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De brandweer De Wijk/Koekange is samen 

met de korpsen Vries en Coevorden, een van 

de drie korpsen in Drenthe die sinds kort be-

schikt over groot watertransport. Indien nodig 

kan er snel heel veel water worden getrans-

porteerd bij grote branden. Nieuw materiaal 

vergt enige aanpassingen en voorbereidingen. 

Lees verder op pagina 2 >> 
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Te koop, gevonden, verloren  

Vervolg van voorpagina  

Daarom waren er afgelopen week twee theo-

rie en praktijk avonden bij de brandweerka-

zerne onder leiding van een instructeur van  

leverancier Hytrans Systems 
 

De brandweer De Wijk/Koekange is samen 

met de korpsen Vries en Coevorden,  een van 

de drie korpsen in Drenthe die sinds kort be-

schikt over groot watertransport.  Indien nodig 

kan er snel heel veel water worden getrans-

porteerd bij grote branden.   

Nieuw materiaal vergt enige aanpassingen en 

voorbereidingen. Daarom waren er afgelopen 

week twee theorie en praktijk avonden bij de 

brandweerkazerne onder leiding van een in-

structeur van  leverancier Hytrans Systems.  
 

Om het nieuwe materiaal echt te testen op 

loactie werd er zaterdagmorgen  geoefend bij 

de Nam Locatie aan de Oosterbroeken tot aan 

de Ossesluis. Over een lengte van twee kilo-

meter werden er enorme slangen uitgerold. 

Aan het begin stond een flinke pomp die het 

water met maar liefst 8,5 bar door de slag 

transporteerde. Aan het einde van de slang 

bleef nog een druk van 8 bar over.  Met maar 

liefst 8000 liter per minuut ging het water 

door de slang. 
 

Het materiaal, de slangen en de dompelpomp, 

wordt aangevoerd op een haakarmbak. De 

dompelpomp wordt van de bak gehaald nabij 

het water, de slang wordt al rijdend uitgevou-

wen. De losse slangen zijn al aan elkaar ge-

koppeld en liggen in keurige lussen in de slan-

genbak.  Het opbouwen van dit systeem 

neemt ongeveer vijftien minuten in beslag.  

Ook het opbouwen van een ‘slangbrug’, zodat 

het doorgaande verkeer geen last heeft als de 

slang een oversteek moet maken was een nut-

tige oefening. Bert Stik van de Veiligheidre-

gio Drenthe: ‘Normaal gesproken controleert 

een persoon de enorme slangen op drukverlies 

of lekkages. Dan nemen we een fiets mee, 

anders is het niet te doen!’. 
 

Nieuwe systeem enorme verbetering 

‘De vervanging van het oude systeem is voor 

ons een enorme verbetering’ zo vertelt Betsie  

Dekker Waninge, Projectleider Vakbekwaam-

heid, operationele voorbereiding brandweer 

Veiligheidsregio Drenthe.  Het opruimen / 

inpakken van het stuk uitgereden slang ge-

beurt met behulp van een lier die de slangen 

door een soort wringer haalt waarna de slan-

gen weer keurig in de slangenbak gevouwen 

worden, gereed voor een volgende uitruk.  

‘Daar had je vroeger vier personen voor no-

dig!’. 

 

 

 

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   

Zendemaaien                                                  
Zaterdag 28 

augustus de-

den twee 

teams van de 

Zendemaaiers 

Drenthe mee 

aan de Neder-

landse kampi-

oenschappen 

Zeismaaien in Buitenpost. Een team bestaat 

uit drie maaiers.  De jury let o.a. op netheid 

van het maaien, of het gras in een rechte lijn 

komt te liggen in een gie of swab, houding en 

synchroon maaien. We deden voor de tweede 

keer mee en we waren erg succesvol, een vier-

de en tweede plaats. Zeismaaien of zen-

demaaien is een oud ambacht en wij proberen 

dit in ere te houden.  Maaien is te leren, maar 

oude zeisen zijn niet meer te krijgen. Heeft u 

nog een oude zeis in de schuur liggen en hij 

doet geen dienst meer, dan wil ik deze graag 

van u overnemen. Mijn voorkeur gaat uit naar 

de merken: Tepe en Gebr. Schulte. Koekange, 

Freek Heuvelman telefoon: 06-2924 0658 



  

 4 

 
Benefietconcert brengt                

€ 1.500 op voor vrouwen            

in Afghanistan 
 

Zaterdag 4 september heeft een volle kerk 

(60 bezoekers met 1,5 m afstand) in IJhorst 

solidariteit betuigd met de vrouwen in Af-

ghanistan door het bijwonen van een bene-

fietconcert. Lullabies en nachtmerries heet-

te het programma dat sopraan Sinje Kiel 

met veel gevoel ten gehore bracht, soepel 

en virtuoos begeleid door David van Ooijen 

op luit en gitaar.  
 

