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Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Bij het Dorpshuis in De Wijk is een Wolf 

gespot. Het is volgens deskundigen een man-

netje met honger naar plezier en vertier die 

door het bestuur naar het Dorpshuis is ge-

lokt. Deze Wolf met roepnaam Martin heeft 

een warm nest gevonden aan de Dorpsstraat. 

Martin Wolf heeft zich als aanjager en orga-

nisator verbonden aan het Dorpshuis en gaat 

zich hiervoor inzetten .  

Lees meer op pagina 2 >> 
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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   

Afscheid                                                         
Hierbij wil ik iedereen die mijn afscheid on-

vergetelijk heeft gemaakt, als assistente v.d. 

huisartsenpraktijk in De Wijk, heel hartelijk 

bedanken! De vele lieve reacties op Facebook 

en op de kaartjes, de mooie bloemen en                

cadeautjes, zijn voor mij heel bijzonder! 

Tot ziens, maar nu in het dorp! 

Irene Lier- de Boer. 

Te koop, gevonden, verloren  

Vervolg van voorpagina 
 

Om samen met de Wiekers het Dorpshuis een 

herkenbare, passende en gewaardeerde vaste 

plek te gaan geven in het dorp waar mensen 

graag komen omdat er voor allen wat te halen 

en te genieten zal zijn. Helpt u hem en ons 

mee? Op naar een nieuw seizoen, op naar een 

gezonde toekomst voor het Dorps-

huis! Welkom aan boord Martin! 

Bestuur Dorpshuis De Wijk. 
 

Collectanten gevraagd. 
 

Voor de collecte van de Nierstichting in de 

Wijk zoeken we nog een aantal collectanten. 

In de derde week van september vragen we 

twee uur van uw tijd. Kleine moeite, groot 

verschil. De Nierstichting zet samen met top-

onderzoekers alles op alles om nierziekten te 

genezen. Dankzij onze collecte vrijwilligers 

kunnen we verschil maken voor het leven. 

Helpt u ook mee? Meld u aan via nierstich-

ting.nl/2uur 
 

Geen Wieker feest 
 

Het Wieker feest gaat ook dit jaar niet door. 

Net als vorig jaar gooit Covid-19 roet in het 

eten. De voorbereidingen zijn te kort en de 

onzekerheid te groot, om een feest te organi-

seren zo heeft de Oranjevereniging onlangs 

besloten. Het bestuur was juist van plan om 

dit jaar extra groots uit te pakken in het kader 

van het 75 jarig jubileum. Het dorpsfeest 

schuift nu een jaar op. Dit wordt gehouden 

van 24 t/m 28 augustus 2022.  
 

 

Historische Vereniging            

de Wijk- Koekange 
 

Met ingang van vrijdag 3 september 2021 is 

het onderkomen van de Historische Vereni-

ging de Wijk- Koekange  in de Molen van de 

Wijk tussen 14.00 en 16.00 uur weer open 

voor een bezoekje. Binnen de coronamaatre-

gels denken wij dat we de bezoekers op ge-

paste wijze kunnen ontvangen. Het adres is 

Dorpsstraat 65b, De Wijk .  

Speciale Wieker Bieren 
 

In samenwerking met een bierbrouwer uit de 

regio brengt Benny Spin uit De Wijk een drie-

tal speciale en exclusieve biertjes op de markt. 

Het gaat om Wieker Bolle, dit is een wit bier 

(5,8%) Een fris, bloemig, bovengistend tarwe-

bier met verfijnde hoparoma’s en tonen van 

Citrus. En een Wieker Blond (6,5%) Deze 

geelbruine dorstlesser volgens Belgisch recept 

verrast je door de aromatische afdronk gecre-

ëerd door de Saaz hop met een verfijnde ba-

lans tussen zoet en een klein bittertje. En daar-

naast nog een fruitige Wieker IPA (6%) Deze 

IPA verleidt je met de aroma’s van ananas, 

passievrucht en citrus. De kracht van dit bier 

zit hem in de speciale gist en het verfijnde 

bittertje door de drie verschillende soorten 

hop. Deze drie biertjes worden in een gelimi-

teerde oplage op de markt gebracht. En wordt 

geleverd in een cadeauverpakking. Kosten:              

€ 12,00 zo lang de voorraad strekt. Bestellen 

kan via: info@dewijk.info of via app: 06-

50953385. (Bestel tijdig, want op=op!) 
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 Zangvereniging Wijker 

Kunst gaat Klussen 
 

Mocht u zich na het lezen van de kop van dit 

artikel afvragen of Wijker Kunst wellicht 

verlichting op de bouwmarkt wil brengen 

door een klusbedrijf te beginnen, dan dient 

deze vraag natuurlijk ontkennend beantwoord 

te worden. Wat is er dan aan de hand? 
 

