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Onder grote belangstelling heeft Historische 

Vereniging De Wijk-Koekange zaterdag 14 

mei officieel de nieuwe ruimte in gebruik 

genomen. Doordat Toeristisch Informatie 

Punt De Wijk de werkzaamheden  per                   

1 januari heeft beëindigd, kwam het onderko-

men van de buurman vrij in De Wieker Meu-

le. Dit biedt in de toekomst meer mogelijkhe-

den voor exposities.  

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

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260    
 

Stichting Duofietsen de Wolden 
Op fietse door de Wolden! Op vijf plaatsen in 

de Wolden (de Wijk, Ruinen, Ruinerwold, 

Koekange en Zuidwolde) staan deze mooie 

duofietsen die ten doel hebben om mensen 

met een beperking, ouderen of personen, die 

in een sociaal isolement zijn geraakt, in de 

gelegenheid te stellen om samen met een vrij-

williger een eindje te gaan fietsen. Op de 

duofiets zit je naast elkaar in plaats van achter 

elkaar en de deelnemer kan zelf kiezen om 

mee te trappen of niet! Ook kan er besloten 

worden om eens in één van de andere dorpen 

in de Wolden te fietsen. 

Lijkt u dat wat, maar heeft u toch nog wel een 

paar vragen neemt u dan contact op met één 

van onze coördinatoren en alles wordt u uit-

gelegd. En als u enthousiast bent geworden 

als deelnemer of als vrijwilliger, dan kunt u 

zich aanmelden.  Neem eens een kijkje op 

onze website: www.duofietsendewolden.nl 
 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

 

Vervolg van voorpagina 
 

Op 1 januari 1998 is de gemeente de Wijk 

door herindeling opgegaan in de gemeente De 

Wolden. Op initiatief van de V.V.V. in de 

Wijk werd op 20 mei 1997 het besluit geno-

men om een historische vereniging de Wijk-

Koekange op te richten en op 30 september 

1997 werd de oprichting van de Historische 

Vereniging de Wijk-Koekange in voormalig 

Hotel-Café-Restaurant Het Oude Hogenkamp 

een feit, zo wist Jan Steenbergen zich nog 

feilloos te herinneren. Steenbergen was een 

van mensen die betrokken was bij de oprich-

ting. De vereniging telt inmiddels negen be-

stuursleden. Daarnaast zijn er meerdere com-

missies actief, als archiefcommissie, fotocom-

missie en redactie van ‘t Olde Karspel. Per 

kwartaal verschijnt het periodiek ‘t Olde Kar-

spel met daarin verhalen uit de historie van 

het verenigingsgebied. 
 

Zonder verleden geen heden 

De Historische Vereniging is na 25 jaar nog 

springlevend. Dit jubileum zal zeker niet on-

gemerkt voorbij gaan aldus Ina Ten Wolde. 

‘Begin dit jaar zag het er even ander uit. Door 

opzeggingen en overlijdens liep het aantal 

leden terug. We moesten dus iets doen’. Een 

huis aan huis offensief in De Wijk en Koek-

ange  leverde maar liefst driehonderd nieuwe 

leden op. Waardoor er nu elfhonderd zestig 

leden zijn. ‘Dit aantal was echt boven ver-

wachting’. Bestuurslid Jan Westerbeek uit De 

Wijk wist in zijn eentje al 166 nieuwe leden 

over de streep te trekken. En ook in Koekange 

kwamen er veel nieuwe leden bij. Een daar-

van is Celine Nijmeijer (21). Zij is het jongste 

lid. En had de eer om samen met burgmeester 

Inge Nieuwenhuizen de opening te mogen 

verzorgen.  

 

Ina ten Wolde: De Historische Vereniging is 

erg blij met de ruimte. Het bestuur van de 

Historie had al enige tijd de wens van  een 

grotere ruimte voor bijvoorbeeld. exposities 

of een ruimte om een presentatie te geven. 

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 mo-

len. En dat bleek zaterdag al bij de opening. 

Zo is er op dit moment o.a een foto collage te 

aanschouwen van alle burgemeesters die De 

Wijk ooit heeft gehad.  
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 Echtpaar Poel – Tilstra                         

60 jaar getrouwd 
 

Het was dinsdag 17 mei feest aan de Willem 

Koopsweg in De Wijk. Hier vierden Geerhard 

(87) en Jopie Poel (84) het diamanten brui-

loft. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen 

kwam namens de gemeente De Wolden langs 

om een gebaksvorkje mee prikken. 
 

