
Sparen voor historische plaatjes bij Coop Supermarkt 

          9e jaargang nr. 16 l 17 sept 2022 

Uw NVM makelaar  

voor De Wijk en omgeving 

Dorpsstraat 37 - De Wijk 

www.hulsmakelaardij.nl 

Verzamelaars van historische afbeeldingen 

kunnen weer aan slag. De Coop Supermark-

ten in De Wijk en Koekange hebben in sa-

menwerking met de Historische vereniging 

De Wijk-Koekange een spaaractie ontwik-

keld. Vanaf zaterdag krijgen klanten een 

gratis verzamelalbum vol geschiedenis uit 

beide dorpen, waarin bijna driehonderd 

plaatjes geplakt kunnen worden.  

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    

Te koop: 
Boerenzakdoekvlag 100x150 cm. Kosten                  

€ 20,00 per stuk. Bestellen via Whatsapp  

06-83523683 #steundeboeren 
 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

 

Vervolg van voorpagina 
 

Het was voor de samenstellers, Jennie Roze 

en Freek Heuvelman nog een hele klus om de 

foto’s te selecteren. Heuvelman: ‘Vanaf de-

cember vorig jaar zijn we al bezig met dit 

project. Alle foto’s zijn opnieuw bewerkt, en 

een aantal  zelfs ingekleurd.  Aaltinus Buiter 

voorzag het plakboek van prachtige en bijbe-

horende teksten. 
 

Verschillende thema’s 

Int totaliteit zijn er  twintig verschillend the-

ma’s gebruikt zijn. Zoals o.a: De Rederijkers-

kamer, Scholen, Vervoer over de weg, Boe-

renleven, Het ontstaan van Koekange en van 

De Wijk.   
 

Niek Slomp, eigenaar van Coop Dunnink in 

De Wijk, denkt dat dit de succesvolle Elfste-

den spaaractie begin dit jaar nog wel eens kan 

overtreffen. ‘We krijgen nu al zoveel leuke en 

positieve reacties’. Ook Klaas Jan Scherff van 

Coop Scherff is bijzonder enthousiast over 

deze unieke actie. ‘We hebben een oplage van 

tweeëntwintighonderd boeken. En op is op!’.  

De eerst exemplaren werden donderdagmor-

gen uitgereikt aan Niek Slomp, Klaas Jan 

Scherf en Ina Ten Wolde, voorzitter van de 

Historische Vereniging. 
 

Spaaractie  

De spaaractie loopt van 10 september  tot en 

met 20 november 2022. Tijdens deze periode 

is het verzamelalbum verkrijgbaar bij de 

Coop supermarkten in beide plaatsen, zo lang 

de voorraad strekt! Bij elke € 10,00 aan bood-

schappen krijgen klanten een zakje met 

plaatjes. 
 

Kaartcompetitie  
 

Na een warme en zwoele zomer start de Sup-

porters Vereniging binnenkort weer met de 

klaverjascompetitie in de kantine van v.v. 

Wacker. Helaas zijn de jokeraars niet meer 

aanwezig, maar mocht er toch animo zijn om 

deze competitie weer op te starten, dan horen 

we dat natuurlijk graag! 
 

Als vanouds is de aanvang van de kaartavond 

20.00 uur en er zijn mooie vleesprijzen te 

winnen, Onder genot van een hapje en drank-

je beloofd het ook dit seizoen weer heel erg 

gezellig te worden! De data zijn: 16 septem-

ber, 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 

november, 25 november en  9 december 

Graag hopen wij jullie te mogen begroeten.                                                          

De Supporters Vereniging Wacker 
 

 

Burendag!  
 

Een mooie kans om uw buren (nog beter) te 

leren kennen. Misschien wordt er eerst wel 

hard gewerkt, worden er samen mooie plan-

nen gemaakt of staat ontmoeten centraal op 

deze dag. Het gezegde 'beter een goede buur 

dan een verre vriend' is er niet voor niets.  