Wie kent ze niet, wiegeliederen, waarin wij 

onze kinderen het beste wensen en het ergste 

vrezen, was de gedachte. Overal ter wereld 

worden ze gezongen en ten allen tijde. Liefde-

vol klonk het van suja suja, ninna nonna, 

schalks werden er mooie vrouwen beloofd 

aan het jongetje (later als je groot bent en nu 

gaat slapen...!), weemoedig klonk het Japanse 

lied van een kindermeisje met heimwee. Maar 

ook volwassen aria’s over verlangens in de 

nacht passeerden de revue. De zangeres zocht 

in hoge sopraanliggingen en lage tonen de 

grenzen op van haar vocale bereik en behalve 

in het Japans werd er gezongen in het Itali-

aans, Duits, Engels, Turks en Hebreeuws. Met 

dit optreden dat warm werd ontvangen, rond-

de het duo een geslaagde concertserie 

“balkonscenes” af, mogelijk gemaakt door het 

Fonds Podiumkunsten. 
 

Van het concert in IJhorst gaat de opbrengst 

in zijn geheel naar UN Women, de vrouwen-

hulporganisatie van de Verenigde Naties. De 

zangeres gaf hiermee gehoor aan een oproep 

van Soroptimistclub De Reestlanden de vrou-

wen in Afghanistan te steunen in de huidige 

crisis daar. Er is op deze avond door het pu-

bliek € 1.000 bij elkaar gebracht! Donaties op 

de site van UN Women, de actie die Sinje 

Kiel heeft opgezet, mogen daarbij nog opge-

teld worden: bij het schrijven van dit bericht 

staat de teller op € 625,-. Het oorspronkelijke 

doel is daarmee dus al ruimschoots voorbijge-

streefd.  
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Wiekenroute succesvol  
 

Op zaterdag 4 september was het al vroeg 

druk in Atlas Sportcafé. Veel wielrenners 

kwamen aan met hun fiets en een tas spullen. 

Ze maakten zich op voor een tocht van ruim 

200 kilometer. De motorrijders van de An-

trappers maakten zich klaar om de renners te 

begeleiden. 
 

De tocht was verdeeld in drie lussen, waarbij 

de renners de pauzes hielden in en bij Atlas 

Sportcafé. De eerste ronde startte best fris 

maar gedurende de dag werd het gelukkig 

steeds zonniger en warmer. In de laatste ron-

de werden de spieren nog eens extra op de 

proef gesteld toen de fietsers over de VAM-

berg gingen. De dag is vlekkeloos verlopen,  

mede dankzij de geweldige motorrijders van 

de Antrappers. Ook dit jaar was een goed 

doel gekoppeld aan de Wiekenroute: de fiet-

sers haalden geld op voor speeltuinvereniging 

De Speulhorst uit De Wijk. Deze vereniging 

zorgt voor voldoende en veilige speeltoestel-

len, want buiten spelen is leuk en gezond! De 

vereniging organiseert ook diverse buitenacti-

viteiten voor kinderen, zoals de Palmpa-

senoptocht en de Sint Maartenoptocht. De 

Speulhorst kan extra geld goed gebruiken: 

aan De Stobbe en aan de Vos van Steenwijk-

straat moeten speeltoestellen vervangen wor-

den. Donderdagavond kreeg het bestuur een 

cheque uitgereikt voor het mooie bedrag van 

500 euro, bijeengebracht door de fietsers en 

aangevuld door de Antrappers en Atlas Sport. 
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Statiegeldactie levert leuk 

bedrag op voor Dorpshuis 
 

Een dikke Plus voor Dorpshuis dankzij Coop 

Dunnink. Dat De Wijk het Dorpshuis steunt 

blijkt wel uit de opbrengst van de statiegeld-

actie bij de plaatselijke Coop waar zij aan 

deel mocht nemen. Namens het bestuur na-

men Jan Smits en Tinus Nijstad de cheque in 

ontvangst. De blije gezichten spreken boekde-

len. De statiegeldactie bracht € 1191,30 op.  
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Snelheidscontrole  
 

Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland 

hielden donderdagmorgen  een snelheidscon-

trole op vijftig verschillende plekken in de 

regio. Waaronder op de Dorpsstraat in De 

Wijk.  
 

En reed je te hard; deze keer had je geluk. 

