
  

   

De Wijk heeft een openbaar watertappunt 

                                     8e jaargang nr. 13 l 26 juni 2021 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Op het schoolplein van IKC de Horst in De 

Wijk is woensdag 9 juni  een openbaar 

watertappunt in gebruik genomen.  

Het is het tweede  gratis watertappunt in De 

Wolden. Zuidwolde had al eerder een tap-

punt. Kinderen van de school, fietsers en 

wandelaars kunnen hier voortaan hun bidon 

met water vullen. In totaal zijn er al bijna 

vijfentwintig tappunten in Drenthe. Het initi-

atief voor het watertappunt is genomen door 

Schoolplein/buurtpleinteam. 

Lees meer op pagina 5 >> 



  

 2 

  



  

 3 

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   

Te koop, gevonden, verloren  

Kastanjeboom  
 

Wie wel eens door het Dickninger Bos in De  

Wijk loopt kent ongetwijfeld dit mooie plekje 

nabij de Reest wel. En dan is het zonde om te 

zien dat deze oude kastanjeboom door storm/

wind of gewoon ouderdom behoorlijke averij 

heeft opgelopen. Foto I. Westerd 
 

 

Biljarters opgelet!  
 

Er zijn een aantal biljartteams bij het café die 

aan competitiewedstrijden mee doen. Zij spe-

len op dinsdag en donderdagavonden. Hoewel 

de competitie op dit moment natuurlijk stil 

ligt. Naast deze paar momenten is het biljart 

weinig in gebruik. Dus heb je zin om af en toe 

eens een balletje te stoten. Gewoon voor de 

gezelligheid. Gewoon omdat je er zin in hebt. 

Gewoon omdat het kan. Kom rustig eens bin-

nen en sla je slag!  Café de Wiekslag is door-

deweeks geopend vanaf 14 uur. Op woensdag 

zijn we gesloten. Wil je zeker weten dat het 

biljart vrij is of heb je nog vragen, bel dan 

even met Maria 06 302 161 00  
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Vervolg van voorpagina  
 

Met name Margo Verhagen en Renate Rui-

gers hebben zich hiervoor ingespannen.  On-

der toeziend oog van wethouder Hilda Mul-

der tapten de eerste leerlingen vanmorgen 

hun bidon vol.   
 

Meer tappunten 

Het tappunt is mogelijk gemaakt met behulp 

van Waterleidingmaatschappij Drenthe, Post-

code Loterij Buurtfonds, de Gemeente De 

Wolden en IKC De Horst met leden van 

team en leerlingen.  Leo Hendriks, directeur 

WMD was persoonlijk aanwezig bij de in 

gebruik name van het tappunt aan de Post-

weg. ‘We zijn drie jaar geleden begonnen 

met het aanleggen van tappunten in Drenthe. 

Omdat we het belangrijk vinden dat je overal 

water moet kunnen drinken, het is tenslotte 

de eerste levensbehoefte. En in de tweede 

plaats zorgt het voor minder rondslingerende 

plastic flesjes, dat is ons een doorn in het 

oog.  Dus ook beter voor het milieu. En niet 

onbelangrijk water uit de kraan, smaakt ook 

nog eens vele malen beter dan uit een plastic 

flesje’.  

Directeur Eline Schuinder van IKC De Horst 

was ook blij. ‘Het past helemaal in het  kader 

van de vergroening van het schoolplein. 

Voor fietsers, wandelaars en sporters is dit 

een mooie aanvulling in het dorp. Daardoor 

zorgt het ook voor meer sociale controle, en 

hopelijk minder vandalisme op het school-

plein’.  
 

Cheque 

Margo Verhagen sprak namens de ouderraad 

haar dank uit voor de inzet. Van de Postcode 

Loterij Buurtfonds kreeg ze een cheque over-

handigt van € 4311,00. Dit bedrag wordt ook 

gebruikt voor de pluktuin op het schoolplein. 

‘Ik ben er trots en blij op dat met zijn allen 

gelukt is. Want we moeten het met elkaar 

doen’.  
 

Drinkwaterkaart 

Aan de Dorpsstraat in De Wijk komt binnen-

kort een bordje te hangen met een verwijzing 

naar het watertappunt. Op drinkwaterkaart.nl 

kun je zien waar je gratis water kunt tappen.  