 

Burendag op 24 september staat in het teken 

van ontmoeten, verbinden en gezellig samen-

komen. Op burendag doen veel mensen iets 

goeds voor elkaar en de buurt.  Goede buren 

doen er toe. Het vergroot de betrokkenheid bij 

de leefomgeving en elkaar.  
 

Als u uw initiatief doorgeeft aan het buurt-

team van de Wolden wint u samen met uw 

buren misschien wel deze cadeaumand vol 

lekkere en leuke dingen.  
 

We verloten deze onder de binnengekomen 

reacties. U kunt uw idee tot 21 september a.s. 

doorgeven aan buurtteam@dewolden.nl  
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De Vrijwilliger 

Als vrijwilliger ben je bezig met iets goeds te doen voor anderen. 

Je besteedt je (eigen) tijd om iets voor anderen te kunnen regelen of organiseren. 

Helaas wordt niet altijd gezien wat en hoeveel er gedaan wordt, vooral achter de schermen. 

Hoe veel tijd en mankracht het vergt om iets voor elkaar te krijgen. 

Dat er dan wat voor elkaar gemaakt is of wat is georganiseerd vinden ze dan ook top. 

Mooi dat anderen daar plezier of baat bij hebben is al een stukje waardering. 

Dat er ook aardig wat mensen zijn die dit niet zien of weten is jammer. 

Dat er soms op vrijwilligers gemopperd wordt of erger is zelfs treurig. 

Vergeet niet dat een vrijwilliger het niet hoeft te doen, maar het doet voor anderen. 

Probeer eens in te zien wat het kost om iets te regelen en waardeer wat er gedaan wordt. 

Verenigingen en stichtingen draaien hoofdzakelijk op deze vrijwilligers. 

Stel je eens voor dat er geen sport, muziek of dorpsfeesten meer zouden zijn. 

Weet dat iets vaak heel veel tijd heeft gekost om iets te regelen. 

Dat er maanden, weken en dagen vooraf al dingen bedacht, aangevraagd en geregeld zijn. 

Vele uren die, vaak met plezier, besteed zijn door de vrijwilliger voor jou. 

Vergeet dat niet als je er 1 bezig ziet maar, het meeste werk van de vrijwilliger zie je niet. 

(Ingezonden: naam bij de redactie bekend) 



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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De Slenken Triatlon 2022 
 

Op de laatste dag van het zwemseizoen, zater-

dag 3 september vond alweer de derde editie 

van De Slenken Triatlon plaats. De zon gaf 

het water een prachtige glinstering toen om 

9:00 uur het startsein klonk voor de eerste 

groep zwemmers van de 1/8e triatlon.  
 

In de hectiek van de eerste meters probeerde 

iedereen een geschikte positie voor zichzelf te 

vinden. Waar voor de ene deelnemer het 

zwemonderdeel ploeteren betekent, gaat de 

ander als een vis door het water.  
 

Na ongeveer 7 minuten klommen de beste 

zwemmers over 500 meter alweer uit het wa-

ter en vervolgden zij hun wedstrijd op de 

fiets. De ronde van 10 kilometer over de 

Schoonveldeweg, Koekanger dwarsdijk, 

Broekhuizen en de Noorderkanaalweg moes-

ten zij twee keer fietsen, waarbij met name de 

flinke tegenwind langs het kanaal afzien was. 

Vervolgens werden de fietsschoenen geruild 

voor loopschoenen en stonden de laatste 5 

kilometer hardlopen op het programma. In 

een rappe eindtijd van precies 1:01.00 uur 

kwam Henk-Jan Dolsma als eerste over de 

finish, gevolgd door Ferdie Witvoet (1:03.44) 

en Peter Visscher (1:06.25).   

Precies een half uur na de eerste start, doken 

de vrouwen van de 1/8e triatlon in het water, 

vergezeld door de teams en de deelnemers 

aan de 1/16e triatlon. Een team bestaat uit 3 

deelnemers, waarbij elke persoon één onder-

deel van de triatlon voor zijn rekening neemt. 

De eerste zwemmers van de 1/16e kwamen al 

na enkele minuten het water alweer. In een 

eindtijd van slechts 34.57 minuten kwam 

Daan van de Belt al over de finish gelopen. 

