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De Wieker bands Cover-It en Streetband heb-

ben er een geweldig feest van gemaakt in 

eigen dorp.  
 

Het dorpshuis bestuur wil meer inzetten op 

activiteiten, de muzikale vrienden uit De 

Wijk wilden graag een feestje bouwen, en de 

Wiekers waren wel weer toe aan een feestje. 

Dus werd er snel een datum geprikt. Voor de 

Streetband en De Pieperts lag het optreden bij 

café de Wiekslag in augustus nog vers in het 

geheugen. Lees meer op pagina 2 >> 
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Te koop, gevonden, verloren  

Vervolg van voorpagina  
 

Voor de Streetband en De Pieperts lag het 

optreden bij café de Wiekslag in augustus nog 

vers in het geheugen. Aan deze avond kwam 

abrupt een einde door ingrijpen van Boa's, die 

van hogerhand de opdracht hadden gekregen 

om er een eind te maken. Beide bands hadden 

muzikaal dus nog iets recht te zetten. Zeker 

de nieuwe Wieker band 'De Pieperts' die toen 

niet eens aan spelen toe kwamen. Ook zater-

dagavond waren ze minder fortuinlijk. Door 

ziekte van een der bandleden moesten ze op 

het laatste moment afzeggen. Waardoor er 

voor de andere twee bands iets meer ruimte 

ontstond om de avond muzikaal op te vullen. 
 

Cover-It met in de gelederen; Coen van 

Meenhorst, Timo Matser, Herman Reuvers, 

Jasper Toet en Renate Benschop opende de 

avond om klokslag: 21.00 uur met een knal-

lende set vol (Neder) pop klassiekers en all-

time favorites van o.a: Joe Cocker, Blues 

Brothers, Bløf, Herman Brood, De Dijk, The 

Scène en Robbie Williams. En zo zat de 

stemming er gelijk al in. Daarna mocht de 

Streetband het podium op. Drummer Hans 

Peter Sloots was deze avond wegens andere 

verplichtingen niet van de partij, daarom 

kreeg (solo) gitarist Justin Hendriks zijn oude 

plek achter de drums voor even terug. Saxo-

fonist Arno Jansen nam als invaller de over-

gebleven solo's voor zijn rekening. En deed 

dit met verve, alsof hij al jaren mee speelt. 

Met nummers van: Pater Moeskroen, Abba, 

Bokkers, De Boswachters, Brian Adams, Ha-

zes en 'Wildrover" van The Dubliners werd er 

een feestje gebouwd. En kwam er zelfs spon-

taan nog een polonaise op gang.  
 

Het laatste feest uurtje was voor Cover-It. Zij 

zweepten het publiek nog een keer op, tot de 

climax was bereikt. Om vlak voor 00.00 uur 

het laatste nummer in te zetten. Voor de feest-

gangers had het gerust nog iets langer mogen 

duren. Zij konden er geen genoeg van krijgen. 

Maar omdat na middernacht uur het corona 

virus actief wordt, was dat uiteraard geen 

optie! De muzikale vrienden, bestuur van 

Dorpshuis De Wijk en de vele vrijwilligers 

die deze avond hielpen kijken terug op een 

super geslaagde en feestelijke avond zonder 

wanklanken. Een feestje dat naar meer 

smaakt, dat zeker!   
 

 

 

 

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   
 

Gezocht: hulp in de huishouding 
Gepensioneerd echtpaar woonachtig in De 

Wijk zoekt een ervaren hulp in de huishou-

ding. Gedurende 3 uur per week voor alle 

voorkomende werkzaamheden. Werktijden 

kunnen in overleg vastgesteld worden.              

Telefoon: 06-5744 5906.  
 

Vacature 
Enthousiaste ervaren Schoonmaker gezocht 

(m/v) – echtpaar –1 uur per week gem. 