Jopie werd geboren in Westenholte toen nog 

gemeente Zwollekerspel. Geerhard werd ge-

boren in Den Ham, maar verhuisde drie we-

ken later al met zijn ouders naar Zwolle. 

Waar ze elkaar leerden kennen op dansles. 

‘Wij waren met drie vrienden, en zij waren 

met drie vriendinnen. Dus werd er een keuze 

gemaakt wie je naar huis mocht brengen’. 

Jopie, moet er om lachen. ‘Hij fietste met me 

mee. Ik ben langer dan hem, en dacht wat 

moet ik met dat kleine kereltje. Maar het klik-

te wel tussen ons!’. En een paar weken later 

gaf ze zich toch gewonnen. ‘De keuze was 

goed’ en ze kregen een hechte band. Geerhard 

was veel bij Jopie in Westenholte te vinden. 

Omdat ze daar vol in het verenigingsleven 

zat. Hij studeerde in die tijd voor bouwkundig 

opzichter. ‘Daar heb ik altijd profijt van ge-

had’.  Na zijn dienstplicht werkte hij voor 

verschillende architectenbureaus. Maar een 

woning vinden in Zwolle was lastig. ‘Via 

kennissen van mijn ouders hoorde ik over De 

Wijk. Daar solliciteerde ik naar een baan bij 

Gemeente De Wijk, ik had geluk en werd 

aangenomen’.  
 

Na vierenhalf verkering trouwden ze op 17 

mei 1962. Ze betrokken een woning aan de 

Briëtweg in De Wijk. Waar zoon Walter en 

dochter Carla werden geboren. Inmiddels 

wonen ze alweer vijfenvijftig jaar aan de W. 

Koopsweg. En zijn ze echte Wiekers gewor-

den. Ook is de familie inmiddels uitgebreid 

met twee kleinkinderen en drie achterklein-

kinderen. Jopie was haar eerste jaren werk-

zaam bij een tandtechnicus in Zwolle. Na de 

verhuizing stopte ze daar. Ze moest eerst wel 

even wennen aan het dorp. Maar ze zat ook 

daar zo weer in het verenigingsleven.  

 

Verenigingsleven 

Door Toneelvereniging De Bloem werd ze 

gevraagd om lid te worden. ‘Het leuke aan 

toneelspelen is dat je mensen een plezier kunt 

doen’. Sommige stukken gingen een eigen 

leven leiden. ‘Het stuk de Computerbruid 

werd maar liefst dertien keer opgevoerd in de 

omgeving’.  Bij de Bloem deed behalve spe-

len ook  souffleren en regisseren. En Geer-

hard hielp vijfendertig jaar mee om de decors 

te bouwen. Ook Apollo hengelde divers keren 

naar haar diensten. Ze was tevens vele jaren 

lid van de Gymnastiekvereniging en de Vrou-

wen van Nu. En toen de kinderen groter wa-

ren ging ze aan de slag bij voormalig Waren-

huis en Drogisterij G. van de Belt aan de 

Dorpsstraat. Hier was ze twintig jaar werk-

zaam. 
 

Brandweer 

Geerhard werkte tot zijn pensioen bij Ge-

meente De Wijk. Hier was hij drieëndertig 

jaar actief. Ook was hij lid van de vrijwillig 

brandweer De Wijk. ‘Ik wist van toeten nog 

blazen, maar ging gewoon mee met de club’. 

Na afloop werd er bij café Klomp wat ge-

dronken. Geerhard dronk geen alcohol en 

bestelde een warme chocolademelk. ‘Daar 

moesten ze allemaal heel hard om lachen. 

Want iedereen dronk bier of Berenburg’. Een 

tweede rondje chocolademelk kon hij wel 

vergeten! Wel een ‘prachtige tijd’. Hij herin-

nert zich nog een brand in Rogat bij bakker 

Koster. ‘Brandweer De Wijk had geen pers-

lucht, dus we mochten niet naar binnen. De 

brandweer Ruinerwold kwam en heeft de 

binnenbrand geblust. Een blamage dus!’. 

Door het volgen van verschillende cursussen 

mocht hij de laatste vijf jaren als commandant 

leiding geven aan het korps. Waar hij eenen-

dertig jaar mooie brandweerjaren beleefde. 

