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voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

De organisatie van de Cabriorit De Wijk be-

staande uit: Wichard Alberts, Jan Timmer-

man, Noes Kam en Arjan Berends blikt met 

een goed gevoel terug. Met honderdtwintig 

inschrijvingen zat de 14e editie helemaal vol. 

Zondagmorgen 22 augustus vanaf 11.00 uur 

kon er gestart worden met koffie en wat lek-

kers bij restaurant Mulino, dit was tevens het 

eindpunt. De route bedroeg dit keer 145 km.  

Lees verder 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   

Schoonmaakhulp gezocht! 

Wie, oh wie  wil tegen vergoeding op maan-

dagochtend de kleedkamers van de v.v. Wac-

ker schoonmaken  en schoonhouden. Voor 

inlichtingen, kun je bellen , mailen of appen 

met Jan Lier. Telefoon: 0625096950 of mail: 

penningmeester@vvwacker.nl 

Te koop, gevonden, verloren  

De weergoden waren dit keer goed gezind. 

Kwam het de nacht ervoor met bakken uit de 

lucht. Bij de start was daar al niets meer van 

te merken. En ook de rest van dag was het 

prachtig weer. De meeste deelnemers waren 

na afloop laaiend enthousiast en spraken van 

een prachtige tocht die naar Lemele e.o. ging. 

Bij de Havixhorst werden de deelnemers op 

de foto gezet. Na afloop ontvingen ze een 

afdruk daarvan. Volgend is de Cabriorit we-

derom op de derde zondag in augustus. 
 

Het damesvoetbal krijgt 

bij Wacker meer voet aan 

de grond!  
 

Of het nu komt van de goede resultaten van 

ons nationale damesvoetbalelftal (met die 

fantastische goaltjesdievegge Vivianne Mie-

dema uit Hoogeveen!!) of gewoonweg de 

behoefte van meisjes om te gaan voetballen, 

feit is dat, wereldwijd,  de belangstelling voor 

deze tak de laatste jaren enorm is toegeno-

men. En waarom ook niet? Wel dameshockey, 

dames- korfbal, dameshandbal, damestennis 

enz. enz. Dus kon het voetbal voor dames niet 

achterblijven. Nog niet gemengd met de man-

nen (hoewel in sommige jeugdelftallen die 

vermenging wel aanwezig is) maar 

toch……………. En dus kon men in De Wijk 

ook niet achterblijven. En  is men, nog niet zo 

lang geleden, voorzichtig begonnen met een 

groep dames om  7 x 7 te gaan spelen. Dat 

heeft zich nu, na wat aandrang, uitgebreid met 

een groep, vooral jeugdige dames. Het is de 

bedoeling dat men in competitieverband met 

11 x 11 (en misschien ook wel 7 x7) gaat spe-

len. Toen ik onlangs even op de training ging 

kijken , zag ik, dat het enthousiasme absoluut 

aanwezig is. De trainers Robin Talen en Mart 

Brinkman  kenden weinig medelijden, terwijl 

de (mannelijke) leiders Jordy Kalter en Hil-

bert van de Wetering tevreden toekeken!! 

Toch zou het leuk zijn dat er nog wat dames 

bij zouden komen om tot een nog bredere 

selectie te komen. Men traint op maandag-

avond vanaf half acht. Belangstelling????  

Neem contact op met Hanneke van de Berg 

(06-11965310) of met Robin Talen (06-

50918801) of met Mart Brinkman (06-

18909841). En om een beetje inzicht te krij-

gen in een en ander is een kijkje op maandag-

avond bij de training niet verkeerd.  Ik denk, 

dat het met het damesvoetbal in De Wijk hele-

maal goed komt! 

Jan Tijink 
 

Pubquiz café de Wiekslag 
 

Heb jij ook zoveel eindeloze, nutteloze feitjes 

in je hoofd? Heb je zin in een gezellige 

avond? Dan ben je perfect voor onze pubquiz. 

Stel je team samen en ga voor de winst en 

wordt een maand lang de slimste in de Wiek.  
 

Vanaf 4 september elke eerste zaterdag van de 

maand pubquiz. Kosten zijn €7,50 per team en 

teams mogen uit max 4 personen bestaan. We 

beginnen om 20u en zijn rond 22u klaar. Er is 

plaats voor 10 teams, dus wees er op tijd bij.  