Klein Dunninghe – senioren appartementen-

complex – Prins Clauslaan in de Wijk, zoekt 

voor het schoonmaken van de gemeenschap-

pelijke ruimtes een schoonmaker/ster.  

We zoeken bij voorkeur een echtpaar dat het 

complex schoonmaakt. De werkzaamheden 

bestaan uit resp. stofzuigen, ragen, ramen 

wassen en in het voor- en najaar bladvrij ma-

ken van de dakgoten en een deel van het dak.  

Verdienste: vrijwilligersbijdrage nader over-

een te komen. Belangstellenden kunnen voor 

nadere inlichtingen contact opnemen Jan 

Rietveld via telefoonnummer 0522-440235 
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 Oproep Dorpshuis De Wijk 
 

Wil jij ons ondersteunen bij activiteiten of 

klusjes binnen ons Dorpshuis? Dan zijn wij 

op zoek naar jou! 
 

Wij nodigen je van harte uit op onze vrijwil-

ligersbijeenkomst op donderdagavond 18 

november om 20.00 uur in ons Dorpshuis. 

Wij zien jullie graag die avond! 

Tevens zijn wij op zoek naar mensen die ons 

dorpshuis eens in de week willen schoonma-

ken.  
 

Lijkt jou dit wat of wil je nadere informatie, 

neem dan contact op met  

Dorpshuis de Wijk 0522-444200 of  

info@dorpshuisdewijk.nl 
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 André Hendriks 50 jaar 
 

André Hendriks weet sinds 1 november ook 

waar Abraham de Mosterd haalt. En wie 50 

jaar wordt krijgt een pop in de tuin. En daar 

hoort een grappige tekst bij. ‘André is al 50 

jaar goed in vele dingen. Het best in praten, 

maar dat heeft hij zelf niet in de gaten’ Stond 

er te lezen. En op het andere spandoek: Deze 

oude knakker vlagt voor de VV Wacker. Na 

de tijd kan hij hem goed raken, maar liever 

verdient hij een paar extra knaken. André 

vierde de verjaardag samen met tweelingbroer 

Wim. Samen werden ze 100 jaar! 
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De Wiek Live op Wielen 
 

Geachte lezer. Schrijf op zondag 12 december 

a.s. in uw agenda dat u vanaf 14.00 uur bezet 

bent. Gewoon doen. Nu. Voordat u verder 

leest. Waarom? Dat ga ik u hieronder uitleg-

gen! 
 

De Oranjevereniging heeft ruim vier jaar gele-

den een spetterend feest georganiseerd: 

(Vrienden van) De Wiek Live! Een muziek-

feest voor Wiekers, door Wiekers. Alleen al 

de voorbereiding destijds was hilarisch en 

heeft uiteindelijk in de laatste jaren geresul-

teerd in nieuwe initiatieven, vriendschappen 

voor het leven maar vooral een eigen Wieker 

“muziekscene” waar je “u” tegen zegt. On-

langs in De Havezate bleek weer, dat De Wijk 

hier warm voor kan lopen en dat komt in deze 

donkere maanden mooi uit! 
 

Daar waar de Oranjevereniging dit jaar geen 

Wijkerfeest kon organiseren vanwege allerlei 

voorwaarden en complicaties, heeft zij het 

plan opgevat om in haar jubileumjaar met 

enkele Wijker muziekensembles de muziek 

op de voormelde zondag 12 december naar u 

toe te brengen! Live muziek op een platte kar 

met een trekker ervoor bij u in de straat! De 

Wiek Live op Wielen! Gratis! Maar..: daar 

moet u dan wel wat voor doen! 
 