Dit werd gewaardeerd met een koninklijke 

onderscheiding. Na het volgen van de cursus 

zwemonderwijzer, samen met Jan Kroes ga-

ven ze een kwart eeuw zwemles bij de Reest-

duikers. Maatschappelijk was hij heel betrok-

ken. Want hij deed ook nog zeventien jaar 

vrijwilligerswerk bij de plaatselijke TIP De 

Wijk.  >> 
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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 

Gewoon door gaan 

Na zijn hartoperatie in 2004 deed hij het wat 

rustiger aan. En kwam er ook een einde aan 

de buitenlandse vakanties met de caravan. Ze 

gingen toen kamperen in Nunspeet. Waar ze 

graag mochten wandelen en fietsen. Er op uit 

doen ze nog steeds. Gerhard op zijn elektri-

sche driewieler en Jopie op haar scootmobiel. 

Een grote vriendenkring zoals vroeger hebben 

ze helaas niet meer. ‘Vele dierbaren zijn ons 

ontvallen helaas! Maar samen hebben ze het 

goed. Jopie durft er wel te zijn. ‘Ik moet mis-

schien wat vaker mij mond houden’. Geer-

hard moet er om lachen. ‘Ruzie maken helpt 

ook niet. We gaan gewoon door. Zo is het 

altijd goed gegaan!’. << 
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Zin om te gaan bridgen?                       
 

Het is misschien voor u al een poos geleden 

dat u gebridged hebt en overweegt  u het nu 

weer op te pakken. Of misschien wilt u deze 

denksport gaan leren of u ook eigen maken. 

In beide gevallen is de Wijker Bridgeclub 

voor u misschien een optie. In het Dorpshuis 

aldaar wordt elke donderdagavond gebridged 

in een gezellige en ontspannen sfeer. 
 

Er wordt competitie gespeeld van eind sep-

tember tot eind mei. In de zomermaanden is 

er “vrij” bridgen en mogen er ook niet-leden 

meedoen tegen een kleine vergoeding van €2,

- per avond. Wanneer u interesse hebt om 

zich bij onze club aan te sluiten, kunt eerst 

eens een aantal keren (4x) meedoen om de 

sfeer te proeven voordat u het besluit neemt 

wel of niet lid te worden. In beide gevallen is 

het wel van belang dat u zich vooraf telefo-

nisch aanmeldt, zodat wij u ook kunnen opne-

men in het speelschema. 
 

Voor degenen die zich het bridgespel eigen 

willen maken, hebben we goed nieuws. Sa-

men met de bridgeclub in Staphorst starten 

we na de zomer een beginnerscursus. Deze 

cursus omvat 12 lessen van 2 uur en vinden 

plaats op donderdagochtenden van 10 tot 12 

uur. We starten op 29 september a.s.  De cur-

sus zal worden gegeven door een ervaren trai-

ner en wordt gehouden in het Dorpshuis van 

De Wijk of het Dienstencentrum te Staphorst. 

De kosten van de cursus zijn afhankelijk van 

het aantal deelnemers. Voor een indicatie van 

de kosten en andere vragen verwijzen we u 

naar het onderstaande telefoonnummer van de 

secretaris van de Wijker Bridgeclub, t.w. Ger-

da van de Meent. Voor vragen voor de inhoud 

van de cursus kunt per mail contact opnemen 

met de trainer, t.w. Mathie Kloosterman. Haar 

mailadres is: kloosterligt@hetnet.nl.  
 

Bij voldoende belangstelling organiseren  we 

in het najaar ook een opfriscursus. Deze trai-

ning behandelt onderdelen van het bieden en 

spelen waar de deelnemers om vragen.  

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan één van 

beide cursussen deel te nemen, meldt u zich 

dan uiterlijk 31 augustus a.s. aan bij Gerda 

van de Meent via het onderstaande mailadres 

van het secretariaat. Natuurlijk kunt u zich 

ook telefonisch melden bij het onderstaande 

telefoonnummer.   

Mailadres: secr.wijkerbridgeclub@xs4all.nl  

of even bellen: 0621992228              
 

Beachvolleybal Toernooi  
 

De Wijk krijgt dit jaar weer een Bachvolley-

bal bij café de Wiekslag. Op zondag 10 juli 

wordt de Dorpsstraat in De Wijk weer omge-

toverd tot zandstrand met daarop twee beach-

volley velden. De organisatie is blij en ver-

heugd dat dit populaire toernooi na twee jaar 

beperkingen opnieuw georganiseerd kan wor-

den. De laatste editie was in 2019. Het spekta-

kel gaat plaatsvinden van 10.00 tot 17.00 uur 

(wedstrijden starten 11.00 uur) De wedstrij-

den vinden plaats op de beachvolleybalvelden 

tegenover café De Wiekslag, Dorpsstraat 71. 