Rens de Boer werd vervolgens op de hielen 

gezeten door Ruud van Zanten, maar wist 

toch als tweede over de finish te komen 

(42.08 en 43.05). Bij de dames was Judith ter 

Bork de snelste bij de 1/16e triatlon (45.39). 

Alien Holstein werd tweede (50.12) en Felice 

Barelds derde (53.36).  
 

Stefanie Bouma-Dolsma was de snelste van 

de 17 vrouwen die deelnamen aan de 1/8e 

triatlon. In een snelle eindtijd van 1:12.35 

kwam zij over de finish gelopen. De nummer 

2 en 3 waren in een spannende strijd  
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verwikkeld en kwamen binnen 20 seconden 

na elkaar binnen. Corine Visser in een eind-

tijd van 1:13.23 en Hilma Buiten in 1:13.44.  

Het plezier bij de teams straalde ervan af. Het 

team van Tim van Heerde, Koen Harthoorn 

en Dennis Horst waren het snelst (1:05.05), 

gevolgd door Hilco Dekker, Fokke Drost en 

Janet van der Linde (1:13.23). Als derde kwa-

men Iris de Boer, Marloes Kok en Aileen de 

Boer over de finish (1:21.11). Dank aan alle 

vrijwilligers die het evenement weer tot een 

succes hebben gemaakt! 
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Smaakmakersfestival  
 

Op zaterdag 17 september 2022 van 14.00 – 

22.00 uur en op zondag 18 september van 

11.30 – 20.00 uur vindt in De Wijk het 7e 

het Smaakmakers Festival plaats!  
 

Heerlijk eten uit mooie foodtrucks, geweldi-

ge live muziek, kunst & cultuur en volop 

vermaak voor de kinderen.  
 

De locatie is nabij het riviertje de Reest, tus-

sen de dorpjes De Wijk en IJhorst, gelegen 

op de grens van Drenthe en Overijssel. 

Zwemseizoen afgelopen 
 

Zwembad de Slenken heeft de deuren weer 

gesloten. Zaterdag  3 september was het de 

laatste keer dit jaar dat er nog gezwommen 

kon worden. En daar maakten velen nog 

graag een keer gebruik van. Het zwemsei-

zoen werd afgesloten met muziek en op-

blaaskussens in beide baden. Ook de spuit-

gasten van de plaatselijke brandweer waren 

aanwezig om de bezoekers een beetje extra 

verkoeling te bezorgen. Het zwembad mocht 

dit jaar bijna 23000 bezoekers verwelkomen 
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            
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 Rabobank ClubSupport 
 

Zoals ieder jaar organiseert Rabobank Rabo 

ClubSupport. Iedere uitgebrachte stem levert 

de vereniging een geldbedrag op. Dit kan via: 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/

club-overzicht. Onderstaande Wieker clubs/

verenigingen doen mee. 
 

De Wieker Meule 

Molenaar Erwin de Jonge: ‘Vorig jaar hebben 

we het geld van  actie besteedt aan de aanleg 

van een graanvijzelinstallatie ter verlichting 

van de molenaars. Dit jaar willen we het geld 

graag gebruiken voor een verrijdbare infor-

matiebalie’. 
 

Dorpshuis De Wijk 

We zijn nog steeds druk bezig om langzaam-

aan het dorpshuis te vernieuwen & daar kun-

nen we zeker nog wel een extraatje voor ge-

bruiken. Help je ons? 
 

Roreko 

Een deel van het meubilair in ons clubgebouw 

is versleten en aan vervanging toe. Met de 

bijdrage van Clubsupport willen we dit ver-

vangen. 
 

WGV 

Vanuit WGV willen we de opbrengst van 

Rabo Clubsupport gebruiken voor onderhoud 

en aanschaf van nieuwe materialen en voor 

het jubileumjaar. In 2023 bestaat W.G.V. 

immers 90 jaar en dat willen we vieren. Al-

vast bedankt voor je stem en steun aan het 

verenigingsleven in de Wijk.  
 