Dus weet jij (nog) wat gnurr is, hoe de hamer 

van Thor heet of wie topscoorder van het EK 

was, dan ben jij misschien wel uit het juiste 

hout gesneden.  Meld je aan in het café of bij 

Maria via 06 302 161 00 
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 Zestiende Afrikaloop in 

Drenthe 

Uniek zevendaags wandelevenement met 

prachtige NIEUWE routes door Drenthe.  

Zeven dagen wandelen in Drenthe. Vier da-

gen, drie of zelfs één dag mag ook. Voor het 

zestiende achtereenvolgende jaar organiseert 

de Andreas Manna Stichting (AMS) uit Hoo-

geveen de Afrikaloop. Dagelijks is er keuze 

uit 4 etappes van 10,  15, 25 en 35 km. De 

start en finish is elke dag vanuit een ander 

dorp of andere plaats. Dit is in, respectievelijk 

de 7 opeenvolgende plaatsen. De eerste dag in 

Hoogeveen, daarna vervolgens in De Wijk, 

Ruinerwold, Uffelte, Beilen, Pesse, Echten.   

Dus we komen ook in de Wijk en wel op zon-

dag 17 oktober.  

Het wandelevenement vindt plaats in de 

herfstvakantie regio noord Nederland van 16 

tot met 22 oktober 2021. De Afrikaloop is 

aangesloten bij de wandelbond SGWB. Bij 

alles worden de, op dat moment geldende 

regels betreffende COVID-19 in acht geno-

men.  

Actiedoelen 

Gezelligheid en ontspanning voor de wande-

laar is het eerste doel. Een enthousiaste groep 

vrijwilligers haalt alles uit de kast om het de 

wandelaars helemaal naar de zin te maken. U 

betaalt  

€ 20,00 per dag  om mee te wandelen. De 

opbrengst van deze actie gaat voor 100% naar 

de kinderen in Afrika die in nood zijn. U bent 

van harte uitgenodigd om mee te wandelen. 

Houdt u niet zo van wandelen, maar wilt toch 

een steentje bijdragen is een gift van harte 

welkom. 

Hulp aan straat- en weeskinderen 

De AMS is een particuliere fondswerving 

organisatie die zich richt op zorg voor kansar-

me kinderen in Afrika. De AMS heeft geen 

overheadkosten en werkt uitsluitend met vrij-

willigers in Nederland zowel als in Afrika, 

waardoor opbrengsten van acties geheel ten 

goede komen aan de kinderen in Afrika. De 

AMS ondersteunt een tweetal projecten, na-

melijk in Kenia en Oeganda. De coördinato-

ren op de projecten in Afrika zijn mensen uit 

de desbetreffende landen, die het werk even-

eens op vrijwillige basis doen, naast hun da-

gelijks werk. Het zijn ontwikkelde mensen 

die zelf ook als wees zijn opgegroeid of op 

straat hebben geleefd. Ze kennen de cultuur 

en het klimaat van het land en hebben hun 

eigen netwerk waaruit ze kunnen putten. Van-

wege de komst van de projecten die de AMS 

ondersteunt, wordt gewerkt aan het terugdrin-

gen van armoede, ziekte en honger. Doordat 

kinderen goede scholing krijgen en hulp bij 

de start van een bedrijfje, bouwen ze niet al-

leen aan hun eigen toekomst, maar ook aan de 

toekomst van het land.  

Informatie 

Op de website van de Andreas Manna Stich-

ting is alle informatie te vinden over de Afri-

kaloop (www.andreasmanna.org/afrikaloop) 

en wordt steeds het laatste nieuws vermeld. 

Ook op de facebookpagina van de Afrikaloop 

kan men alles volgen. Voor aanmeldingen of 

meer informatie, neemt u contact op met  

Krista Schutte, tel.: 06 29 393 614 of door een 

mailtje naar: afrikaloop@andreasmanna.org 

http://www.andreasmanna.org
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De handkar van                

de Wieker Meule 

De Wieker Meule beschikt vanuit het verle-

den over een mooie gerestaureerde handkar 

met 2 wielen. De kar is 3,3 meter lang, 1, 35 

meter breed en 1 meter hoog. De kar heeft 

tijdelijke in Zuidwolde gestaan voor de pro-

motie van de meule van Wassens, die geheel 

is gerestaureerd en binnenkort officieel wordt 

geopend door Prinses Beatrix. 