Het is algemeen bekend dat zangverenigin-

gen, dus ook Wijker Kunst, hun activiteiten 

door Covid 19 meer dan anderhalf jaar op een 

laag pitje hebben moeten zetten. 
 

Los van het feit dat de koorleden het zingen 

en de daarbij behorende gezelligheid gemist 

hebben, kan ook bij meerdere zangers gecon-

stateerd worden dat hun zangstem er ‘niet 

beter op is geworden’. Dit betekent dat, als de 

repetities binnenkort weer gaan beginnen, er 

behoorlijk “geklust” zal moeten worden om 

de stemmen weer op het oude niveau te krij-

gen. Onder de leiding van dirigent Mannes 

Hofsink moet dat echter lukken, zo is de ver-

wachting. Het is nu afwachten tot er groen 

licht komt om weer in Het Dorpshuis in de 

Wijk te mogen (en kunnen) zingen. 
 

Het is bekend dat vele bewoners van de regio 

de Wijk/ IJhorst best eens zouden willen zin-

gen in een 

koor, maar 

dat een zeke-

re drempel-

vrees hen 

vaak tegen 

houdt de stap 

te nemen. 

Bij Wijker 

Kunst denkt 

men dat het 

juist nu een 

geschikt mo-

ment voor 

hen is om 

zich aan te 

sluiten bij een koor, om samen met de huidige 

leden te zorgen dat de stemmen weer helder 

gaan klinken. Gelukkig heeft een aantal leden 

via online repetities hun stembanden soepel 

kunnen houden, zodat dit een extra steun kan 

zijn voor de overige (nieuwe) leden bij het   

repareren” van hun stemmen, als voorberei-

ding op een kerstconcert in december a.s.  
 

Heeft u ook belangstelling?  Neem dan con-

tact op met één van de leden of met het secre-

tariaat. Tel. 0522-442059 of mail : gvd-

belt71@gmail.com 
 

 

Leerlingen nemen afscheid 
 

Het was donderdag 8 juli een bijzondere dag 

voor groep van IKC de Horst. De leerlingen 

namen na een enerverende laatste week af-

scheid van de school.  
 

Na een spetterende afscheidsmusical fietsten 

zij de school uit op weg naar de nieuwe 

school. Met een lach en een traan een nieuw 

avontuur tegemoet. Ze werden uitgezwaaid 

door de andere leerlingen.  
 

En uiteraard gingen ze niet weg zonder iets 

achter te laten. Als afscheidscadeau wordt er 

binnenkort een korfbalpaal op het plein ge-

plaatst. 
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'Expeditie Beachclub'  

Groep 8 van IKC De Horst in de Wijk heeft 

afscheid genomen van de school. Maar de 

laatste week was nog even hectisch. Ze heb-

ben op dinsdag opgetreden voor groep 3,6 en 

7 en op woensdag voor groep 4 en 5. Voor de 

kleuters deden ze aanvankelijk alleen de lied-

jes, maar de kleintjes waren zo enthousiast dat 

ze daarna de hele musical nog hebben meege-

keken met groep 4 en 5.  

Op woensdagavond kwamen de ouders kij-

ken. Buiten stonden de  'ijscodames' de gasten 

op te wachten om hen te voorzien van het 

programmaboekje. Binnen liepen ze 'Roel 

voor de allerbeste strandstoel'  tegen het lijf, 

waar ze een stoelbewijs van kregen. Deze had 

het publiek gedurende de voorstelling steeds 

nodig. 'Expeditie Beachclub' speelden we en 

we hadden echt zandbakzand in het speello-

kaal. Na de voorstelling hielden de leerkrach-

ten een uitgebreid praatje over elk kind en 

werden rapporten uitgedeeld. Tot slot werd de 

schoolkamp film getoond aan ouders en kin-

deren samen. Na een afsluiting met de groep 

op donderdagochtend fietsten de kinderen de 

school uit, waarbij ze werden uitgezwaaid 

door kinderen en leerkrachten. 