Historische Vereniging 

Hier kunt u zich aanmelden. Na het aanmel-

den kunt u uw support geven aan de Histori-

sche Vereniging de Wijk-Koekange. Met uw 

steun zorgt u er voor dat de Historische Ver-

eniging nog lang de geschiedenis van De 

Wijk-Koekange kan uitdragen.  
 

L.T.V. Voorwijk 

LTV Voorwijk heeft plannen om twee padel-

banen aan te leggen. Hierdoor komt er een 

nieuwe toegankelijke buitensport voor een 

brede doelgroep in De Wijk en omliggende 

dorpen beschikbaar. Een mooi, toegankelijk 

terras kan daarbij zorgen voor verbinding. 

Wij willen van het terras op ons sportpark een 

aantrekkelijke ontmoetingsplaats maken.  
 

Bijenvereniging De Wijk- IJhorst, Veenin-

gen, Ruinerwold, Meppel e.o. 

Ons doel: Behoud biodiversiteit middels in-

zaaien inlandse zaden van een- en meerjarige 

planten op bijen wei Landgoed Dickninge.  

Verplaatsen bijenstal 't Ende naar unieke lo-

catie. 
 

 

Jannes ontmoet Jannes 
 

Wie wil er nou niet op de foto met Jannes de 

Lange? Behalve kleindochter Vera Vos, wilde 

ook die andere Jannes natuurlijk graag even 

op de foto met deze bekende Wieker. Want 

als je toch in de buurt bent om op te treden in 

de plaatselijke feesttent dan neem je daar                     

gewoon even de tijd voor. Nu wil het toeval 

dat ook Jannes de Lange (83) wel een klein 

beetje fan is van die andere Jannes Wolters. 

Opa Jannes heeft alle ‘cassettebandjes en Cd-

s’ in huis van de bekende volkszanger uit 

Emmen en zingt alle teksten gewoon mee 

vertelt Vera. Uiteraard was Jannes aanwezig 

bij het optreden van die andere Jannes. En 

genoot hij  met volle teugen van deze avond. 
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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 

Wiekers Ruumt Op                     

in een nieuw jasje! 
 

Na 2 jaar Wiekers Ruumt Op bij je eigen 

huis op de oprit zal het dit jaar anders zijn. 

We verplaatsen alles naar het evenementen 

terrein. Waarom zul je dan denken? Nou er 

bleken toch wel straten in de Wijk waar het 

niet zo druk was. En om iedereen een kans te 

geven hebben we dit jaar hier voor gekozen.  

Noem het een rommelmarkt, wij noemen het 

Wiekers Ruumt Op!  
 

Op1 oktober 2022 van 9:00 uur tot 14:00 uur 

kun je een grondplek van 3 meter huren. Je 

mag dan spulletjes verkopen, tweedehands 

maar ook zelfgemaakt. Wil je mee doen dan 

vragen wij je om op te geven door te mailen 

naar wiekersruumtop@hotmail.com  
 

Inschrijven kan tot 28 september. Daarna is 

het niet meer mogelijk om deel te nemen.  
 

Wiekers Ruumt Op wordt georganiseerd 

door Gonda Smid, Sjanine Dijkstra  en                

Tanja Timmerman. 

mailto:wiekersruumtop@hotmail.com
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 



  

 13 

IJhorst en Wacker houden 

elkaar in evenwicht  
 

Het was alweer een tijdje geleden, dat de 

standaardelftallen van genoemde verenigin-

gen elkaar ontmoet hebben. Wel is er op het 

gebied van de jeugdafdeling een voortreffe-

lijke samenwerking (ook samen met Vitesse 

uit Koekange). 
 

Maar zondag was er dan, in het kader van de 

K.N.V.B bekercompetitie, weer plaats voor 

een ouderwetse derby  IJhorst – De Wijk. 

Beide ploegen zijn de vorige competitie ge-

promoveerd naar respectievelijk de 4e en de 

3e klasse en uiteraard was iedereen wel be-

nieuwd ‘hoe de vlag er bijstaat’. Prachtige 

weersomstandigheden, een goed verzorgd 

speelveld en veel publiek! Wat wil je nog 

meer als supporter? Een mooie, sportieve 

wedstrijd! Nou, daar zullen de meningen 

over verschillen.  
 