De handkar komt dan weer terug naar de 

Wijk, maar eigenlijk is er in de molen geen 

plaats. Wie heeft een idee voor een mooie 

(bruikleen-)bestemming, eventueel tijdelijk, 

ergens in het dorp? Stuur je reactie maar naar 

info@dewiekermeule.nl  

mailto:info@dewiekermeule.nl


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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Genieten van workshops 

en voorstellingen 
 

Voor kinderen uit De Wijk was het afgelopen 

zaterdag prima toeven bij Ons Kindertheater 

aan de Willem Koopsweg. De gehele dag wa-

ren er workshops en voorstellingen. Visueel 

theater was er met de voorstelling ‘Samen 

Blauw’ gesproken en met gebarentaal en klei-

ne cursus. Kindercircus Okidoki gaf twee 

voorstellingen met workshops. Thuis bij Mol-

letje bracht de voorstelling ‘Jij mag er hele-

maal zijn’. En Scala was van de partij met 

drie theaterworkshops. De Circusknecht was 

aanwezig met Dieromdom en nog wat creatie-

ve verrassingen. En de June de Bey deed haar 

best om alle kinderen te schminken. Creatief 

brein achter deze middag, Caecile Knoops 

was na afloop tevreden. Want de opkomst was 

goed, het weer was perfect en de organisatie 

liep op rolletjes. 
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Dievengilde heeft het voor-

zien op borden in dorp 
Wat is er momenteel gaande in De Wijk? Zo 

vragen bezorgde inwoners zich af. 'Nieuwe 

borden' worden aangeboden op weblog-

dewolden.nl Oude borden verdwijnen' zoals: 

Bij binnenkomst is het plaatsnaambord van 

de Wijk verdwenen! Op de Willem Koops-

weg en J.L Nijsinghweg zijn straatnaambor-

den verdwenen! Op de Koopsweg is een ver-

keersbord verdwenen. Stille getuige op het 

bankje aan de Nijsinghweg? Hebben de da-

ders zich hier eerst moed ingedronken voor 

ze op het dievenpad gingen?  

 

Over de nieuwe aangeboden borden kunnen 

we kort zijn, deze zijn online te bestellen via  

info@dewijk.info en worden in opdracht ge-

maakt. Waar het de oude borden in De Wijk 

betreft is dat de grote vraag. Algemeen be-

kend is dat deze borden populair zijn in: man-

caves, cafés en veranda’s. Wie meer weet kan 

dit uiteraard melden bij gemeente De Wol-

den. Het kost de gemeente jaarlijks enkele 

tienduizenden euro's om de gestolen borden 

te vervangen. Vooral bijzondere straatnaam-

borden in De Wolden zoals het Steenen Pijp-

pad (Zuidwolde) en Voor de Blanken 

(Ruinen) zijn populair. Het bord Voor de 

Blanken staat daarbij zelfs met stip op num-

mer een als het meest gestolen bord. 

Ook het entreebord is gestolen. Opmerkelijk genoeg is het bordje buurtpreventie wel blijven hangen.  
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Wagenspel ‘Mina Koes’ 

valt in de smaak 
 

Ondanks dat het dorpsfeest niet werd gevierd, 

kon er toch genoten worden van het wagen-

spel. ’De Wraak van Mina Koes’, het door 

Jan Veenstra geschreven theaterspektakel 

werd zondag opgevoerd op het pleintje bij  

Coop Dunnink. En dat trok veel publieke be-

langstelling. 
 

Het wagenspel werd eerder deze middag al 

opgevoerd in Ruinen en Ruinerwold. Dus de 

cast en muzikanten waren goed warm ge-

draaid, om in De Wijk een uitstekend en ver-

makelijk schouwspel neer te zetten. Het waar-

gebeurde verhaal speelt zich af bij het Zwarte 

Gat waar 137 jaar  geleden de moord op Mina 

Koes werd gepleegd. 
 