Deze actie is een zogenaamde bewustwor-

dingsactie van de gereden snelheid en zal er 

geen brief van het CJIB in de bus vallen. De 

vrijwilligers zullen aankomende periode op 

meerdere plekken in Drenthe deze actie hou-

den. Dit zal vooral op plekken zijn waar vaak 

te hard wordt gereden in de 30 kilometer zo-

ne op schoolroutes.  

 

‘Dank u’ en ‘Te hard’  

De VVN-vrijwilligers gebruikten laserguns 

om de snelheid van het verkeer te checken. 

Met bordjes met daarop de tekst ‘Dank u’ en 

‘Te hard’ werden de automobilisten geïnfor-

meerd over hun snelheid. 
 

Overigens viel de gereden snelheid donder-

dagmorgen mee. Wel waren er uitschieters 

naar 50+ kilometer per uur. De Vrijwilligers 

van Veilig Verkeer Nederland die alles no-

teerden waren na afloop tevreden over het 

verkeersgedrag.  
 

Of de snelheidscontrole een echte representa-

tieve graadmeter is, werd door een aantal 

overige verkeersdeelnemers die passeerden in 

twijfel getrokken. Op de Dorpsstraat wordt 

nog wel eens te hard gereden zo is algemeen 

bekend, en van de duidelijke aanwezige 'gele 

hesjes met lasergun' ging op voorhand al een 

preventieve werking uit. Toeval of niet, maar 

op deze zonnige donderdagmorgen tussen 

10.00 en 12.00 uur was het ook nog eens 

opvallende rustig qua verkeersdrukte op de 

Dorpsstraat.  
 

Klaverjassen en Jokeren  
 

De ‘pauze’ duurde wat langer dan we hadden 

gehoopt en gedacht, maar eindelijk is het 

weer zover; vrijdagavond 8 oktober 2021 is 

de eerste kaartavond georganiseerd door de 

Supporters Vereniging van v.v. Wacker. 

Er kan weer gezellig gekaart worden om 

mooie vleesprijzen onder genot van een hapje 

en een drankje in de mooie kantine aan de 

Wiltenweg. 
 

Dus neem je buurman/buurvrouw/vriend/

vriendin/kennis, of wie dan ook mee naar de 

kantine en ontdek de magie en gezelligheid 

van het kaarten. 
 

Want geef nou toe, dat thuis zitten zijn we 

allemaal wel een beetje zat toch….? 
 

Aanvang van de kaartavond is om 20.00 uur 

op de volgende data: 

8 oktober 

22 oktober 

5 november 

19 november 

3 december 

17 december 
 

Op zaterdag 8 januari 2022, vanaf 10.00 uur 

wordt de kaartmarathon georganiseerd. 
 

Tot gauw! 

Supporters Vereniging v.v. Wacker 
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Zwemseizoen ten einde 
 

Ook op de laatste dag, van het zwemseizoen 

was het nog prima toeven bij zwembad de 

Slenken. En de opkomst was bijzonder goed. 

Iedereen wilde nog even zwemmen of plon-

zen en genieten op deze mooie zonnige dag. 

In het grote zwembad kon de jeugd zich ver-

maken op de megagrote stormbaan in het 

diepe bad. En het andere bad was gevuld met 

zeepsop. Ook de badmeesters moesten het 

daarbij ontgelden. Het bekende stuivertje 

duiken was weer een groot succes. DJ Robert

-Jan zorgde voor de muziek.  
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Nieuwe inwoners in De Wijk 
 

Yes. Het is ons gelukt! 

Na een maand van intensief verbouwen aan 

het huis en de praktijk wonen we sinds mei 

aan de Nicolaas Oostinghweg 7 en 7a. En het 

bevalt ons prima! We ontdekken al fietsend 

en wandelend met onze hond Duvel de prach-

tige natuur om ons heen. We voelen ons nu al 

welkom door de hartelijkheid van de mensen 

in de buurt. 
 

Wie zijn wij? 

We zijn Kees en Marion Schiphouwer, trotse 

ouders van 3 volwassen kinderen en 3 klein-

zoontjes. Samen met onze dochter Martine 

werken we in en vanuit onze praktijk Kind-

zorg M. We begeleiden en coachen mensen 

van jong tot oud, op ieder niveau in hun soci-

aal emotionele- en leerontwikkeling. 

U kunt daarbij denken aan: faalangst, sociale 

vaardigheden, moeite met plannen en organi-

seren, concentratie, dyslexie, moeite met leer-

vakken (o.a. rekenen/wiskunde, talen).  Ver-

der geven wij ook psycho-educatie met be-

trekking tot ADHD en autisme (ASS) en ge-

zinsondersteuning.  
 