Het ontbreken van een Wijkerfeest betekende 

automatisch ook het ontbreken van een stra-

tenkeuring. Of het ontbreken van vrienden-

groepen die zich met een optocht of op een 

zeskamp konden profileren. De Oranjevereni-

ging roept deze en andere straten en groepen 

en individuele personen op, om zich  12 de-

cember op een ludieke wijze te laten zien aan 

het dorp! Met als beloning een heuse serenade 

van echte Wijker muzikanten, die – ondanks 

hun beroemdheid - zelfs nog voor u aan te 

raken zijn! En uiteraard de mogelijkheid om 

eeuwige roem te vergaren want natuurlijk 

wordt de mooiste, gekste, origineelste groep 

beloond. Van u wordt gevraagd om u op te 

geven. Zo snel mogelijk maar in ieder geval 

vóór 4 december a.s. Dat kan via email: in-

fo@oranjeverenigingdewijk.nl of via Albert-

Jan Drogt op 06-12024283. De muziek-

karavaan zal dan op zondag 12 december van-

af 14.00 uur, of bij zeer grote opgave eerder,  

gaan rijden en de opgegeven locaties bezoe-

ken om plezierig “lawaai” te gaan maken. 

Uiteindelijk, na de Wieker Muziektoer, zal 

iedereen welkom zijn in café De Wiekslag. 

Naar verwachting zullen daar vanaf 16.00 uur 

de muzikanten nog naar hartenlust enkele 

nummers spelen. Staat het al in uw agenda? 

Zucht. Doe nou…! 
 

 

Appeltaarten  
 

Wilt u kindertehuis Huis van Vreugde steunen 

door een overheerlijke appeltaart te kopen? 

Met de opbrengst ondersteunt u Huis van 

Vreugde met het helpen van de arme bevol-

king door middel van voeding uit te delen en 

werk aan te bieden. De bestellingen die voor 

maandag binnen zijn worden dan donderdag 

avond geleverd. 

Appeltaart groot(10 stukken) €10,- 

Appeltaart klein (6 stukken) €5,- 
 

De bestelling kunt U door geven via 0522-

441554. Meer info: www.huisvanvreugde.nl 

 

Griezelig gezellig 
 

Voor alle kinderen van de BSO en IKC De 

Horst was er vrijdag 29 oktober een griezel-

feest georganiseerd. Iedereen kwam verkleed, 

en voor de leukste outfits waren er leuke 

prijsjes te winnen Het gebouw was vol met 

grote en kleine griezels. Kinderen en perso-

neel hadden een griezelig gezellige middag.  
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Lijkt het je leuk om 

(weer) te gaan voetballen?  
 

Dan ben je bij ons aan het juiste adres en van 

harte welkom om met ons  mee te komen 

doen. We zouden het super vinden om ons 

bestaande team  uit te breiden zodat we elke 

week met een mooi aantal kunnen trainen en 

volgend jaar misschien aan de 7x7 competi-

tie mee kunnen doen.  

 

Wij zijn een gezellig, gemiddeld fanatiek 

team. Een aantal van ons heeft eerder ge-

voetbald, maar een aantal heeft ook geen 

enkele ervaring.  We trainen eenmaal per 

week op de maandagavond van 19:30-20:30. 
 

Heb je een keer zin om mee te doen, dan ben 

je van harte welkom om op  maandagavond 

aan te sluiten. Wil je nog wat meer informa-

tie, neem dan  gerust contact op met Lisette 

Wagenaar, 06-41467659.  



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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Dames Wacker in het 

nieuw gestoken  
 

Het damesvoetbal van v.v. Wacker is afgelo-

pen zaterdag in het nieuw gestoken door 

sponsor Atlas Sport en Atlas Sportcafé. De 

oproep van Wioana Alberts en Marit Bakker 

op social media om een nieuw damesvoetbal-

team in De Wijk op te starten is gelukt! Met 

een 14-tal enthousiaste dames werd een jaar 

geleden gestart. Op dit moment zijn er acht-

tien dames actief. Maar nieuwe speelsters 

zijn van harte welkom. Om zo tot een nog 

bredere selectie te komen.  
 