Het begon met een duidelijk overwicht van 

Wacker zijde, zodat na 6 minuten er al een           

2 – 0 voorsprong was voor de Wiekers. Dat 

leek voor onze blauwwitten een zacht 'eitje'. 

De doelpunten werden gescoord Joost van 

der Weide en Koen van Luin. Maar uit dat 

'zachte eitje' kwam plotseling een fanatiek, 

doch sportief strijdend IJhorst te voorschijn. 

Verliezen van de buren? Dat nooit! En toen 

Mike Beumer voor de oranjehemden een 

tegengoal scoorde, kwam IJhorst steeds beter 

in haar spel. Het werd geen wedstrijd met 

hoogstaand voetbal (kon ook niet vanwege 

de subtropische temperaturen) maar span-

nend werd het wel. 
 

Na rust eigenlijk hetzelfde spelbeeld, al zal er 

in de Wacker kleedkamer na afloop flink 

gediscussieerd zijn over de vele gemiste kan-

sen. Al stond ook de paal (lat) enkele keren 

lelijk in de weg! En zowaar bereikte IJhorst 

haar doel (niet verliezen van de buren!) door 

de gelijkmaker te scoren. Zo werd het 2-2. 

En daar had, zo te zien, iedereen wel vrede 

mee! Scheidsrechter Michiel Okken uit Hoo-

geveen floot, op enkele kleine foutjes na, 

deze bekerwedstrijd naar een sportief einde.   
 

Jan Tijink 
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Annabel Oostra Massage en 

Sportverzorging van start 

Als verzorgster is Annabel Oostra (39) al eni-

ge tijd verbonden aan V.V. Wacker.  Wat nog 

niet iedereen weet is dat ze per 1 juni van start 

is gegaan met Annabel Oostra Massage en 

Sportverzorging. Ze heeft de opleiding afge-

rond, ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel en mag zich voortaan gediplomeerd 

sportmasseur noemen.  

Ook buiten het voetbal om wordt er vaker een 

beroep op haar gedaan zo heeft ze gemerkt. 

Oostra: ‘Tegenwoordig wordt er veel van 

mensen gevraagd, lichamelijke overbelasting 

kan stress, blessures en pijnklachten veroorza-

ken. We hebben maar één lichaam en daar 

moeten we goed voor zorgen! Ook na een 

flinke training, hardloopwedstrijd, zwemmen, 

fietsen of andere sport momenten, ontstaat 

stress in het lichaam, en hopen de afvalstoffen 

zich op’.  

Sneller herstellen 

Een massage zorgt ervoor dat afvalstoffen in 

je lichaam beter worden afgevoerd, en het 

helpt je om sneller te herstellen. Bovendien 

kan sportmassage bijdragen om de effecten 

van overbelasting te verhelpen samen met een 

passend advies om herhaling te voorkomen. 

Oostra: ‘Een sportmassage kan dus zowel 

preventief, proactief en reactief worden inge-

zet.  Laat de naam je overigens niet op een 

verkeerd spoor zetten, want ook als niet-

sporter heb je zeker baat bij een ‘sport’ mas-

sage. Een verkeerde werkhouding,  werkdruk 

en stress kunnen ook zorgen voor veel onge-

mak ook dan bent u bij mij aan het juiste 

adres.’ 

Informatie: 

Adres: Postweg 33, De Wijk 

Telefoon: 06-10006035. 

annabel.oostra.sportmassage@gmail.com 
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bemo Entertainment ………………………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Dorpshuis De Havezate……………………….. 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Gemeente De Wolden………………………… 

Huisartsen Spoeddienst……………………….. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

IKC De Horst………………………………… 

Politie De Wolden…………………………….. 

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 01 okt 2022. Kopij inleveren voor 26 sept 08.00 uur 

Informatie:  

112 

0522 - 820377  06-1942591  

0522 - 440410 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0900 - 8844 (geen spoed) 
06 - 125 666 69 

http://www.dewijk.info
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