In Nederland kan dat op meer dan 1800 plek-

ken. Alle leerlingen kregen een bidon. En 

kunnen deze voortaan zelf vullen. 
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Meld je aan voor het sport 

en cultuurkamp 2021 
 

Ga jij deze zomer, om wat voor reden dan 

ook, niet op vakantie? Meld je dan aan voor 

het sport- en cultuurkamp. Het kamp wordt 

georganiseerd voor kinderen uit de gemeen-

ten Hoogeveen en De Wolden die om ver-

schillende redenen niet op vakantie gaan. 

Zoals ziekte van familieleden of verminderde 

financiële mogelijkheden. Dit jaar vindt het 

kamp plaats in Zuidwolde van dinsdag 10 

augustus tot en met vrijdag 13 augustus. Het 

kamp is voor basisschoolkinderen uit groep 3 

tot en met groep 8. Het sport- en cultuur-

kamp geeft deze kinderen de mogelijkheid 

om in de zomervakantie een vier dagen gratis 

georganiseerde activiteiten te doen.  
 

Organisatie  

Het kamp wordt georganiseerd door de sport-

functionarissen van Hoogeveen en De Wol-

den en jongerenwerkers van Welzijn de Wol-

den. De organisatie wordt ondersteund door 

een grote groep vrijwilligers en andere pro-

fessionals. Wij zetten ons in om de kinderen 

een week lang onbezorgd te laten genieten.  
 

Wat houdt het sport- en cultuurkamp in?  

Van dinsdag tot vrijdagmiddag verblijven de 

kinderen in en rondom Zuidwolde. In sport-

hal Mr. N. Wessels Boer worden slaapruim-

tes ingericht, waar de kinderen op hun eigen 

luchtbedden slapen. Overdag zijn er sportcli-

nics en cultuurworkshops, maar bijvoorbeeld 

ook spelletjes, zwemactiviteiten en een bonte 

avond. De kinderen worden ingedeeld in 

groepjes met leeftijdsgenoten, die begeleid 

worden door sportfunctionarissen, jongeren-

werkers en vrijwilligers. Tijdens de week is 

er aandacht voor een gezonde leefstijl, wor-

den kinderen gecoacht op hun gedrag en zijn 

er professionals die met kinderen kunnen 

praten als het even niet zo lekker gaat. Voor-

op staat echter altijd dat het een leuke vakan-

tieweek is.  
 

In het kort:  

Wat:  Het sport- en cultuurkamp 2021   

Wie:  Kinderen uit groep 3 t/m groep 8 die 

niet op vakantie kunnen  

Waar:   Sporthal Mr. N. Wessels Boer, Zui-

der Esweg 1, 7921 JC Zuidwolde  

Wanneer: Dinsdag 10 augustus t/m vrijdag 

13 augustus (met overnachten)  

Kosten: Geen  
 

Aanmelden of meer informatie? 

Aanmelden voor het kamp kan tot en met 5 

juli 2021 per e-mail bij Yvonne Hooijer: 

yvonnehooijer@welzijndewolden.nl. Ver-

meld hierbij uw woonplaats en reden van 

opgave. U krijgt dan een aanmeldformulier 

toegestuurd. Wilt u liever het formulier op 

papier ontvangen of samen invullen, geef dit 

dan aan bij de aanmelding. Vragen over het 

kamp zijn natuurlijk welkom. 
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Nameless hervat repetities 

na anderhalf jaar 
 

Nameless uit De Wijk/IJhorst heeft na bijna 

anderhalf jaar de repetities hervat. Vanwege 

de corona maatregelen was het  niet mogelijk 

om eerder bij elkaar te komen. Via het video-

programma Zoom werd de afgelopen tijd nog 

enigszins getracht het  repertoire bij te hou-

den, maar zo live met elkaar repeteren is toch 

wezenlijk anders verduidelijkt vicevoorzitter 

Mieke van der Heul. ‘We zijn blij dat we 

weer bij elkaar mogen komen om te zingen’. 
 

Woensdagavond was dat  voor het eerst  op 

Camping de Vossenburcht in IJhorst waar de 

repetities altijd plaats vinden. Doorgaans is 

dat in zaal de Burcht, maar door d tropische 

tempraturen kon dat in de openlucht.  Daarbij 

begeleid door een 4-koppig combo onder 

leiding van drummer Jasper Toet.  Nadat de 

stemmen waren opgewarmd, en de gitaren 

gestemd ging Popkoor Nameless weer van 

start alsof het nooit anders heeft gedaan. Het 

enthousiasme straalde er vanaf. 
 

