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De inzamelactie van IKC de Horst voor Oe-

kraïne is een groot succes geworden. De ac-

tie is een idee van Debby Vogelzang, een 

van de ouders. En kwam met behulp van 

leerlingen en lokale ondernemers tot stand.  

De inzameling begon maandag. De afgelo-

pen week is er veel ingebracht zoals: water, 

verbandmateriaal, etenswaar, wasmiddelen, 

babyvoeding en luiers. Donderdagavond 

werden alle goederen in de bestelbus van 

Niek Slomp geladen.  

Lees neer op pagina 5 
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Bloemenactie Oranjevereniging  
 

De Oranjevereniging komt langs de deuren 

met mooie potjes met bloemen en dit is zeker 

geen grap. De bloemenactie is in samenwer-

king met Bloemenboetiek Jarina. Op vrijdag 

(avond) 1 april is de Oranjevereniging te vin-

den in de nieuwbouw en aan de oostkant van 

de broeksteeg. Zaterdag 2 april is de rest van 

het dorp en het buitengebied aan de beurt. 
 

Adverteren, tips, nieuws redactie?                                   
Telnr. 06-50953385                                                      

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 

Klaverjassen en Jokeren  
 

Het heeft even geduurd maar toch eindelijk 

mag het weer! De vrijdagen worden er weer 

kaartavonden georganiseerd door de Suppor-

ters 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:  

25 maart, 8 april, 22 april en29 april.  
 

Supporters Vereniging v.v. Wacker 
 

 

Dorpskerk van Koekange 
 

In dit boek heeft Aaltienus Buiter de historie 

van de plaatselijke kerk beschreven vanaf 

haar ontstaan in 1331 tot heden. De 40 predi-

kanten die hier hebben gestaan en de gebeur-

tenissen die hebben plaats gehad in die perio-

des.  

Het boek is A4 formaat met hardcover omslag 

en telt ruim 80 pagina’s met veel foto’s, ge-

deeltelijk in kleur. De prijs van het boek is 

€19,75 en het boek is te  bestellen tot                             

1 april bij: Aaltienus Buiter De Esdoorn 25  

Koekange. Tel 0522-451682       

Email: a.buiter2564@gmail.com         
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Er klonk weer muziek in 

De Wiek  
 

Op zaterdag 12 maart klonk er weer muziek 

in De Wiek. De Koninklijke Muziekvereni-

ging Apollo verzorgde een voorjaarsconcert 

in Sporthal De Slenken in De Wijk. Een volle 

zaal met zo’n 125 bezoekers genoot van het 

concert.  
 

Voor veel van de blokfluiters, het opstapor-

kest en het jeugdorkest was het voorjaarscon-

cert een eerste kennismaking met een écht 

concert. Vol spanning hadden ze hiernaar 

uitgekeken. Ze verzorgden samen een prach-

tig programma. Met het Lied van Europa 

brachten de jonge blokfluiters een toepasse-

lijk stuk voor deze tijd. Ook speelden ze jin-

gle bells, omdat het kerstconcert door de co-

ronamaatregelen niet kon plaatsvinden: ze 

hadden dit immers al gerepeteerd en wat in 

het vat zit verzuurt niet. De jeugdleden speel-

den ook het zeemanslied Wellerman, dat we-

reldwijd bekend is op het social media plat-

form TikTok.  
 

Het Harmonieorkest speelde met afwisselen-

de bezetting: alleen het hout, alleen het koper 

en het volledige orkest. Het resulteerde in een 

verassend programma, met zelfs een premiè-

re. Er is namelijk een groots Queen-concert in 

aantocht, en in het kader daarvan is de 

‘Symphonic Queen’ gecomponeerd. Het stuk 

was afgelopen zaterdag voor het eerst te ho-

ren. Op 12 mei speelt het Harmonieorkest het 

Queen-concert in De Meenthe in Steenwijk.   
 

Volkslied Oekraïne  

Er was tijdens het concert ook aandacht voor 

de oorlog in Oekraïne. Het harmonieorkest 

speelde het volkslied van Oekraïne, om geza-

menlijk stil te staan bij de slachtoffers. Com-

ponist en arrangeur Ivo Kouwenhoven heeft 

het arrangement van dit lied gratis beschik-

baar gesteld aan muziekverenigingen en de 

opbrengsten van de rechten komen volledig 

ten gunste van Giro 555. 
 

Zeven jubilarissen 

Traditioneel werden tijdens het voorjaarscon-

cert ook de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar 

waren dat zeven muzikanten: Marcel Drogt 

(25-jarig jubileum), Jan Bennink, Stefan Bork 

en Miluska Kockx (40-jarig jubileum). Bij-

zonder is dat er dit jaar maar liefst drie muzi-

kanten hun 65-jarige jubileum vierden: Be-

rend Boverhof, Pieter Peters en Jan Soer.  
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Vervolg van voorpagina 
 

De Coop eigenaar bracht dit zelf naar het 

centrale inzamelpunt van Stichting Small 

Miracles in Koekange. Vandaar uit worden 

de goederen naar Hongarije getransporteerd. 

