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Een nieuwe en zachtere ondergrond van 

de Pannakooi dat is een grote wens van 

leerlingenraad van ICK De Horst.  

Bij voorkeur kunstgras. Echter dat gaat qua 

kosten als snel in de papieren lopen zo is 

berekend. Om hiervoor geld in te zamelen 

hebben de leerlingen daarom een verzoek 

gedaan bij Coop Dunnink, om in aanmerking 

te komen voor de opbrengst van de statie-

geldactie. Elk kwartaal wordt bepaald welk 

goede doel er in aanmerking komt voor deze 

donatie. Omdat deze actie populair is zijn er 

meestal meerdere aanmeldingen.                                  

Lees meer op pagina 4 >> 
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Te koop, gevonden, verloren  

 

Meer ruimte voor de  

Historische Vereniging  
Het bestuur van de Stichting de Wieker Meu-

le heeft er onlangs mee ingestemd om de vrij-

gekomen ruimte in de molen te verhuren aan 

de Historische Vereniging De Wijk-

Koekange. Met ingang van 1 januari 2022 

heeft het Toeristisch Informatie Punt De Wijk  

besloten  hun werkzaamheden in het kantoor 

in de molen te beëindigingen. De Historische 

Vereniging is erg blij met de ruimte, die de 

gelijke grootte heeft als het kantoor in de mo-

len, dat nu in gebruik is van de vereniging.  

Het bestuur van de Historie had al enige tijd 

de wens van  een grotere ruimte voor bijv. 

exposities of een ruimte om een presentatie te 

geven en zal met enthousiasme aan de slag 

gaan om er een mooi geheel van  te maken. 

Het bestuur van de Wieker Meule is blij, dat 

er zo snel een huurder is gevonden voor het 

leeggekomen deel van de molen. Zij denkt, 

dat de Historische Vereniging een passende 

invulling zal geven aan dit deel van de molen. 

Namens het bestuur van de Wieker Meule en 

de Historische vereniging De Wijk Koekange  

Wacker verlengt contract 

met Gert Jan Hoekstra  

De uitstekende resultaten  die  V.V Wacker 

momenteel boekt onder leiding van  hoofd-

trainer Gert Jan Hoekstra, zijn voor het be-

stuur van de club  al in de winterstop vol-

doende om het contract met maar liefst twee 

jaar te verlengen. Hoekstra is bezig aan zijn 

eerste seizoen, en is de opvolger van Theo 

van ’t  Zand die terug keerde bij USV Nieuw-

leusen. 

Hoekstra is geen onbekende in De Wijk. Van 

2012 tot 2015 had hij de blauw witten ook 

onder zijn hoede had, en met succes want hij 

belandde er zelfs mee in de tweede klasse! 

Daarna werd hij trainer van voetbalvereniging 

Ruinerwold, maar moest door privéomstan-

digheden deze functie na korte tijd opgeven. 

Gert Jan heeft de afgelopen jaren nog wat 

werkzaamheden verricht bij de jeugdafdeling 

van de voetbalvereniging v.v. De Weide in 

Hoogeveen.  

Vorige week wist Wacker in Makkinga de 

eerste kers op de slagroomtaart te verdienen 

in de vorm van een periodekampioenschap. 

De club uit De Wijk gaat op dit moment aan 

de leiding in de zondag 4e Klasse A, en is tot 

op heden ongeslagen.  

 

 

 

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   

Internet: info@dewijk.info 

We wensen iedereen prettige feestdagen 

en een goede jaarwisseling.                      

Ook in 2022 staan we graag                             

weer voor u klaar. 
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 Vervolg van voorpagina: Statiegeldactie 
 

Het was voor de leerlingenraad even een 

spannend moment of het verzoek gehonoreerd 

zou worden. Maar woensdagmorgen kwam 

Coop eigenaar, Niek Slomp het goede nieuws 

persoonlijk vertellen op school. Het 

‘maatschappelijke belang’ gaf volgens Slomp 

de doorslag om te kiezen voor de actie van 

groep 8. 
 

Slijtage pannakooi 

De leerlingenraad is een actieve en enthousi-

aste groep op school vertelt directeur Eline 

Schuinders. ‘Normaal gesproken wordt er een 

keer maand vergadert. Maar deze groep heeft 

al aangegeven dit elke week te willen doen’. 