De dames worden getraind door Robin Talen 

en Mart Brinkman en de leiders zijn Hilbert 

van de Wetering en Jordy Kalter. Toeval of 

niet, maar in het nieuwe tenue werd thuis met 

4-0 gewonnen van M.S.C uit Meppel. De 

dames zijn te volgen via: facebook.com/

vvwackervrouwen1 of via instagram.com/

vvwackervrouwen1 
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Nieuw speeltoestellen 
 

Afgelopen is er hard gewerkt door de mannen 

van Hercules Speeltoestellen om aan de Stob-

be nieuwe klimrekken te plaatsen, en wat ziet 

het er nu al gaaf uit! Binnenkort wordt er nog 

een nieuwe schommel geplaatst aan de Stob-

be, en wordt er ook nog een nieuw speeltoe-

stel geplaatst aan de Vos van Steenwijkstraat!  

Nog heel even geduld met spelen dus, want 

de mannen zijn nog hard aan het werk. Maar 

daarna kan er naar hartenlust gespeeld wor-

den op deze prachtige speeltoestellen! 

www.facebook.com/despeulhorst.dewijk 
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 Op bezoek bij: Christel 

Kok van ForYourSkin 
 

Het jaar loopt bijna ten einde. Christel Kok 

merkt dat er meer afspraken worden gemaakt 

in haar huidsalon For Your Skin. ‘Toen ik 

hier viereneenhalf jaar geleden begon in De 

Wijk, vonden ze de mensen het misschien een 

beetje gek en vreemd. Maar inmiddels weten 

ze me goed te vinden’. We stelden Christel 

daarom een aantal vragen. 
 

Wat doen jullie precies? 

ForYourSkin is een schoonheidssalon gespe-

cialiseerd in huidverbetering en huidverjon-

ging. De huid is mijn passie en in een ont-

spannen sfeer met persoonlijke aandacht, zorg 

ik ervoor dat jouw huid weer stralend, egaler, 

strakker en gezonder wordt.  
 

Over wat voor (huid) problemen                             

praten we dan: 

Het gaat om ondergenoemde huidproblemen 

zoals:  Acne, vette, glanzende huid,  bultjes,  

pigment , ongelijkmatige huidstructuur , rim-

pels, veroudering,  roodheid, een droge, schil-

ferige of eczeemachtige huid. Wil jij jouw 

huid verbeteren of huidprobleem aanpakken 

met een merk die optimaal verschil maakt? 

Dan ben je bij ForYourSkin op de juiste plek. 
 

Welke technieken worden gebruikt? 

Tijdens de behandelingen wordt gebruik ge-

maakt van de nieuwste technieken van top-

merken zoals Nimue Skin Technology en 

DrK Derma Health Care, Fusion Mesotherapy 

en Thoclor Labs. 
 

Met welke producten werk je?  

Christel: ‘Ik werk in mijn salon met verschil-

lende topmerken, die gezond zijn voor jouw 

huid en het van binnenuit verbeteren. In deze 

producten zitten geen minerale vetten en oli-

ën, geen parabenen, geen parfum en er zitten 

geen dierlijke ingrediënten in! Door thuispro-

ducten te gebruiken blijft je huid de juiste 

werkstoffen krijgen en in combinatie met de 

behandelingen behaal je een zo optimaal mo-

gelijk resultaat. En uniek is het product Tho-

clor. Is er een Amerikaans virologisch onder-

zoek geweest die heeft bewezen dat Thoclor 

het COVID virus binnen 2 minuten in actief 

maakt. 
 

Waar dient een Microneedling behandeling 

voor? 

Tijdens een Microneedling behandeling wor-

den er op hoge snelheid minuscule verticale 

kleine gaatjes in de huid gemaakt. Hierdoor 

kunnen de zeer actieve werkstoffen jouw huid 

beter in en wordt de huid aangezet tot veran-

dering. Daarnaast stimuleert het altijd het col-

lageen en elastine wat ontzettend verjongend 

werkt. ‘Ik merk wel dat de klanten er heel 

enthousiast over zijn. hier in de buurt worden 

deze behandelingen nog niet veel gegeven!   
 