Opgave is vanaf heden mogelijk!  
 

Opgave : Teams van 4 tot 6 personen,                                        

bij voorkeur gemixed. 

Minimale leeftijd 14 jaar. 

Inschrijfgeld € 20,00 per team                                      

(incl. koffie en broodjes). 

Opgave per email: maria@cafedewiekslag.nl 

Informatie: Facebook: Beachvolleybaltoer-

nooi de Wiekslag 

mailto:kloosterligt@hetnet.nl
mailto:secr.wijkerbridgeclub@xs4all.nl
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Apollo in Rabo Queen concert: 

The Show must go on! 

Een uitzinnig publiek. 1200 toeschouwers die 

genoten van de mooiste nummers van Queen, 

uitgevoerd door het harmonieorkest van de 

Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit de 

Wijk samen met de artiesten Tommie Christi-

aan, Patricia van Haastrecht en Cesar Zuider-

wijk. Vorig jaar was het nog ondenkbaar. 

Afgelopen donderdag 12 mei werd het einde-

lijk werkelijkheid! 

Drie jaar geleden ontstond, na het kijken van 

de film Bohemian Rhapsody, bij (de toen 14-

jarige) Robin van Braam het idee: een Queen 

in concert met zijn eigen Harmonieorkest. 

Robin is namelijk drummer bij Apollo. Het 

idee werd voorgelegd aan Rabobank Meppel-

Staphorst-Steenwijkerland en zij omarmden 

het idee direct. 

Na twee jaar van voorbereiden, repeteren en 

uitstel vanwege een nadere lockdown in no-

vember vorig jaar, was het nu dan toch echt 

zover. Het Rabo Queen in concert was een 

feit. Robin mocht zijn droomconcert uit laten 

komen. En wel in een uitverkochte evene-

mentenhal van De Meenthe in Steenwijk.  

Het eerste nummer zorgde bij velen al snel 

voor kippenvel: The Show must go on. Hoe 

toepasselijk! Daarna stond het publiek al snel 

te dansen op nummers als ‘Don’t stop me 

now’ en ‘Crazy Little things called love’. 

Maar ook de gevoelige nummers, die door 

Patricia van Haastrecht uitstekend werden 

vertolkt, mochten rekenen op groot applaus 

vanuit het publiek.                                                           

Na de pauze speelde het orkest Symphonic 

Queen, dat speciaal is geschreven voor dit 

concert. De energie spatte er vanaf en je zag 

dat de muzikanten, onder leiding van Jan Wij-

enberg, genoten van dit eerste grote concert 

sinds lange tijd.  

Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden 

Earring, nam tijdens een muzikaal intermezzo 

het publiek mee in de wereld van de ritmiek. 

Het publiek had bij binnenkomst een setje 

drumstokken gekregen. Niet voor niets, bleek 

later. Het lukte Cesar namelijk om 1200 men-

sen tegelijk een ritme te laten slaan. De act 

van Cesar eindigde in een drumbattle met 

Robin. Voor op het podium stonden twee 

drumstellen en beide heren gaven werkelijk 

verbluffende solo’s die naadloos in elkaar 

overliepen. Uiteindelijk zette Robin het over-

bekende ritme in van We Will Rock You en 

na een zinderende gitaarsolo was het feest 

helemaal compleet. De zaal ging uit zijn dak 

en zong uit volle borst mee.  

Het concert werd afgesloten met Bohemian 

Rhapsody dat subtiel overging in We are the 

Champions. Een passend einde van dit magi-

strale concert. Het publiek kreeg waar het 

voor kwam: een avond vol herkenning en 

muzikale hoogstandjes. En dat allemaal dank-

zij de droom van een talentvolle drummer en 

een Rabobank die graag dromen laat uitko-

men.  



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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Winnaars Klaverjassen 

De klaverjascompetitie seizoen 2021/2022 zit 

er weer op bij café de Wiekslag in De Wijk. 