Mina Koes 

Op de zondag voor Pinksteren, 29 mei 1881, 

loopt de dan 31-jarige Mina Koes over een 

heidepad door het Schotter- en Linderveld, ze 

is op weg naar haar ouderlijk huis. Dit week-

end zal ze doorbrengen bij haar ouders in De 

Tippe. Mina heeft een bedrag van 34 stuivers 

bij zich, om aan haar vader en moeder te ge-

ven. Ter hoogte van een veenplas ontmoet ze 

Remmelt van der Hulst. Ze kent Remmelt die 

knecht was bij Willem Pasop op Linde, waar 

zij als dienstmeid  werkte. Remmelt is ver-

liefd op Mina, maar zij beantwoordt zijn lief-

de niet. Nu ze Remmert op de heide nabij het 

Zwarte Gat ontmoet is deze weer eens werke-

loos en heeft zich bezopen. Hij vraagt Mina 

om geld. Wanneer ze weigert, steekt hij haar 

met een mes in de hals. Vader en moeder 

Koes wachten die zondag vergeefs op hun 

dochter. De volgende morgen wordt het lijk 

van Mina Koes gevonden.  
 

Uitgesteld 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het 

theaterstuk in de zomer van 2020 in dit na-

tuurgebied een theaterstuk in de vorm van een  

openluchtvoorstelling zou worden opgevoerd. 

Het Coronavirus en alle beperkende maatre-

gelen daardoor makten dit onmogelijk. De 

uitvoering is daarom uitgesteld tot 2022. 
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Benefietconcert voor     

vrouwen in Afghanistan  
 

De Markiezin van Drenthe geeft in samen-

werking met Soroptimistclub De Reestlan-

den op zaterdagavond 4 september in de 

kerk in IJhorst een benefietconcert ten 

behoeve van de vrouwen in Afghanistan.  
 

Wereldwijd zijn er grote zorgen over de toe-

komst van vrouwen en meisjes in Afghanis-

tan. De leden van Soroptimistclub De Reest-

landen komen al jaren op voor de rechten van 

vrouwen en werken daarbij nauw samen met 

vrouwenorganisatie UN Women. “UN Wo-

men werkt al jaren ter plaatse en is vastbera-

den om vrouwen en meisjes te blijven helpen 

en bij te staan door in Afghanistan te blijven 

en daar hebben ze onze hulp hard voor no-

dig”, aldus Berthilde de Groot, voorzitter van 

Soroptimistclub De Reestlanden. “UN Wo-

men heeft al 10 jaar een veldkantoor in Af-

ghanistan en dit kantoor blijft operationeel 

om samen met lokale partners levensreddende 

hulp te bieden aan Afghaanse vrouwen en 

meisjes, vooral op dit kritieke moment voor 

het land” vult de Groot aan. 
 

Benefietconcert op 4 september 
De drijvende kracht achter de culturele stich-

ting De Markiezin van Drenthe is sopraan 

Sinje Kiel. Via een Facebook bericht kwam 

zij in contact met de Soroptimisten en ont-

stond het idee voor het geven van een bene-

fietconcert. “Ik heb begin van het jaar een 

mooi, intiem programma samengesteld met 

steun van het Fonds Podiumkunsten maar kon 

het vanwege de corona pandemie nu pas uit-

voeren. En terwijl de culturele wereld ont-

dooit en barst van zomers enthousiasme en 

post lockdown euforie, is de situatie in Af-

ghanistan schrijnend, hoe mooi is het dan om 

met een benefietconcert een bijdrage te kun-

nen leveren aan dit goede doel!” aldus een 

enthousiaste Sinje Kiel. Het concert vindt 

plaats in de protestantse kerk in IJhorst en zal 

om 19:30 beginnen. Er is plaats voor zo’n 75 

bezoekers en reserveren is noodzakelijk i.v.m. 

de huidige corona maatregelen. Op de avond 

zelf kan bij de ingang, contactloos met pin, 

een vrijwillige bijdrage gedoneerd worden 

welke bestemd is voor de vrouwen in Afgha-

nistan. 
 