Wat is er zo leuk aan dit vak? 

Ik ben er voor jou huid, zoals mijn naam 

ForYourSkin al zegt. Ik maak mensen blij, 

laat ze zekerder voelen in hun huid en verbe-

ter deze. Dat is echt het allermooiste! Bij mij 

krijg je alleen altijd een eerlijk advies en dan 

is het aan de klanten of ze hiervoor willen 

gaan of niet. Wil je een afspraak inboeken? 

Dan kan dat makkelijk online via de website 

www.foryourskin.nl Of mail / bel gerust!   

 

Meer informatie:  

Schoonheidssalon ForYourSkin 

Dorpsstraat 36 

7957 AV De Wijk 

T: 0611303530 

E: info@foryourskin.nl 

http://www.foryourskin.nl
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Wandelen voor KiKa  
 

Ga je mee wandelen op zaterdag 13 novem-

ber? We hebben twee mooie routes gemaakt; 

je kunt kiezen tussen 15 en 30 kilometer. Met 

deze wandeling zamelen we geld in voor Ki-

ka.  
 

We zorgen ervoor dat je zorgeloos aan de 

wandel kunt:  

We pijlen de routes uit; je kunt ze ook op je 

wandelapp zetten.  

We richten een pauzeplek in waar je even bij 

kunt komen met een warm drankje.  Na je 

wandeling staat er in Atlas Sportcafé een 

stamppot en soep buffet klaar. Eet smakelijk! 
 

KIKA 

Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak 

nummer één door ziekte onder kinderen. Jaar-

lijks krijgen ruim 550 kinderen kanker. Op dit 

moment geneest 75% van de kinderen, dit 

betekent dat een op de vier kinderen het he-

laas niet redt. KiKa wil dat alle kinderen ge-

nezen. Jouw bijdrage zorgt dat onderzoek 

gedaan kan worden om zieke kinderen beter 

te behandelen en sneller te genezen. 
 

Inschrijven 

Iedereen mag meedoen. Meelopen kost € 15 

voor leden van Atlas Sport en € 20 voor niet-

leden. Dit is inclusief deelname aan het buf-

fet. Daarnaast vragen we je bijdrage voor 

KiKa.  
 

Aanmelden kan via www.atlassport.nl/

herfstwandeling.  

Starttijden: 

30 kilometer: 10.30 – 11.00 uur 

15 kilometer: 13.30 – 14.00 uur 
 

Op weg naar 13 november 

Natuurlijk is het goed je voor te bereiden op 

een lange wandeling door zoveel mogelijk 

kilometers te maken. Vanuit Atlas Sport gaan 

we wekelijks op zaterdag om 9.30 uur power-

walken; dat is net iets meer dan ‘gewoon’ 

wandelen. Je wandelt met een hoger tempo 

dan wanneer je bijvoorbeeld een blokje om 

gaat of de hond uitlaat. En daarmee laat je je 

lichaam net iets meer werken waardoor je 

conditie verbetert. Op www.atlassport.nl/

roosterdewijk vermelden we wekelijks de 

startplek en de afstand die we gaan lopen. 

Loop gerust een keer mee, proberen mag gra-

tis. 

http://www.atlassport.nl/herfstwandeling
http://www.atlassport.nl/herfstwandeling
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Zal ut zo wezen….! 
 

Dat de wereld soms raar in elkaar zit hoeven 

we elkaar niet meer te vertellen. Over Coro-

na, Den Haag, zogenaamde “ voetbalsuppor-

ters” kunnen we met een gemak een boek 

over schrijven of uren over praten. 

Met een klein beetje fantasie kun je er een 

mooie tekening van maken, waarbij wel moet 

worden opgemerkt dat je dan wel netjes bin-

nen de lijnen moet kleuren. 
 