Vaak ging het de laatste weken over de Pan-

nakooi. Deze wordt volgens Zoë van de leer-

lingenraad intensief gebruikt in de pauzes of 

na schooltijd. Maar de onderlaag begint te 

slijten dat is duidelijk te zien en ook te mer-

ken.  ‘De steentjes laten los, en als je komt te 

vallen heb je zo schaafwond of een gat in je 

kleding’. En ‘een sliding’ hoef je al helemaal 

niet te proberen lacht medeleerling Jelmer.  
 

Kunstgras  

Renate Ruijgers, een van de ouders, en lid van 

de pleincommissie , onderdeel van de Ouder-

raad constateerde dit ook al bij een van haar 

kinderen. ‘De harde ondergrond is aan ver-

vanging toe. En het liefst willen de kinderen 

een zachtere kunstgras ondergrond’. De kos-

ten hiervoor zijn naar schatting vijftien tot 

twintigduizend euro.  Hiervoor is ook al bij 

Gemeente De Wolden aangeklopt. Zij hebben 

ook al toegezegd om het verzoek in behande-

ling te nemen. Omdat de leerlingen zelf ook 

een ‘steentje’ wil bijdragen hopen ze dat de 

inwoners de actie ondersteunen.  

De statiegeldflessen kunnen ingeleverd wor-

den bij Coop Dunnink. De supermarkt eige-

naar heeft tevens aangeboden om een contai-

ner bij school te plaatsen, zodat de kinderen 

zelf ook statiegeldflessen kunnen inzamelen. 

De actie loopt vanaf 1 januari tot 31 maart 

2022. <<  
 

Regionale Adaptatie Strategie  

 

Op 7 december hebben de colleges van de 

gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, 

Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Wester-

veld, de provincie Drenthe en het dagelijks 

bestuur van waterschap Drents Overijsselse 

Delta de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) 

en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RUA) vast-

gesteld. De provincie Overijssel besluit over 

de vaststelling op 14 december. De strategie 

moet helpen om de regionale gevolgen van 

klimaateffecten gezamenlijk aan te pakken en 

om bewustwording te vergroten.  

 

Klimaatveerkrachtige leefomgeving  

De veranderingen in het klimaat leiden ertoe 

dat we vaker te maken krijgen met weersex-

tremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en 

overstromingen. Enerzijds proberen we met 

de energietransitie de klimaatverandering te 

temperen, anderzijds moeten we onze omge-

ving zodanig inrichten dat we de gevolgen 

van de klimaatverandering het hoofd kunnen 

bieden of kunnen profiteren van de kansen die 

ontstaan. Dat laatste proces noemen we kli-

maatadaptatie. Zo dragen we samen bij aan 

een klimaatveerkrachtige leefomgeving.  
 

Regionale samenwerking  

Werken aan een klimaatveerkrachtige leefom-

geving vergt samenwerking tussen gemeenten 

en andere overheden. Daarom is een regionale 

strategie van belang. Hierin zijn de regionale 

klimaatopgaven benoemd en ook opgaven 

waarop samenwerking gewenst is. Het gaat 

bijvoorbeeld over het geven van ruimte aan 

water, het aanleggen van meer groen of het 

benutten van watervasthoudende groene da-

ken. Dat kunnen de organisaties zelf doen en 

ze kunnen inwoners en ondernemers stimule-

ren om maatregelen te nemen. Door samen-

werking wordt kennis gedeeld, kan landelijke 

subsidie aangevraagd worden en ontstaat er 

meer duidelijkheid als het gaat over richtlij-

nen voor nieuwbouw of renovatieplannen. Bij 

het opstellen van de strategie zijn LTO 

Noord, Natuurmilieufederatie Drenthe, Vei-

ligheidsregio’s, GGD, WMD Drinkwater en 

woningcorporaties Actium en Woonconcept 

betrokken.  
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Heeft u ondersteuning of hulp nodig, ervaart u overlast, maakt u zich zorgen  

of heeft u concrete en acute vragen neem direct contact op met het buurtteam via:  

0528 – 37 86 86 of email buurtteam@dewolden.nl 

Anoniem melden is uiteraard ook mogelijk. 