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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Jeugd van Apollo maakt 

van flessen muziek 
 

De jeugdleden van Apollo maken van 1 juli 

tot en met 1 oktober 2021 van flessen mu-

ziek. Letterlijk en figuurlijk!  De supermarkt 

Coop in de Wijk heeft de Koninklijke Mu-

ziekvereniging Apollo namelijk uitgenodigd 

voor de statiegeldactie: lever je in het derde 

kwartaal van dit jaar je statiegeld in bij de 

supermarkt, dan kan je de opbrengst te done-

ren aan de jeugd van Apollo. De Coop ver-

dubbelt het totaalbedrag.  
 

Om de actie kracht bij te zetten, studeren de 

jonge muzikanten een muziekstuk in met 

flesjes als volwaardige muziekinstrumenten. 

Het jeugdorkest musiceert met hun eigen 

instrumenten en het opstaporkest (de jongste 

verenigingsleden) speelt mee op lege flesjes. 

Het resultaat wordt aan het einde van de zo-

mer ten gehore gebracht op het plein voor de 

supermarkt. 
 

Met de donaties wordt in het najaar een acti-

viteit georganiseerd voor alle jeugdleden van 

de vereniging. Iets waar reikhalzend naar 

uitgekeken wordt na een jaar met weinig tot 

geen activiteiten. Het is voor deze muzikan-

ten in de dop enorm belangrijk om samen te 

kunnen repeteren, om met z’n allen muziek te 

maken. Met de activiteit in het najaar brengt 

de vereniging de jeugd weer bijeen. Om met 

een groots gezamenlijk moment de verloren 

tijd van het afgelopen jaar een beetje in te 

halen, om feestelijk het nieuwe muzikale jaar 

af te trappen en vooral… om weer samen 

muziek te kunnen maken! Bij vragen kunt u 

contact opnemen met Mirte Droogers via 

pr@apollodewijk.nl 

mailto:pr@apollodewijk.nl
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Timo en Mees nemen                 

video op in Zwembad  

Zwembad de Slenken was woensdagavond 4 

augustus na sluitingstijd het domein voor de 

bekende en populaire YouTubers Timo Mie-

dema en Mees van Dam.  In alle rust namen 

ze hier een zgn. Alfabet Flip Challenge op 

voor hun veelbekeken YouTube kanaal, 

waarbij alle letters van alfabet gesprongen 

werden vanaf de duikplanken. 

De twee free run atleten uit Zwolle houden 

onder andere van: freerunnen, parcours, 

trampoline springen en reizen en gaan in 

deze grappige en vermakelijke video’s ook 

graag uitdagingen aan met vrienden. Via JB 

Inflatables, leverancier van springkussens uit 

Meppel werden ze gewezen op het mooie 

zwembad in De Wijk. En daar wilde het per-

soneel en vrijwilligers van het bad graag 

even iets langer voor open blijven. Jan Bo-

verhof: ‘Tijdens de normale openingstijden 

van het zwembad was geen optie, omdat er 

dan teveel mensen aanwezig zijn’.  

Sprong vanaf de rotsen                                          

Mees: ‘we zijn hier nu bijna vijf jaar mee 

bezig en nemen meestal drie nieuwe video’s 

per week op. Deze worden online gezet op 

woensdag, vrijdag en zondag’.  De heren zijn 

voortdurend op zoek naar vreemde, gekke en 

creatieve  ideeën voor hun video’s.  Timo: 

‘Het blijft wel lastig om elke keer iets nieuws 

te verzinnen. Een duik van de rotsen, op 23 

meter hoogte blijft een van de meest bijzon-

dere dingen die we hebben gedaan’.  

230.000 volgers                                               

De YouTube video’s van de twee worden 

meestal vele duizenden keren bekeken.  In 

totaal hebben ze meer dan 230.000 vol-

gers.  En  daar is tegenwoordig een aardig 

zakcentje mee te verdienen.  Tijd voor andere 

dingen is er nauwelijks niet meer. Mees: ‘We 

zijn er fulltime mee bezig, en het is inmiddels 

ook ons werk geworden’. Of het gelukt is om 

alle letters van het alfabet te duiken, is te zien 

in de nieuwe video die al online staat. 

Mees (links) filmt terwijl Timo een Alfabet Flip Challenge maakt.  
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Zeehonden in de Reest 
 

In september 2021 kunt u genieten van een 

kunstwerk van Herman Lamers op de grens 

van IJhorst en de Wijk. In het riviertje de 

Reest zwemmen van 1 september tot en met 

30 september vier zeehonden. Zij zijn zicht-

baar vanaf de brug tussen de Julianaweg en 

de Kerkweg.   
 