Voorbereidingen concert 

Mieke van Heul: ‘We zijn ons nu aan het 

voorbereiden op het Nieuwjaarsconcert, en 

daarbij besteden we ook  aandacht aan het 

twintig jaar jubileum, dat vorig jaar niet door 

kon gaan’.  Nameless is een gemengd koor 

dat bestaat uit ongeveer 35 leden en onder 

leiding staat van dirigente Claudia Conijn. 

Iedere woensdagavond komt het koor met 

leden uit de omgeving van de Wijk en IJhorst 

samen om te repeteren voor verschillende 

optredens.  Het popkoor brengt een gevari-

eerd repertoire van popmuziek vanaf de 60’s 

tot heden. Van Heul:  ‘We zoek altijd op zoek 

naar nieuwe leden. Dus heb je zin om een 

keer mee doen, kom gerust eens kijken bij 

een repetitie’. 



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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De Wijk gaat feest vieren 
 

De Oranjevereniging  De Wijk heeft er het 

volste vertrouwen in dat het Wiekerfeest dit 

jaar gewoon door kan gaan. Vorig jaar gooide 

Covid-19 roet in het eten. Door versoepelin-

gen is er dit jaar meer mogelijk. De Oranje-

vereniging pakt dit groots uit in het kader van 

het 75 jarig jubileum. ‘We hebben er ontzet-

tend veel zin in, en denken dat we dit op een 

verantwoorde manier kunnen organiseren’ 

laat voorzitter Bart Hoogeveen weten. We 

zullen een aantal beperkingen houden maar 

hierdoor moet er wel een feest gegeven kun-

nen worden. Details op deze maatregelen en 

de uitwerking van het programma zullen daar-

om pas vlak voor feest bekend zijn. 
 

Het Wiekerfeest wordt dit jaar gevierd van 25 

augustus t/m 29 augustus. Op het programma 

staan  o.a de Wiekloop, de traditionele op-

tocht, een spelletjes avond en een optredens 

van diverse artiesten. Hoogeveen: ‘Er is in 

ieder geval weer een mooi programma samen-

gesteld met voor ieder wat wils’. 
 

Programma 

Het feest begint dit jaar op woensdagmiddag 

met een meezingmiddag voor iedereen en een 

bingo. Woensdagavond is de keuring van de 

versierde straten, bogen en individuele hui-

zen. En in de feesttent is er een kaart, sjoel en 

dartavond.  
 

De donderdag staat in het teken van de 25e 

Wiekloop georganiseerd door de Reestrun-

ners. Vrijdagochtend is het feest voor de kin-

deren van de basisschool. Op vrijdagavond 

belooft het een prachtig feest te worden, dan 

speelt er een bekende coverband met een all-

round repertoire in de feesttent.  
 

De traditionele optocht zal plaatsvinden op de 

zaterdagmorgen vanaf 10.30 uur. Hoewel er 

dit jaar geen thema is, zijn de  creatieve ver-

wachtingen weer hooggespannen. Na afloop 

is de prijsuitreiking in de feesttent. Zaterdag-

avond is er een grote feestavond met diverse 

optredens. Hoogeveen: ‘Wie er komen hou-

den we nog even als verassing, maar dit gaat 

een mooie avond worden’. 
 

Zondagmiddag staat de zeskamp op het pro-

gramma met waanzinnig leuke spelletjes. DJ 

the Pirate sluit het feest af. Het repertoire is 

breed, up-to-date en voor elk wat wils, dus 

geschikt voor jong en oud: Achtergrondmu-

ziek, Nederlandstalig, Engelstalig, Top 40. 

Ook zanger Orlando is van de partij om het 

feest compleet te maken.  
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Cor Slagter voor de                   

75e keer naar de TT 
 

Als Cor Slagter (bijna 85) begint te praten 

over de TT in Assen ga er dan maar even voor 

zitten. Het jaarlijkse motorsportevenement zit 

tot diep in de genen geworteld. En de motor-

olie stroomt als het ware door de aderen. Vol 

passie kan hij er over vertellen. Vanaf de eer-

ste races gelijk na de oorlog in ‘46’ was hij bij 

alle races aanwezig. De komende editie is dat 

voor de 75e keer. 
 