mailto:buurtteam@dewolden.nl
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Protestantse Kerk IJhorst 

heeft de kerstboom staan 
 

De kerstboom in de protestantse kerk in IJ-

horst is in volle glorie te bewonderen. De vijf 

meter hoge boom werd voor het derde jaar op 

rij geschonken door de familie van Goor uit 

De Wijk. Woensdag  8 december kwam een 

afvaardiging uit IJhorst de Fijnspar uitzoeken, 

en werd deze ter plekke afgezaagd door Diet 

van Goor. En een dag later werd deze in de 

kerk nog een stukje ingekort. Waarna het 

optuigen kon beginnen. De rolverdeling was 

hierbij ook gelijk duidelijk. De mannen waren 

er om de lampjes op te hangen, en de dames 

zorgden voor de finishing touch!  
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Feestterrein officieel in              

gebruik genomen 
 

Wethouder Hilda Mulder heeft namens Ge-

meente de Wolden vanmorgen het Feestter-

rein in de Wijk officieel in gebruik gesteld. 

Door sleutel van de de afsluitpaal over te dra-

gen. De gemeente heeft het terrein aan de 

Wiltenweg in 2020 en begin 2021 verbeterd 

om het Wiekerfeest, kermis en de verschillen-

de oranje activiteiten beter mogelijk te ma-

ken. Het terrein was altijd nat en slecht bruik-

baar. Door de aanleg van riolering en een 

groenblijvende verharding is het terrein 

voortaan weer geschikt gemaakt voor alle 

evenementen. 
 

Het werk is in 2020 aangenomen door aanne-

mersbedrijf Vos uit Ruinerwold. Het terrein 

kan ook functioneren als overloop parkeer-

plaats om de parkeerdruk in de Wijk te verla-

gen. De uitvoering van het project heeft € 

150.000 gekost. Projectleider Gerard Velthuis 

van Gemeente De Wolden en een afvaardi-

ging van Vos waren daarbij ook aanwezig. 
 

Nieuwe bestuursleden 

Bart Hoogeveen voorzitter van de Oranjever-

eniging De Wijk was ook aanwezig bij de 

openingshandeling. We zijn blij met het ver-

nieuwde en aangepaste feestterrein. En we 

hebben goede hoop dat het Wiekerfeest vol-

gend jaar ook door kan gaan. Hoogeveen 

plaatse nog wel een kanttekening. 'Een  groot 

aantal bestuursleden gaat er mee stoppen, zo 

als het nu lijkt zijn we eind volgend jaar nog 

maar met drie bestuursleden over. Dus we 

zijn op zoek naar nieuwe mensen om ons te 

komen versterken'.   

Let op! volgende editie dewijk.info verschijnt 22 jan 2022 
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Het draaiorgel komt langs 

bij jarige Roelie 
 

Roelie Nijland-Remmelts uit De Wijk is van-

daag 85 jaar geworden. En wat geef je ie-

mand cadeau die alles al heeft? Dat was de 

vraag voor de familie. Daarom lieten ze de 

kerstman met zijn draaiorgel bij haar huis aan 

de Dorpsstraat komen, om wat vrolijke klan-

ken de wereld in te slingeren. En dit werd 

door jarige job bijzonder gewaardeerd.  



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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Tourist Info Punt het 

Reestdal verhuisd  
 

Het Tourist Info Punt het Reestdal in de Wijk 

verhuisd van de Wieker Meule naar DA Wens 

in de Wijk. DA Wens zal het Tourist Info 

Punt het Reestdal in januari 2022 een opval-

lende plek geven in de winkel aan de Dorps-

straat.  

Door afnemende bezoekers aantallen en be-

perkte menskracht is de Tourist Info het 

Reestdal genoodzaakt de winkel in de molen 

te sluiten. Met het overnemen van de winkel-

activiteiten van het Tourist Info Punt het 

Reestdal door DA Wens blijft voor toeristen 

fysieke toeristische informatie en routepro-

ducten beschikbaar in het Reestdal. 
 

Ruim twintig jaar is het Tourist Info Punt 

gevestigd geweest in de Wieker Meule. Op 

die plek heeft het vele jaren jaarlijks vele dui-

zenden toeristen van informatie mogen voor-

zien en toeristische routekaarten, brochures, 

VVV bonnen en aanverwante artikelen ver-

kocht. Ook werden vanuit de Wieker Meule 

onder andere het jaarlijkse dauwtrappen en de 

kerstwandeling georganiseerd. Digitalisering 

en minder beschikbare vrijwilligers zorgden 

dat TIP de Wijk steeds minder open kon zijn.  
 