Het geld van de opgezette statiegeldactie 

wordt overgeschreven naar de Stichting. Die 

ervoor zorgt dat er daar terplekke vers voed-

sel van gekocht kan worden. 
 

Hartverwarmend 

Vorige week werd al contact gelegd met Jur-

jen en Ruth Knot die in Hongarije wonen, 

nabij de grens met Oekraïne. Zij runnen daar 

een kindertehuis, en helpen ook vluchtelin-

gen bij de grens en de dorpen in de buurt. Ze 

delen de levensmiddelen uit aan de mensen 

die het nodig hebben!   
 

Debbie: ‘Het was hartverwarmend. De kin-

deren zijn ontzettend druk geweest met spul-

len en geld inzamelen. En ook de steun van 

vele lokale ondernemers (Prewest, DA Wens, 

Omega waterontharders, Kennel van Bovies 

Casa, Coop Dunnink opvang IKC De Horst 

en Wolderwijs) die geld en materiaal sponso-

ren, zodat er boodschappen ingeslagen kon-

den worden. << 



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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Speeltoestellen tip top!  
 

De speeltoestellen in De Wijk liggen er weer 

tip top bij. Zaterdagmorgen staken de vrijwil-

ligers van Speeltuinvereniging de Speulhorst, 

gezamenlijk even de handen uit de mouwen 

om de toestellen schoon en lente klaar te ma-

ken. Gewapend met schoonmaakbenodigdhe-

den zoals: emmers met sop, borstels, bezems 

en harken werden de speeltoestellen opgefrist 

en gecheckt op eventuele mankementen. De 

paden en bosschages  werden aangeharkt  en 

ontdaan van blad en takken. In het kader van 

NL Doet werd er veel werk verzet 
 

Passie op Platteland  
 

Op 2 April vindt de première plaats van de 4-

delige serie Passie op Platteland. Vanaf 19.30  

uur wordt deze vertoond in Den Kaat in Zuid-

wolde. Rond 20.45 sluit de band De Pieperts 

uit De Wijk de serie af door live de zelfge-

schreven outro-track te spelen! Gratis entree. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Adverteren, tips of nieuws voor de redactie?                                   

Telnr. 06-50953385                                                      

mail: info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info   |   www.facebook.com/groups/dewijk.info 

Monica Oostra: ‘Haar is 

het sieraad van de vrouw’ 
 

Ze was al bezig met haarwerken, maar is nu 

volledig gespecialiseerd in dit dankbare werk. 

Ze leert de fijne kneepjes bovendien van een 

specialist. Voor de 49-jarige inwoonster van 

De Wijk was de stap naar specialisatie niet 

groot meer, want ze haalde steeds meer vol-

doening uit het verzorgen van mooie haar-

werken voor de klanten. Ze zocht de samen-

werking met Frans Koopal Haarwerken in 

Groningen, de grootste haarwerk specialist en 

stopte met de kapperszaak.  
 

Ze dacht veel van haarwerken te weten, maar 

werd bij Koopal even met beide benen op de 

grond gezet. „Ik heb zelf wel opleidingen 

gehad en ben ANKO gecertificeerd, maar 

daar draai ik een dag in de week mee en leer 

ik enorm veel bij. Koopal adviseerde me ook 

om met de kapsalon te stoppen, zodat ik me 

op dit werk kan concentreren.”  
 

Speciale Mutjes 

Monica verkoopt ook speciale mutsjes in alle 

kleuren, die met name worden gedragen door 

mensen die chemo-behandelingen moeten 

ondergaan en waar het haar van uit is geval-

len. „Maar met zo’n mutsje straal je uit Dat je 

ziek bent, met een haarwerk niet. En ik heb 

ook een muts met een speciale band van 

haar.”  Bron: Artizzl Media/Peter Nefkens 
 

Meer informatie: www.hair-professionals.nl 
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Wie maakt de lekkerste                   

gehaktbal van De Wijk? 

Wie maakt de lekkerste gehaktbal, en mag 

zich een jaar lang de ‘beste ballenbakker’ van 

De Wijk noemen? Op zaterdag  26 maart zal 

dat duidelijk worden  tijdens de gehaktbal-

lenwedstrijd in de Havezate. Elke Wieker 

mag dan zijn ‘culinaire kwaliteiten’ vertonen. 

En strijden om de ‘gouden braadpan’.  

Ben je een expert in het maken van een lek-

kere gehaktbal, roemen je familie en vrien-

den jou om je overheerlijke gehaktballen of 

vindt je zelf dat jouw gehaktbal misschien 

wel de lekkerste gehaktbal is. Dan daagt de 

organisatie jou uit om aan de Wieker gehakt-

ballenwedstrijd mee te doen. Het mag een 

Oer Hollandse gehaktbal zijn of een multi-

culturele exotische gehaktbal. Een deskundi-

ge jury zal alle ‘ballen’ keuren.   

Alle deelnemers krijgen 500 gram gehakt uit 

de slagerij van Coop Dunnink. En hebben 

vervolgens een uur de tijd om daar vier ge-

haktballen van te braden. Uiteraard zijn het 

vaak de  ingrediënten die  de smaak bepalen.  