De schuur in zijn vorige huis aan de Vos van 

Steenwijkstraat in De Wijk hing vol foto’s, 

vaantjes, vlaggen,  krantenknipsels, petjes en 

ander verzameld materiaal over de Dutch TT. 

Hier woonden ze 23 jaar met veel plezier. 

Sinds 2017 wonen Cor en zijn vrouw Jenny 

naast hun dochter Corina en schoonzoon aan 

de Veneweg 173 in Wanneperveen. Die daar 

camping de Groendam runnen  En ook daar is 

de zolder wederom ingericht als een soort van 

museum.  
 

Noodlot 

Daar hangen ook de oorkondes, brevetten en 

dankbetuigingen van de eigen sportcarrière 

aan de muur. Want Slagter is een sportman in 

hart en nieren. En leeft ook als zodanig. Tot 

het noodlot vier jaar geleden plotseling toe-

sloeg. Hij was onderweg op de fiets van Wan-

neperveen naar De Wijk. Toen hij vlakbij de 

Dickningerpoort getroffen werd door een Tia. 

Hij kwam te vallen met de fiets. Omstanders 

die het zagen gebeuren, belden gelijk 112. 

Vijf minuten later lag hij in de Ambulance. 

‘Onderweg bedacht ik me, dat mijn Moser 

Racefiets daar nog lag. Ik riep stop, mijn fiets 

ligt er nog! Die hebben ze ook ingeladen, en 

daarna ging het in volle vaart naar het zieken-

huis’. Slagter kan er inmiddels weer om la-

chen. ‘Ze hebben een ICD bij me geïmplan-

teerd. En heb twee omleidingen gekregen. Ik 

slik nu dagelijks zes pillen, terwijl ik daarvoor 

nooit een pilletje heb geslikt’. Gelukkig gaat 

het inmiddels weer beter, en fietst hij elke 

week nog toertochten van vijftig tot zestig 

kilometer. ‘Dat is toch de beste remedie’. 
 

Marathons 

Sport loopt als een rode draad door zijn leven. 

Zo was hij was jarenlang lid van atletiekvere-

niging de Sprinter in Meppel. Beklom hij de 

Alpe d’Huez per fiets en liep diverse mara-

thons. Met de marathon van Athene (3 uur en 

51 min) liep Slagter in ‘89’ in totaal twaalf-

duizend guldens bij elkaar voor de couveuse 

afdeling van het Meppeler ziekenhuis. Ook 

sporten als tennis en moutainbiken kunnen 

nog aan het rijtje worden toegevoegd. Maar 

wielrennen en met name motorsport zijn de 

grootste passies.  
 

De zolder is als TT Museum ingericht. Marc Marques (poster auto) is de grote held van  Cor 

 



  

 11 

 

Met gezin naar de TT 

Verhalen over ronkende motoren, en stoere 

coureurs kreeg hij thuis met de paplepel inge-

goten. ‘Vader vertelde vaak vol enthousiasme 

over de TT, waar hij altijd naar toe ging. 

Over coureur Stanley Woods bijvoorbeeld, 

op zijn Norton. Ik kon dus niet wachten tot ik 

mee mocht’.  Slagter geboren in 1936, groei-

de op in Meppel. Nadat de oorlog was afgelo-

pen, werd er in ‘46’ voor het eerst weer een 

echte TT race georganiseerd. Het hele gezin, 

vader, moeder en broers gingen mee met de 

Dabo bus naar Assen. En later met de Erdal 

bestelauto van vader. ‘Als vertegenwoordiger 

verkocht hij schoenpoets en wrijfwas aan de 

winkels in Drenthe. De auto werd dan leegge-

maakt. Dekens en slaapzakken er in. En hup 

naar Hooghalen toe, daar stonden we altijd in 

de S Bocht’. 
 

De grote successen van Nederlandse coureurs 

als Wil Hartog, Jack Middelburg en Hans 

Spaan. En in een grijzer verleden Dick Re-

nooy en Leen Hoppezak. Slagter was er bij, 

en somt de wapenfeiten moeiteloos op. ‘Dat 

waren nog eens tijden. Vijftig cent entree 

voor de hele dag, en je mocht overal kijken. 

Ook in het rennerskwartier bij de coureurs. 