Wiegeliedjes en nachtliederen                                    

in de kerk van IJhorst 
Samen met luitist en gitarist David van Ooij-

en brengt Sinje het programma Lullabies & 

Nachtmerries ten gehore. Iedereen kent slaap-

liedjes- jij, ik, de kinderen in Japan en Tur-

kije, vroeger en nu. Om de overgang van dag 

naar nacht te verzachten zingen ouders ten 

alle tijden van suja suja en ninna nonna. Moe-

ders stem is de eerste die een mens hoort. Zij 

wenst het beste en vreest het ergste voor haar 

kind. Het hartstuk van het programma is de 

bitterzoete Canzonetta Spirituale van Tarqui-

nio Merula (1595-1665), waarin Maria het 

kindeke Jezus bijzonder wrang in slaap zingt: 

zijn moeder wiegt hem in haar armen terwijl 

zij de gruwelijkheden beschrijft die hij later 

zal moeten ondergaan, tot aan zijn kruisiging. 

“Round Midnight”, waar denken wij dan aan? 

Hunkerend naar liefde valt geen slaap te vat-

ten en tegen het kind dat niet slapen wil is het 

een goede truc om te zingen “Stay awake”, 

net als Mary Poppins doet. Een liefdevol sa-

mengesteld programma om wakker bij te blij-

ven! Met prachtige oude muziek van 

Dowland, Purcell en Barbara Strozzi, maar 

ook volksliedjes uit de hele wereld en verras-

sende uitstapjes. David van Ooijen speelt 

instrumentale soli op luit en schuwt het niet 

om op soepele en ontspannen wijze John 

Dowland en Thelonious Monk te combineren. 
 

Het duo 
 

Beide musici hebben een achtergrond en spe-

cialisatie in oude muziek en gezamenlijke 

recitals bestrijken het repertoire van de Itali-

aanse Vroegbarok, Engelse Renaissance en 

Duitse Barok. Sopraan Sinje Kiel speciali-

seerde zich na haar zangstudie in barokzang 

en kamermuziek aan het Koninklijk Conser-

vatorium Den Haag bij Marius van Altena. 

Zij volgde lessen bij verschillende specialis-

ten op het gebied van historische uitvoerings-

praktijk (o.a. Emma Kirkby)  >> 

 



  

 11 

 

en ontving een studiebeurs om bij sopraan Jill 

Feldman in Arezzo (Italië) lessen te volgen. 

Voor de vertolking van luitliederen won zij in 

2002 samen met Elly van Munster de 1e prijs 

en de publieksprijs van het concours “Alte 

Musik Treff” in Berlijn, Duitsland. Zij treedt 

op als soliste op diverse podia met voorname-

lijk kamermuziek en oratorium. Projectmatig 

heeft zij als koorzangeres gewerkt met diri-

genten als Erik van Nevel, Ton Koopman, Jan 

Willem de Vriend en in producties van de 

Nederlandse Reisopera. Ze heeft een eigen 

lespraktijk in Ruinerwold, geeft en organi-

seert als “Markiezin van Drenthe” zangwork-

shops, concerten en masterclasses in het noor-

den van Nederland.  

David van Ooijen is solist en begeleider van 

met name zang op verschillende luiten, ba-

rokgitaar, romantische gitaar en shamisen, 

maar hij speelt ook continuo bij diverse en-

sembles en orkesten. Hij speelde op festivals 

van Utrecht tot Nagasaki. Met verschillende 

ensembles nam hij meer dan 30 Cd’s op. Zijn 

eerste twee Cd’s 

met altus Sytse 

Buwalda stonden 

in 2004 en 2005 

lange tijd op de 

eerste plaats van 

de klassieke top 

50 van de Neder-

landse radio. In 

2006 maakte hij 

met collega-

luitist Michiel 

Niessen een CD 

waarop alle duet-

ten van de 16de -

eeuwse luitvirtu-

oos Terzi staan. Deze opname kreeg wereld-

wijd lovende recensies. In 2007 speelde Da-

vid van Ooijen tijdens de doopplechtigheid 

van Prinses Ariane. In 2011 en 2012 speelde 

hij met luitist Toyohiko Satoh concerten in 

Spanje en Japan. Met sopraan Henriette Feith 

heeft hij een cd uitgebracht, “La Cecchina”,  

waarop een selectie liederen uit het “Il Primo 

Libro delle Musiche” (1618) van Francesca 

Caccini zijn opgenomen.  