Voor de een is dat eieren, paneermeel en wat 

kruiden. Een ander houdt er geheim (familie) 

recept op na. De koks mogen dit zelf meene-

men. Pannen zijn aanwezig, maar wie het 

liefst zijn eigen braadpan gebruikt mag deze 

ook meenemen. Maria Shűtzenhofer van café 

de Wiekslag was in 2019 de laatste winnaar. 

De gehaktballenwedstrijd begint om 16.00 

uur.  Publiek is van harte welkom om te ko-

men kijken en uiteraard te proeven (gratis 

entree) of om te genieten van leuke ‘gouwe 

ouwe’ muziek verzorgd door DJ Bens. Er 

kunnen maximaal 24 personen mee doen. 

Dus opgave is een vereiste. Dit kan via                   

info@dorpshuisdewijk.nl  

Gehaktballen maken is een serieuze aangelegenheid.! Thomas Bruins (links) en  

Jordy Kalter beschikken beide over een eeuwenoud, geheim familierecept. (Archieffoto: BS) 

mailto:info@dorpshuisdewijk.nl
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Laseractie op de Postweg 
 

De actiegroep Kind Veilig De Wijk heeft 

donderdagmorgen een zgn. Laseractie gehou-

den op de Postweg bij IKC De Horst. In sa-

menwerking met Veilig Verkeer Nederland, 

de Wijkagent, Wijkbeheerder en een aantal 

leerlingen van groep 8 werd de snelheid van 

automobilisten gecontroleerd. Op deze 30 km 

weg wordt volgens de actiegroep toch te hard 

gereden. 
 

Er zijn twee automobilisten aangesproken 

door de leerlingen op hun rijgedrag. Peter 

Janssens, een van de initiatiefnemers van 

deze actie denkt niet dat het een goede afspie-

geling is van de werkelijkheid. ‘Vanwege het 

prachtige weer kwamen er meer ouders en 

kinderen op de fiets naar school!’.  
 

Positieve reacties op actie 

RTV Drenthe was ook van de partij om de 

laseractie in beeld te brengen. Dit werd een 

dag later uitgezonden op tv. Janssens: ‘We 

hebben veel positieve reacties ontvangen, en 

blijven doorgaan met onze acties’.  
 

Snelheid omlaag 

Begin dit jaar werd de Facebookgroep Kind 

Veilig De Wijk al in het leven geroepen. Ook 

zijn er veiligheidsborden in het dorp geplaatst 

om de snelheid in de straten naar beneden te 

halen. ‘Met deze groep willen wij de aan-

dacht vragen van de mensen om meer aan 

onze kinderen te denken en de snelheid in de 

straten naar beneden te halen.  
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Molenaars nemen graan-

kelder en vijzel in gebruik 
 

Het was zaterdagmiddag een klein feestelijk 

momentje bij de Wieker Meule. De graankel-

der en de vijzel werden in gebruik genomen.  

Dit technische systeem stond bovenaan het 

verlanglijstje van de molenaars. ‘Want het 

scheelt ons ontzettend veel werk’ vertelt mo-

lenaar Erwin de Jonge.  
 

Voordeel van deze manier is dat ze het graan 

niet meer hoeven op te zakken in Big Bags. 

Wat toch een intensieve manier is voor de 

molenaars. De Jonge: ‘We worden allemaal 

een dagje ouder, op deze manier houden we 

het nog wel een aantal jaren vol!’.  
 

Ingenieus systeem 

Het tarwe wordt nu los gestort in de kelder. 

Een vijzel schroeft de tarwe vandaar uit om-

hoog naar de steenzolder. Daar bevinden zich 

de maalstenen. De vijzel komt precies boven 

de stenen uit, zodat de tarwe zo de kaar (grote 

bak) in kan. Een sensor zorgt ervoor dat er 

steeds genoeg voldoende tarwe wordt aange-

voerd.  
 

Harrie Huisjes uit De Wijk heeft dit ingenieu-

ze systeem uitgewerkt, geheel naar wens van 

de molenaars. Onder zijn supervisie werd het 

systeem eerder op dag al even getest. Ook de 

andere molenaars; Henry Oosterveen, Bert 

Bakker en Gerard Luten constateerden met 

een tevreden gevoel dat het ‘perfect’ werkt’. 

Vrijwilligers Henk Teunissen en Jan ten Heu-

vel hebben het metselwerk en de afwerking 

van de graankelder voor hun rekening geno-

men. De werkzaamheden werden in oktober 

vorig jaar al gestart. Maar door de corona lag 

het werk geruime tijd stil. 
 

NL Doet 

In het kader van NL Doet waren er zaterdag 

ook veel vrijwilligers bij de Wieker Meule 

actief om schilder en schoonmaakwerkzaam-

heden te verrichten. Zo werd o.a de muren in 

de molen voorzien van een nieuw laagje verf. 
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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 2 april 2022.  Kopij inleveren voor 28 maart. 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) 
06 - 125 666 69 

http://www.dewijk.info
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