puppet 

International. De laatste editie van GKV was 

in 2019 en de volgende was gepland voor 

september 2021. Zoals u zich wel kunt voor-

stellen heeft Covid-19 ook Grensloos Kunst 

Verkennen in haar greep. Er is meer veran-

derd dan zo op het oog lijkt. Alle tweejaar-

lijkse routes die in 2020 zouden plaatsvinden 

zijn verplaatst naar 2021. Dit houdt in dat 

GKV alsnog tegelijk met de andere routes 

zou worden gehouden. 
 

Hierover hebben het bestuur en de verschil-

lende commissies binnen GKV in de afgelo-

pen maanden uitvoerig gesproken. Dit heeft 

geresulteerd in het bestuursbesluit om de 

eerstvolgende route niet in 2021 te laten 

doorgaan, maar in mei 2022.  
 

Dit houdt in, dat de volgende route van 

Grensloos Kunst Verkennen zal plaatsvinden 

in de laatste 3 weekenden van mei en wel van 

12 t/m 29 mei 2022. 
 

We hopen u dan weer te mogen begroeten. 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van                                           

Grensloos Kunst Verkennen, 

Lineke Eskes, voorzitter         
 

 

Theo van ’t Zand vertrekt 
 

Na drie seizoenen komt er een einde aan een 

mooie samenwerking tussen voetbalvereni-

ging Wacker uit de Wijk en trainer van het 

eerste elftal Theo van ’t Zand. Theo maakt 

zijn laatste seizoen (als dat door gaat) ge-

woon af in de Wijk. In het eerste seizoen 

werd in een spannende competitie een perio-

detitel gepakt en de promotie naar de 3e klas-

se net gemist. Het tweede en het derde sei-

zoen is helaas onderbroken door corona. Het 

eerste team van de club staat momenteel bo-

venaan en wil zodra de competitie weer 

wordt hervat er alles aan doen om de stap 

naar de 3e klasse te maken. De komende pe-

riode gaat V.V. Wacker op zoek naar een 

geschikte opvolger. 
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 Caravan brandt uit   
 

Naast het viaduct aan de Slenkenweg in De 

Wijk is woensdagavond een caravan uitge-

brand. Voor de brandweer was er weinig 

meer te redden. De melding kwam om vijf 

over half tien binnen bij de meldkamer. Bij 

de aanhanger werd geen eigenaar aangetrof-

fen. Over de oorzaak is niks bekend. 
 

Rustig met oud en nieuw                 
 

De oud en nieuw viering in De Wijk is rustig 

verlopen. Op oudejaarsdag werd er op som-

mige plekken carbid geschoten. Bij het Gold-

steinplantsoen werd een vreugdevuur ontsto-

ken. Politie en brandweer kwamen even 

poolshoogte nemen, maar besloten het vuur 

gecontroleerd uit te laten branden. Op het 

evenemententerrein werd een dag eerder nog 

takken, coniferen en pallets afgevoerd door 

de gemeente, bedoeld om op oudejaarsdag in 

brand te steken. Ondanks het vuurwerkver-

bod werd er toch vuurwerk afgestoken. Ook 

de Kerkklokken van IJhorst waren tijdens de 

jaarwisseling te horen in De Wijk.   
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Riestebloazers brengen 

ode aan de Zonnewende  
 

De Riestebloazers hebben maandagmorgen 

21 december een ode gebracht aan de Zonne-

wende. Dit is de gebeurtenis waarbij de zon, 

gezien vanaf de aarde, haar noordelijkste of 

zuidelijkste positie bereikt. De zon staat dan 

recht boven een van beide keerkringen: de 

Kreeftskeerkring in het noorden of de Steen-

bokskeerkring in het zuiden. 
 

Naarmate de zon schijnbaar in de richting van 

de Kreeftskeerkring beweegt, worden de da-

gen op het noordelijk halfrond langer en op 

het zuidelijk halfrond juist korter. Wanneer 

de zon schijnbaar naar de Steenbokskeerkring 

beweegt, is dit andersom. Deze schijnbare 

beweging keert letterlijk om op het moment 

van de zonnewende. 
 

Dit was op bij de noordelijke winterzonne-

wende op 21 december om 11:02 ’s ochtends. 

De zonnewende vindt over de hele wereld op 

hetzelfde moment plaats, maar het lokale 

tijdstip hangt af van in welke van de 24 tijds-

zones je woont.  En ten zuiden van de eve-

naar is de zonnewende in december juist het 

begin van de zomer.  
 

De zonnewende - en de seizoenen - zijn het 

gevolg van het feit dat de aardas in een hoek 

van 23,5 graden ten opzichte van de zon staat. 

Daardoor worden het noordelijke en het zui-

delijke halfrond in de loop van het jaar niet 

steeds in dezelfde mate belicht tijdens onze 

rondjes rond onze ster. 
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Antrappers sluiten ‘snert-

jaar’ goed gemutst af 

Het 40 jarige jubileum van de Antrappers is 

iets anders verlopen dan tevoren was ver-

wacht. Veel geplande activiteiten moesten 

vanwege de corona worden afgelast. Deson-

danks heeft de motorclub  getracht er iets van 

te maken. Met een duik in de Reest, op 1 ja-

nuari werd het jaar fris gestart. De opbrengst 

van deze Nieuwjaarsduik, tweeduizend euro 

ging naar de Bijenclub in De Wijk en naar 

OBS De Iekmulder in IJhorst. In maart wer-

den er bloemen en gebak bezorgd bij zorgcen-

trum Dunninghe. Om het personeel en bewo-

ners een hart onder de riem te steken.  

Op 8 september werd er een korte toerrit ver-

reden door de regio. Hier deden vijftig leden 

aan mee. En voor alle leden was er een zgn. 

Buff Kol als presentje. Ook bracht de motor-

club begin december het jubileumdrankje 

WD40 in een speciale olieflacon op de markt.  

Om het 'snert-jaar' toch goed gemutst af te 

sluiten, stonden de leden op Oudejaarsdag bij 

de Coop, om gratis snert en ijsmutsen uit te 

delen. Om tevens de jubileumaanbieding, 

bestaande uit een fles jubeleulie en een fles 

nozem oil + oliepomp te verkopen. 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen onze klanten de beste wensen                 

en een visrijk 2021. 

Vitamine ZEE pakket: boordevol                       

Omega 3 & vitamine D 

Haring vers van het mes 3 voor € 5,00 

Zalmbuik als paling gerookt 300 gr € 5,00 

Makreel uit eigen rokerij 2 voor € 5,00 

Elke vrijdag in de wijk van 11.00 -18.00                  

met groot assortiment verse, gebakken en 

gerookte vis uit eigen rokerij! 

Vermijd drukte & bestel: 06-51603133 

 Aanbiedingen geldig op 8 en 15 januari  
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 Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 
 

dewijk.info 
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info 

Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl  en www.dewijk.info 

Volgende editie verschijnt 23 januari 2021. Kopij inleveren voor 18 jan 09.00 uur 

Informatie:  

112 

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 

http://www.dewijk.info
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