 

Programma 
 

Datum: zaterdag 4 september 

Aanvangstijd: 19:30 uur, deur open 19:00 uur 

Locatie: Protestantse kerk IJhorst – De Wijk, 

Kerkweg 10 in IJhorst 

Kosten: vrijwillige bijdrage als donatie, te 

betalen bij de ingang (met pin) 

Reserveren: Reserveren is noodzakelijk en 

kan door een mail te sturen naar: markiezin-

vandrenthe@gmail.com I.v.m. corona wordt 

een maximaal aantal toeschouwers toegelaten 

op 1,5 m afstand en met inachtneming van de 

actuele geldende maatregelen. 

 

mailto:markiezinvandrenthe@gmail.com
mailto:markiezinvandrenthe@gmail.com
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Er wordt momenteel weer 

volop geklust bij de Wieker 

Meule. Schilder Henk van 

Goor is bij slecht weer de 

windborden (dit zijn uitneem-

bare borden die uit de wieken 

kunt halen)en de kapluiken 

aan het schilderen. Deze klus 

kan hij bij slecht weer binnen 

in de molen doen op de bega-

ne grond en 1e verdieping. 

Verder doet de jongste mole-

naar met kunst en vliegwerk 

de zwaardplanken van de kap 

schilderen. (Deze bevinden 

zich bij de as)  

Schilderwerk bij de Wieker Meule  

Jeugd vermaakt zich prima op de kermis 

Geen dorpsfeest, maar wel kermis. De jeugd 

vermaakte zich afgelopen weekend prima 

met de aanwezige attracties op het vernieuw-

de evenementen terrein. De zweefmolen was 

daarbij een van de meest populaire attracties.  
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Atlas Sport Wiekenroute 
 

Het goede doel van 2021:                                     

Speeltuinvereniging De Speulhorst 
 

Op zaterdag 4 september organiseert de Wie-

lerploeg van Atlas Sport voor de derde keer 

de Wiekenroute. Dit is een tocht van 200 kilo-

meter, opgedeeld in drie ‘wieken’ volgens het 

principe van de moderne windmolen; etappes 

van 60 tot 70 kilometer per stuk. Na elke 

etappe is er een korte pauze in het Atlas 

Sportcafé. Deelnemers bepalen zelf welke 

etappes ze meedoen en hoeveel. 
 

Zorgeloos fietsen 
Deelnemers aan de tocht kunnen uitzien naar 

een onbezorgde fietsdag. De groep wordt be-

geleid door motorrijders van De Antrappers, 

de plaatselijke motorclub. Verder fietsen er 

vaste voor- en achterrijders die de wind van-

gen en zorgen dat de groep bij elkaar blijft. Er 

rijdt ook een materiaal auto mee zodat even-

tuele pechgevallen onderweg opgelost kunnen 

worden en uitvallers in kunnen stappen. Vol-

ledig verzorgd dus!  
 

De Speulhorst 

Ook dit jaar is een goed doel gekoppeld aan 

de Wiekenroute: we fietsen we voor speel-

tuinvereniging De Speulhorst uit De Wijk. 

Deze vereniging zorgt voor voldoende en 

veilige speeltoestellen, want buiten spelen is 

leuk en gezond! De vereniging organiseert 

ook diverse buitenactiviteiten voor kinderen, 

zoals de Palmpasenoptocht en de Sint Maar-

tenoptocht. De Speulhorst kan onze bijdrage 

goed gebruiken. Aan De Stobbe en aan de 

Vos van Steenwijkstraat moeten speeltoestel-

len vervangen worden.  
 

Meetrappen 
Iedereen kan meedoen! Alle informatie is te 

vinden op www.atlassport.nl/wiekenroute. 

Aanmelden kan ook via de website.   
 

Slenken Triatlon 

Net als in 2019 organiseert het zwembad De 

Slenken in de Wijk op zaterdag 4 september 

weer een Triatlon. In en rond het zwembad 

kunnen de triatleten op een mooi parcours 

zwemmen, hardlopen en fietsen. Het zwem-

badterrein is de start en finishplaats voor de 

drie sporten. Een gezellige ontmoetingsplaats 

voor de sporters en degene die ze aanmoedi-

gen. Het is mogelijk om mee te doen voor een 

1/16e of 1/8e afstand. Als individu of als team 

met drie personen die dan elk een onderdeel 

doen. De deelname kosten zijn €10 en je kan 

je inschrijven op www.zwembaddeslenken.nl  

https://www.dewijk.info/2020/09/atlas-sport-wielerploeg-organiseert-wiekenroute/
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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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