Natuur is een voorname inspiratiebron voor 

beeldend kunstenaars. Zij laten zich inspire-

ren door de relatie mens – dier en de positie 

van dieren in onze mensen samenleving. Doel 

van het werk van Herman Lamers is de be-

trokkenheid van de toeschouwer direct en 

indirect bij het beeld en de omgeving te acti-

veren.   
 

Dit kunstwerk is voor iedereen te zien. Hier-

mee willen we de toeschouwers - volwasse-

nen én kinderen – wijzen op en enthousiast 

maken voor de komende editie van Grensloos 

Kunst Verkennen in mei 2022.  

Laat u verrassen! 
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Collecte MLDS brengt 

ruim 1600 euro op 

In de week van 21 tot en met 26 juni haalden 

collectanten van de Maag Lever Darm Stich-

ting maar liefst  € 1606.65 op in De Wijk. Zij 

gingen langs de deuren om aandacht te vra-

gen voor de spijsvertering; een wonderlijk 

stelsel dat zowel je vriend of je vijand kan 

zijn. Ze kan je energie geven en balans, maar 

ook voor schaamte zorgen, je wereld kleiner 

maken of zelfs overlijden tot gevolg hebben. 

Voor 2 miljoen mensen is de spijsvertering 

een vijand. Met het opgebrachte geld redt de 

Maag Lever Darm Stichting levens door meer 

onderzoek naar spijsverteringsziekten moge-

lijk te maken. 

Tijdens de collecteweek gingen ruim 8.000 

collectanten door het hele land langs de deu-

ren. Het bedrag van   € 1606.65 is door 41 

collectanten in De Wijk  opgehaald en  gaat 

naar voorlichting en wetenschappelijk onder-

zoek. Iedere dag werken onderzoekers aan 

een oplossing voor de 2 miljoen mensen in 

Nederland met een spijsverteringsziekte. 

Opbrengst collecte 
De Maag Lever Darm Stichting steunt baan-

brekende wetenschappelijke onderzoeken 

naar spijsverteringsziekten, betere diagnos-

tiek voor maag-, darm- en leverziekten en 

innovatieve behandelmethoden: Samen strij-

den voor een gezonde spijsvertering.  

Collectant gemist?  

Heb je de collectant gemist en wil je done-

ren? Dat kan alsnog via collectebus.mlds.nl. 

Volgend jaar is de collecteweek van de Maag 

Lever Darm Stichting van 19 tot en met 25 

juni. Aanmelden als collectevrijwilliger kan 

via:  https://www.mlds.nl/over-ons/help-mee/

collectevrijwilliger/ 

Cabriorit gaat wel door 

Goed nieuws voor liefhebbers van cabrio’s. 

Het bestuur besloten om wederom een Cabri-

orit De Wijk te organiseren. Deze gaat zon-

dag 22 augustus voor de veertiende keer de 

plaats vinden.  

De start is bij restaurant /grand café Mulino. 

Vanaf 10.30 uur kunnen deelnemers zich daar 

melden om het routeboekje in ontvangst te 

kunnen nemen. Er kan tussen 11.00 uur en 

12.30 uur gestart worden.  

De route is deze keer zo’n 145 km lang en zal 

weer door heel veel verschillende soorten 

landschappen voeren. Bestuurslid Jan Tim-

merman: ‘We hebben weer een mooie route 

uitgezet. Er is genoeg te zien en te genieten. 

En er is geen wedstrijdelement. Onderweg 

zijn er genoeg horecagelegenheden, waarvan 

er enkelen al voor je in het routeboekje aan-

gegeven zijn.  

Eindpunt van de rit is wederom in restaurant/

grand café Mulino. Daar is de gelegenheid 

om na afloop nog even gezellig iets ko-

men drinken. En om met andere deelnemers 

nader kennis te maken en de rit te evalueren.   

Er is in totaal plaats voor 120 equipes. Vol is 

vol, dus wees er op tijd bij! Houd ook de 

Facebook pagina www.facebook.com/

cabrioritdewijk in de gaten. Meer informatie 

is ook te vinden op: www.cabrioritdewijk..nl 

https://collectebus.mlds.nl
https://www.mlds.nl/over-ons/help-mee/collectevrijwilliger/
https://www.mlds.nl/over-ons/help-mee/collectevrijwilliger/
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Zal ut zo wezen…..? 
 

De laatste tijd denken veel mensen, kan ut 

nog gekker?! Op tal van plekken worden 

mensen bedreigt, beschoten en noem nog 

maar meer van die gekkigheid op. 