Elke maandag wordt er door bijna dertig per-

sonen een kaartje gelegd. Hierbij zijn vlees en 

geldprijzen te winnen. Maandagavond wer-

den de winnaars van het afgelopen seizoen 

bekend gemaakt.  

Dit zijn v.l.n.r. Jan Kolk (2e prijs), Bert Kei-

zer (1e prijs) en Dirk klomp (3e prijs).  

Exploitatiebijdrage  

Het college van B& W heeft in 2022 eenma-

lig een exploitatiebijdrage ter hoogte van                   

€ 40.200 beschikbaar te stellen aan Stichting 

Ontmoetingscentrum Havezate en deze te 

dekken uit de beschikbare coronagelden en 

dit te verwerken bij de Bestuursrapportage. 

Plus een eenmalige transitievergoeding ter 

hoogte van € 29.427 beschikbaar te stellen 

inzake personele ontwikkelingen binnen 

Stichting Ontmoetingscentrum Havezate. 
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Wieker dames halen 1700 

euro op voor goede doel 
 

Op zaterdag 21 mei was de sponsorloop 

‘50.000 stappen voor Nikita’. Bedoeld om 

zoveel mogelijk geld in te zamelen om een 

operatie mogelijk te maken voor de 19 jarige 

Nikita Heuvelman uit Zuidwolde.  
 

Nikita woont samen met haar vader, moeder 

en broertje Randy in Zuidwolde. En is al bijna 

6 jaar ernstig ziek, een derde van haar jonge 

leventje heeft zij heftige klachten die door de 

jaren heen alleen maar erger zijn geworden. 

Zij zit inmiddels in een vergevorderd stadium 

van de ernstige aandoening CCI/AAI, dit be-

tekent dat het gewricht dat haar schedel met 

de nek aan elkaar verbind instabiel is, extreem 

bewegelijk op de bovenste nekwervels en dat 

de banden die normaal gesproken de wervels 

op hun plaats houden niet werken of zijn uit-

gerekt.  
 

Door de instabiliteit en compressie van haar 

hoogste nekwervels van C0 tot C2/C3 staat er 

druk op de hersenstam en wordt de halsader 

bekneld. Het gevolg hiervan zijn ernstige neu-

rologische klachten. Zeldzaam en ingewik-

keld, waarvan de kennis nog ontbreekt in Ne-

derland. >> 
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Zowel de gespecialiseerde neurochirurg in 

Barcelona als in Amerika adviseren op basis 

van de onderzoeken om een operatie te laten 

uitvoeren. De kosten van deze dure operatie 

worden geraamd op € 180.000. Spijtig ge-

noeg wordt dit niet vergoed door de ziekte-

kosten verzekering. Om dat bedrag bijeen te 

krijgen is de Stichting: ‘Nikita wil weer le-

ven’ opgericht.  
 

Sponsorloop 

Deze route van 35 km (50000 stappen) begon 

in Stuifzand en ging langs: Noordscheschut, 

Hollandscheveld, Kerkenveld, Alteveer en 

Zuidwolde. En kwam ook langs het huis van 

Nikita en haar familie. De route was verdeeld 

in vijf etappes. Tijdens de route waren er vier 

pauzes waar gezorgd werd voor eten, drinken 

en waar een toilet aanwezig was.  
 

Miriam van Dijk-Drogt, Pasviool Welbergen,  

Anouschka Welbergen, Jenny Benjamins en  

Gea Koster uit De Wijk deden mee. Inge 

Schuurman was geblesseerd en heeft niet mee 

gelopen. De  dames hebben daarmee geza-

menlijk 1700 euro ingezameld. In totaal de-

den er 41 personen mee. De Wiekers hebben 

de volledige route gelopen. De andere deelne-

mers deden dit in estafette vorm. Na afloop 

werden ze getrakteerd door Maria Shűtzenho-

fer van café de Wiekslag.  
 

Pinkster Concours 
 

Landgoed Dickninge en de prachtige landerij-

en er om heen vormen met de Pinksteren 

weer het decor van het Pinksterconcours. Het 

belooft weer een interessant paardensporteve-

nement te worden op  3, 4 en 6 juni. 
 