Het bestuur van TOurist Info het Reestdal 

heeft gezocht naar andere winkelmodellen en 

een betere locatie voor het ontwikkelen van 

een Reestdal beleef en ontdek centrum, maar 

heeft die niet kunnen vinden. Met het niet 

beschikbaar zijn van een goede locatie voor 

het ontwikkelen van een Reestdal beleef en 

ontdek centrum, de beperkte beschikbaarheid 

van vrijwilligers en de verder gaande digitali-

sering van gebiedsinformatie en beleving 

heeft het bestuur van Tourist Info het Reest-

dal besloten de TIP in de Wijk te sluiten. 
 

Carl Steenbergen van DA Wens bood daarop 

spontaan aan de winkelactiviteiten van de TIP 

in de Wijk over te nemen. Het bestuur van 

Tourist Info het Reestdal is blij dat voor toe-

risten toch nog een fysieke locatie beschik-

baar is voor de aankoop van toeristische rou-

teproducten als, fietsknooppuntenkaarten, 

wandelknooppuntenkaarten, routebrochures 

en diverse Reestdal producten. 
 

Het Tourist Info Punt in DA Wens in de Wijk 

zal medio januari 2022 te bezoeken zijn voor 

toeristen. De openingstijden van het Tourist 

Info Punt in DA Wens zijn gelijk aan de ope-

ningstijden van DA Wens in de Wijk. 
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Familie van Lunzen heeft 

‘Mooiste Kersthuis’  
 

Gerard en Marjan van Lunzen zijn dit jaar de 

winnaars geworden van ‘Het mooiste verlich-

te Kersthuis’ in De Wijk. ‘Een daalders plek-

kie’ zo omschrijft Gerard de plaats aan het 

Zuiderkanaalweg 15 in De Wijk naast de 

brandweerkazerne. Hier staat de verbouwde 

boerderij van de familie met een prachtig en 

vrij uitzicht op de Hoogeveense Vaart.  
 

Het eerste wat opvalt als je langs het woon-

boerderijtje  rijdt is de keurig aangelegde tuin 

met een strakke groene grasmat. ‘Mensen 

verwachten dat misschien niet van mij, vertelt 

de heer des huizes. ‘Het komt mij wel dege-

lijk krek’. Daarom maai ik het stukje ge-

meentegrond vooraan ook altijd, zodat het 

een geheel vormt. Het oog wil immers ook 

wat!’. Anderen mogen daar gerust van mee 

genieten. Zo heeft Gerard aan de overkant 

van het huis een bankje geplaatst. ‘In de zo-

mers  komen er veel  toeristen op de fietst 

langs, die hier afstappen, en even pauzeren.  

Als ik thuis ben  maak ik altijd even een 

praatje met ze’. Ook de aangelegde vissteiger 

heeft meerdere functies. ‘Zomers zwemmen 

de kinderen in de buurt hier in de Oude Hoo-

geveense Vaart. En ’s winters als er ijs ligt op 

de vaart, is het voor de schaatser ook erg han-

dig’. 
 

Historie 

De boerderij die uit 1911 stamt kent een rijke 

historie als het om bewoners gaat. Waaronder 

Jan Arent Godert Baron de Vos van Steen-

wijk was ooit de eigenaar. Zoals het is opge-

tekend in het grote boerderijenboek.  De ou-

ders van Gerard huurden het vanaf 1967 en 

bleven er tot 2009 wonen. Gerard en Marjan 

kochten het echter al in 2005 van de verhuur-

der.  En doopten het om in ‘Arendina’. Dit is 

een verbastering van de namen Arend en Di-

nie, zoals de ouders van Gerard heten.  
 

Het boerderijtje verkeerde nog in de oude 

staat. En er moest heel wat gebeuren. Gerard: 

‘We hebben de verbouwing zelf gedaan, er is 

geen bouwbedrijf aan te pas gekomen’.  Ook 

vader Arend is nog steeds gehecht aan dat 

prachtige plekje, en  komt nog bijna dagelijks  

even aanwippen. Gerard: ‘Het bevalt ons hier 

prima. Ik hoef hier niet meer weg. Niet eerder 

dan tussen zes planken’ En  zo denkt Marjan 

er ook over. ‘We wonen hier zo vrij als een 

vogeltje’.  
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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 22 jan 2022.  Kopij inleveren voor 17 jan. 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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