Zelfs in De Wiek reed er deze week iemand 

rond zonder achterlicht en ik zag zelfs een 

vliegtuigpiloot, die boven De Wiek vloog en 

geen gordel voor had. Maar iets op tilevisie 

toverde een glimlacht op mijn mond. Geluk-

kig, Loekie de Leeuw is er weer en dat is toch 

een feest?! 
 

Wat mij betreft komen er nog veel meer 

“oude” programma’s op het net. Wat geef nou 

toe, iedereen mist toch wel Swiebertje, Pipo 

de Clown, Bassie en Adriaan en de Willem 

Ruis Show? Er is natuurlijk in al die jaren 

veel veranderd. Om De Hulk in het groen te 

zien, ging je naar de buren, want hunnie had-

den kleuren TV. Ooievaars kende je alleen 

van horen zeggen en zomaar spontaan op het 

hoofdveld een potje te voetballen met je ka-

meraden mocht niet, want als ze je zagen 

werd je van het veld gejaagd. 
 

En dat deed je natuurlijk keurig, want je had 

respect voor de mensen. Wel ging je  

5 minuten later weer keurig verder met waar 

je gebleven was.  

De terreinmeester had dat natuurlijk ook wel 

in de gaten, maar moest ook wat te doen heb-

ben en het potje was ook nog niet afgelo-

pen….. 
 

Nu in deze komkommer tijd (waarom kom-

kommers en geen pruimen tijd?) is het echt 

overal rustig, of is het de schijn die bedriegt? 

Helaas giet ut Wieker Feest niet deur, maar 

worden er op tal van plaatsen wel andere acti-

viteiten in de grondlak gezet. 

Want ondanks alles laten De Wiekers zich 

niet kisten en zitten er heel wat mooie activi-

teiten in de pen en wordt het vast wel een 

dolle boel. Kijk maar naar het Dorpshuis, ze 

zijn echt goed bezig om reuring in het dorp te 

brengen voor jong en oud! 

En ook het verenigingsleven is de accu aan 

het bijladen voor een sprankelend nieuw sei-

zoen. 
 

En dan kom ik automatisch bij het punt 

“onderhoud matrialen” De oplettende lezer 

ziet natuurlijk gelijk de spelvout, want het is 

materialen. Maar we leven hier in Drenthe, 

dus we schrieft ut op dizze manier. Maar om 

terug te keren bij het punt onderhoud. Een 

ouder echtpaar was op vakantie bij een mooie 

camping in De Rieverst. Ze waren op fietse 

en met veel aandacht zaten ze te kijken naar 

De Wieker Meule. Toen een bekende Wieker 

bij het echtpaar langs liep, werd hij door de 

vrouw aangesproken. Is deze molen ook te 

bezichtigen?, vroeg zei met veel interesse. 

De Wieker antwoordde op zijn beste Ollands, 

De deur is wel los en anders moet u nog even 

wacht’n, want het kan nooit meer zo lang 

duren…. 

Geschokt keek het echtpaar elkaar aan en 

waren van mening dat een financiële gift voor 

onderhoud van de Meule wel op zijn plaats 

was….. 
 

Volgens het laatste gerucht komt er zelfs een 

dierenparkje (met geiten, konijnen en kippen) 

ergens in het dorp . Of er ook ezels in het 

parkje komen is nog niet helemaal zeker. Ligt 

ook een beetje aan het aanbod….. 

We wachten het allemaal maar weer af! 
 

Kop dur Veur 
 

Stebo 

 

Voetbal Streekderby’s 
 

Voetbalvereniging Wacker 1 wisselt van in de 

competitie van zondag 4D naar zondag 4A. 

Met oude bekenden en een paar leuke der-

by’s! Zo treft Wacker, wederom v.v. Ruiner-

wold in het nieuwe seizoen. Ook Havelte, 

Donkerbroek, Smilde, De Blesse en Steenwij-

ker Boys zijn oude bekenden. Dus het belooft 

op voorhand al een mooie competitie te wor-

den. Het vlaggenschip wordt in het nieuwe  

seizoen getraind door Gert Jan Hoekstra, die 

ook al eerder trainer was bij Wacker. En ook 

in Ruinerwold eerder al actief was.  
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 Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

 Bibliotheek De Wijk………………………….. 

 Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

 Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

 Gemeente De Wolden………………………… 

 Huisartsen Spoeddienst……………………. 

 Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

 IKC De Horst………………………………… 

 Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

 Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

 Politie De Wolden…………………………….. 

 Tourist Info De Wijk………………………….. 

 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  4 sept 2021. Kopij inleveren voor 30 aug. 08.00 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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