Gelukkig is het niet overal kommer en kwel; 

tijdens een schitterende, goed georganiseerde 

muziek avond in het Dorpshuis werd als van-

ouds de polonaise ingezet. Al gauw stroomde 

de ruimte voor het podium vol en onder lei-

ding van de gitarist, met lange verlengsnoer 

aan de gitaar, werden alle hoekjes van de zaal 

opgezocht. 
 

Bij velen verscheen een glimlach tot ver ach-

ter de oren en na een nummer over een of 

andere Joost en vervolgens iets over Annie 

die uut de bochte stuiterde was het feest com-

pleet. 
 

Na een korte pauze gaf de andere band, met 

veel bekende Wiekers, nog meer gas en er 

volop werd meegezongen. De zweetdruppels 

onder de pony vierden hoogtij en om het 

vochtverlies enigszins wat aan te vullen werd 

de tap ook deze avond goed bezocht…. 
 

Een aantal bestuursleden van het Dorpshuis 

keek soms met spanning elkaar aan, wat een 

feest en zou het dak er helemaal af gaan, wat 

dan ook extra kosten met zich mee zou bren-

gen… 

Deze avond werd wel duidelijk dat er veel 

animo is dergelijke feestjes en dat ook het 

Dorpshuis een geschikte plek hiervoor is! 

Een andere geschikte plek bevind zich net 

buiten De Wiek en is te herkennen aan een 

verkeersbord met daarop een struisvogel en 

een mol. 
 

Dat met die struisvogel begrijp ik wel. Het is 

natuurlijk levensgevaarlijk om op zo’n beest 

te klimmen en met een gang van pak hem 

weg 60 kilometer per uur over een zandpad te  

 

crossen. Het zal je maar gebeuren, je zit net 

lekker op dat prachtige beest en mevrouw 

Struisvogel schrikt en steekt plots haar kop in 

het zand. Vervolgens kuukel jij met een 

dduubbeellee salto op de grond, waarbij de 

uitvoering bijna een tien is en alle leden van 

de gymnastiekvereniging WGV een staande 

ovatie zullen geven.. 
 

Maar een mol op een verkeersbord roept na-

tuurlijk tal van vraagtekens op…… 

Maar na enig speurwerk en informatie inwin-

nen bij diverse natuur liefhebbers en notabe-

len, kwam ik tot de volgende conclusie. 

Vooral na de uitleg over het ideale leefgebied 

van de mol en de overdaad aan voedsel als 

bijvoorbeeld mais en bieten, werd mij al 

gauw iets duidelijk. 
 

Het is dus niet meer zo dat een doorsnee mol, 

de bus neemt naar Meppel en daar naar de 

plaatselijke MC Donalds gaat en zich te goed 

doet aan een MC Mol met zoetzure saus. 

Neen…… het is zelfs zo dat de mollen het zo 

goed hebben en zo groot worden, dat de 

molsgaten absurde afmetingen krijgen. 

Met het gevolg dat er in de weilanden gaten 

en koel’n koomt, deze vol stromen met water 

en waarbij het gerucht er zelf al is dat er een 

mol op een surfplank is gesignaleerd. 

Ook de plaatselijke visvereniging heeft al 

belangstelling getoond om de jaarlijkse Kar-

pervis Kampioenschappen komend jaar op 

deze plaats te organiseren. Ook mollen van-

gen is dus tegenwoordig niet meer zonder 

risico en vandaar dat er waarschuwingsbor-

den komen te staan, op de zelfde plek waar 

vroeger een mol zijn/haar fiets plaatste…. 

Zal ut zo wezen…..? 
 

Kop dur Veur 
 

Stebo 
 

Adverteren in dewijk.info?  
       Telefoon:  06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info        

 www.dewijk.info 
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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  27 nov 2021. Kopij inleveren voor 22 nov. 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


  

 16 