Wij proberen iedereen vanuit zijn talenten te 

ondersteunen naar meer zelfvertrouwen en 

zelfstandigheid.  

Heeft u zin en tijd om eens te komen kijken 

of kennis te maken, dan bent u/jij meer dan 

welkom aan de Nicolaas Oostinghweg 7. 

Graag wel eerst even een belletje naar:                   

0522-491194 of 06 3616 0273. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Ichelle Alberts van start 

als Social Media adviseur 
 

De Wijk is een onderneemster rijker, want per 

1 september is Ichelle Alberts van start ge-

gaan met haar bedrijf Ichelle Alberts Design.  

Het ondernemerschap zit de familie Alberts in 

het bloed, want ook vader Wichard en moeder 

Ingrid zijn beide ondernemer van beroep. Dus 

de appel valt in dit geval ook niet ver van de 

boom. 
 

Ichelle die in het laatste jaar van haar oplei-

ding Ondernemerschap en Retail Manage-

ment in Leeuwarden zit, heeft ervaring met 

Social Media en alles wat daarbij komt kij-

ken. Als social media expert gaat ze bedrijven 

helpen bij het adviseren voor goed werkende 

social mediastrategieën en het bedenken/

maken van grafische ontwerpen.  

‘Vroeger’ hoefde je je alleen maar druk te 

maken over het aantal volgers op sociale me-

dia, de rest gebeurde vanzelf. Tegenwoordig 

is een strategie belangrijker. 
 

Gericht te werk 

Voor veel ondernemers is Social Media geen 

dagelijkse bezigheid, en vaak iets wat ze er 

even bij moeten doen, zo weet ze uit ervaring.  

Als Social Media Expert wil ze daarom ge-

richter te werk gaan. ‘De klanten kiezen zelf 

wat zij willen lezen, bekijken en beluisteren. 

Daarom is het belangrijk dat jouw bedrijf hier 

tussen staat om meer bekendheid te genere-

ren. Wij kunnen  een plan of strategie opzet-

ten en ze daarbij helpen’.  
 

Verschillende pakketten  

Ichelle Alberts Design biedt verschillende 

pakketten aan. Variërend van: social media 

post of logo’s tot posters, brochures of menu-

kaarten. ‘Ik vind het ook belangrijk om het 

totaal plaatje, de zichtbaarheid in beeld te 

brengen!’.  Meer informatie is te vinden op:  

www.ichellealbertsdesign.com 
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Aanjager Martin Wolf in 

gesprek met inwoners 

Zoals onlangs bekend werd heeft Martin Wolf  

zich als aanjager en organisator verbonden 

aan het Dorpshuis in De Wijk. Hij gaat zich 

inzetten om samen met de Wiekers het Dorps-

huis een herkenbare, passende en gewaardeer-

de vaste plek te geven in het dorp waar men-

sen graag komen zodat er voor allen wat te 

halen en te genieten zal zijn.  

Daarom heeft Martin de afgelopen tijd diver-

se gesprekken gevoerd met  inwoners en di-

verse verenigingen in De Wijk. Om te peilen 

en onderzoeken waar de behoefte ligt.  Ideeën 

die daarbij geopperd werden zijn o.a het op-

zetten van een fotoclub, schilderclub en  

kookclubje. Ook een of meerdere  informatie-

avonden over beleggen in aandelen en crypto-

munten werd geopperd. Verder werden ook 

line-dance en het opzetten van een Repair 

cafe genoemd. Waarbij handige vrijwilligers 

helpen met reparatie van kapotte spullen.  Zo 

maken je spullen kans op een tweede leven. 

Goed voor het milieu én voor de portemon-

nee! In omliggende plaatsen is dat altijd een 

groot succes. 

Samen de schouders er onder                                 

Alle ideeën en initiatieven worden serieus 

bekeken en afgewogen. Martin Wolf is er 

stellig over: ‘Dergelijk mooie ideeën kunnen 

alleen worden verwezenlijkt als er ook input 

komt vanuit de bevolking. We moeten het 

met elkaar doen, samen staan we sterk. Dus 

hierbij doe ik ook een oproep om samen de 

schouders er onder te zetten!’.   

Op naar een nieuw seizoen, en  naar een ge-

zonde toekomst voor het Dorpshuis betekend 

ook dat er activiteiten georganiseerd worden.  

Wie mee wil helpen of zelf ideeën heeft voor 

het opzetten van een of meerdere activiteiten 

kan zich melden via:                                                 

info@dorphuisdewijk.nl  

mailto:info@dorphuisdewijk.nl


  

 15 

 
 

 Alarmnummer………………………………… 

 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  2 okt 2021. Kopij inleveren voor 27 sept. 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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