Vrijdag 3 juni 
Paarden springen 80/90cm en 1.00m in de 

Hoofdring (Dickninge ring) 

Hunter – Jumping- Equitation Holland rubrie-

ken (Havixhorst ring) Vrijdagavond: Onder-

nemerscafé met show tuigpaarden aan de 

hand/in het tuig 
 

Zaterdag 4 juni 

Paarden springen 1.10m en 1.20m & 4 & 5 

jarige springpaarden in de Hoofdring 

(Dickninge ring) 

Paarden dressuur B t/m ZZ-Licht 2 proeven 

Pony’s springen 40cm t/m 1.30m (Havixhorst 

ring) / Pony’s dressuur BB t/m Z² 

Bixie (Showpiste) 

Zaterdagavond: “Hippisch Spektakel” 
 

Maandag 6 juni 
Paarden springen 80/90cm, 1.00m, 1.10m, 

120m, 1.30m en 1.35m 

Paarden dressuur B t/m ZZ-licht 

Tuigpaarden, waaronder NK damesnummer 

Let op: het concours heft entree op maandag 

6 juni. We sturen entreebewijzen voor de 

deelnemers van deze dag in de week voor het 

concours naar het huisadres, dus graag ook 

adresgegevens bij opgave maandag. Er wordt 

geen geld retour gedaan als de kaarten op 6 

juni niet getoond worden.  

Scoopdag bij 

Hair Professionals 
 

Een op de drie mensen heeft  last van hoofd-

huid problemen, denk daar bij aan roos, schil-

fers, haaruitval, Jeuk of andere problemen  

Daarom is er op  vrijdag 10 juni een zgn. 

Scoopdag bij Hair Professionals in Ruiner-

wold. Een specialist van Medicuticals is deze 

aanwezig. Heeft u één van deze klachten, 

schroom dan niet om langs te komen. Maak 

gratis en vrijblijvend een afspraak per tele-

foon: 0522-481629 of mail naar                                    

info@hair-professionals.nl 
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Wacker gehuldigd door KNVB 
 

Kampioen worden is prachtig! Zes weken 

voordat deze lange competitie ten einde loopt, 

lukte dat Wacker. Kampioen worden op deze  

wijze, brengt met zich mee, dat de resterende 

6 wedstrijden op het scherpst van de snede 

moeten worden gespeeld, omdat de tegenstan-

ders dolgraag de kampioenen willen verslaan.  
 

Vorige week, in de uitwedstrijd bij Smilde 

‘94, stond Wacker in een mum van tijd met             

2 – 0 achter en kwam men gelukkig nog op 

tijd tot bezinning met een 4 – 2 zege. 
 

zondag tegen R.K.O. uit het in 1953 ontstane 

plaatsje Rutten in de N.O. Polder, was het al 

niet anders. Ook nu weer een tegenstander, 

die dolgraag de Wiekers de eerste nederlaag 

wilde toebrengen en bovendien zelf nog een 

'piepklein' kansje hebbend op een periode-

kampioenschap of p/d wedstrijden Pittig, doch 

sportief tegenspel van de in het rood gestoken 

tegenstanders uit de N.O. Polder, maakte deze 

wedstrijd, onder bijna tropische omstandighe-

den, toch alleszins het kijken waard. Tech-

nisch was Wacker duidelijk de betere ploeg, 

doch de rust brak aan met de 0 -0 brilstand. 

Na de rust eigenlijk hetzelfde beeld, doch 

Wacker kwam op een 1 -0 voorsprong, toen 

Luca Benschop kans zag de bal een zodanige 

duw te geven, dat de bruine (witte) knikker 

tergend langzaam onder de (goede) keeper 

van R.K.O. door rolde in het doel. R.K.O. 

gooide er nog een schepje bij op, doch met 

name keeper Daan Dekker (het gehele seizoen 

al erg betrouwbaar keepend!) wist de 

'Polderjongens' van scoren af te houden en 

dus is Wacker na 23 wedstrijden nog steeds 

ongeslagen en ……… nog elf doelpunten af 

van honderd gescoorde doelpunten in een 

competitie. Zouden ze die halen in de nog drie 

resterende wedstrijden tegen respectievelijk 

Kraggenburg (uit), Ruinerwold (thuis) en 

Zandhuizen (uit) Na afloop werden de spelers 

en de staf toegesproken door de heer Veen 

namens de KNVB en kon penningmeester Jan 

Lier spelers en staf de kampioenmedaille om-

hangen. En toen?...........Toen volgde, die voor 

velen onvergetelijke triomftocht op de 'platte 

wagen' van Koop de Wolde door De Wijk. 
 

Jan Tijink 
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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…………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 
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