Dat was gelijk ook de charme. Het verrassen-

de, en niet wetende wat er komen zou op de 

baan. Fantastisch gewoon!. Tegenwoordig is 

het allemaal commercie. De kaartjes zijn vele 

malen duurder. Races zijn soms voorspelbaar 

geworden. Het rennerskwartier binnenlopen 

is er al helemaal niet meer bij’. Zelf racen zat 

er voor Slagter niet in, hoewel hij in zijn jon-

ge jaren hard aan het sparen was voor een 

motor. ‘Ik werkte vanaf mijn veertiende. Ver-

diende tien gulden in de week bij de tabaks-

firma Hofstra in Meppel. Rookte niet en 

dronk niet. Dat deed je als sportman niet, 

volgens vader. Zo kon ik nog een beetje over-

houden en sparen’. Maar de motor kwam er 

nooit. Na een gezellig avondje bioscoop ont-

moete hij zijn vrouw Jenny. Ze trouwden 

enige tijd later, kregen samen vier kinderen. 

En toen was het geld op. Maar spijt heb ik er 

nooit van gehad’. 
 

Steun en toeverlaat 

De twee dochters en twee zonen zijn even-

eens sportief aangelegd. Het TT virus heeft 

hij ook op hun overgedragen. Toen ze nog 

klein waren, werden de motorraces ook altijd 

met het gehele gezin bezocht. Stonden ze op 

de camping vlak bij de baan. Ook vrouw Jen-

ny met wie hij inmiddels 63 jaar getrouwd is 

ging altijd mee. ‘Het respect voor haar is ont-

zettend  groot. Zij zorgde ervoor dat het de 

sportende gezinsleden aan niets ontbrak. De 

was werd gedaan, het eten stond op tijd klaar. 

En de tassen voor de sportende gezinsleden 

stonden altijd klaar. Zodat ze gelijk weg kon-

den. Zij is nog steeds mijn grote steun en 

toeverlaat’.  
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Subsidie Ledverlichting  
 

Het college heeft een subsidieregeling ge-

maakt voor het voorzien van buitensportvel-

den van ledverlichting. Voor dit en volgend 

jaar is 60.000 euro beschikbaar. Een aantal 

buitensportvelden heeft nog geen duurzame 

verlichting. Met deze subsidieregeling wil het 

college sportverenigingen stimuleren om de 

gewone verlichting van hun velden te vervan-

gen door ledverlichting. De subsidieregeling 

is gemaakt in opdracht van de gemeenteraad. 

Die nam hierover een motie aan bij de behan-

deling van de kadernota 2018. 
 

1. De subsidieregeling stimuleert het vervan-

gen van verlichting door ledverlichting.Er is 

nog een aantal buitensportvelden die nog niet 

zijn voorzien van een duurzame vorm van 

verlichting. Met deze subsidieregeling willen 

wij sportverenigingen stimuleren om de ver-

lichting van hun buitensportvelden te vervan-

gen door ledverlichting.   

2.  a.Het beschikbare bedrag van € 75.000,- is 

overgeheveld van 2020 naar 2021.In 2021 

vindt nog een betaling plaats van een toege-

kende subsidie in 2020 van € 15.000,-. Het 

budget dat overblijft voor periode 2021 - 

2022 komt na uitbetaling uit op  €60.000,-. 

b. Het subsidieplafond voorkomt dat het bud-

get wordt overschreden. Het subsidieplafond 

is het bedrag dat gedurende een bepaald tijd-

vak ten hoogste beschikbaar is voor de ver-

strekking van subsidie in kader van deze sub-

sidieregeling. Als toekenning van een subsi-

dieaanvraag ertoe leidt dat het subsidiepla-

fond wordt overschreden, dan moet de aan-

vraag geweigerd worden. Hiermee wordt 

voorkomen dat het budget opgenomen in de 

gemeentelijke begroting wordt overschreden. 

3. Het verlenen en vaststellen van een subsi-

diebeschikking is op dit moment nog niet 

opgenomen in het Besluit mandaat, volmacht 

en machtiging. n het kader van een doelmati-

ge uitvoering van de subsidieregeling is het 

wenselijk om de besluitvorming van de subsi-

dieverstrekking te mandateren aan de leiding-

gevende en toestemming te geven voor onder 

mandaat.   
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0522 - 820377 
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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 
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06 - 125 666 69 
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