
  

   

Wiekers genieten van een geweldig dorpsfeest 
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Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

De inwoners van De Wijk kunnen terug kij-

ken op een fantastisch feest met tal van hoog-

tepunten. Dit begon woensdag al met de keu-

ring van de versierde straten. In totaliteit wa-

ren er acht versierde straten. Winnaar werd: 

Sjakie en de chocoladefabriek van de Vijver-

berg (bij zowel de verlichte als onverlichte 

straten). Een gedeelde 2e prijs was er voor de 

Postweg Noord en de Tillemaweg. 

Lees meer 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    

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

Collectanten gezocht 
Zin in een wandeling door de wijk, een soci-

aal praatje én je inzetten voor het goede doel? 

Kom dan ons team versterken als collectant 

van de Nierstichting in de Wijk! Bel of app 

06-48178877 Margriet Nijboer of meld U aan 

via nierstichting.nl De collecteweek is dit jaar 

van 18 tot en met 24 september.  

Seizoen 22/23 voor onze   

3e klasser! 
 

’t Is weer voorbij die mooie zomer’, hoorde ik 

deze morgen iemand fluitend door de straat 

fietsen!  Nou, die stelregel geldt natuurlijk 

niet voor iedereen, want ik denk dat er genoeg 

menselijk schoon rondloopt, dat beslist nog 

wel bruiner wil worden! 
 

Achteraf  bleek die fluitende fietser een trou-

we supporter van onze club Wacker te zijn, 

die smacht naar het bruine monster op het 

groene veld. Hij komt binnenkort aan zijn 

trekken, want de K.N.V.B. heeft in al zijn 

wijsheid besloten om het ‘voorgerecht’ van de 

competitie te laten beginnen met een beker-

programma. En wat voor een voorgerecht! 
 

 Ze hebben op het K.N.V.B. kantoor de atlas 

goed bestudeerd en kwamen toen  tot de ont-

dekking, dat Ruinerwold, Wanneperveen 

(Oranje Zwart) IJhorst en Wacker (De Wijk) 

zodanig dicht bij elkaar liggen, dat dat toch 

wel een leuke bekergroep zou kunnen zijn. En 

omdat het geringe klassenverschil tussen de 4 

clubs niet van invloed zal zijn, kunnen we 

alleen maar ‘Hulde’ tegen de K.N.V.B.  zeg-

gen. Weinig vervoerskosten en toch wel de 

nodige derbysfeer!. De speeldata volgen nog. 
 

Ja, en dan toch wel de kers op de taart! Het 

nieuwe seizoen, waar Wacker ongeslagen, 

met 99 doelpunten voor,  zomaar binnenstap-

te! Was het nou de matige sterkte van die 4e 

klassers of waren onze blauwwitten nou zo 

sterk, dat ze er elke wedstrijd maar weer met 

kop en schouders bovenuit staken?? Ant-

woord op deze vraag is overbodig,  want feit 

is, dat Wacker kampioen werd en dat wordt 

alleen de sterkste! 
 

En dan nu dat avontuur in die 3e klasse. Een 

samenstelling van een paar ploegen uit Dren-

the  (v.v.Ruinen en v.v. Dwingeloo)  en de 

rest zijn wat oude bekenden uit een ver verle-

den.  V.v. Mildam, v.v.Oldemarkt, v.v. Oranje 

Zwart, v.v. R.K.O.,v.v. Steenwijk, v.v. Steen-

wijker Boys, en v.v. Trinitas. 10  tegenstan-

ders, dus Wacker speelt maar 20 competitie-

wedstrijden. Vorige jaar waren dat er 26. De 

oorzaak van die terugloop heeft, wat dat be-

treft, ook te maken met de overstap van nogal 

wat verenigingen naar het zaterdagvoetbal.  
 

De voorbereidingen van Wacker zijn (na wat 

uitbundige feesten!!) inmiddels in gang gezet 

met de trainingen, met daar tussendoor een 

aantal oefenwedstrijden op ons eigen terrein. 

En na de hierboven genoemde ‘oefenkrakers’ 

tijdens die bekercompetitie, gaan we dan be-

gin september ‘los’ in de competitie! Wat het 

gaat worden? Wie zal het zeggen! Koffiedik 

kijken is altijd moeilijk geweest! 
 

Maar…………….ik heb het volste vertrou-

wen in dit team met Gert Jan Hoekstra als 

trainer!  
 

Jan Tijink (supporter). 
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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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Vervolg van voorpagina 
 

Woensdagavond vond ook de Streetrace 

plaats. Door de Wiek op Wiel’n was er een 

spectaculair parcours uitgezet. Dit ging o.a. 

door de feesttent. Door de hitte werd dit inge-

kort tot een race van 45 minuten. Sander Dek-

ker eindigde in eigen dorp als vijfde in de 

Funklasse, maar dat was voldoende om beslag 

te leggen op de eerste plaats in het algemeen 

klassement. Dat ging over zes wedstrijden.  

Een mooie prestatie, en dat op zijn veertigste 

verjaardag. Ook de Wiekloop had donderdag-

avond te maken met de hitte, waardoor het 

deelnemersveld minder groot was. Erik Bol-

ding uit Tuk werd hier de winnaar.  
 

De senioren gingen vrijdagmiddag helemaal 

uit hun dak bij de Dickninger Geuzen. Niets 

was te gek, zo werd er op de tafels gedanst. 

De Oranjevereniging had het druk om de 

oververhitte ouderen tot bedaren te brengen. 

De Geuzen hebben dergelijke woeste tafere-

len bij hun optredens ook nog nooit eerder 

meegemaakt, zo lieten ze weten. Vrijdag-

avond was het groot feest met KaramBam en 

zanger Wolter Kroes. Een ander hoogtepunt 

was de optocht op zaterdagmorgen. Creativi-

teit kon de Wiekers hierbij niet ontzegd wor-

den. Vele prachtige en innovatieve ideeën 

kwamen naar voren. Na afloop was de prijs-

uitreiking in de feesttent. In totaal deden er 

tweeëntwintig wagens mee en 14 individue-

len. Na afloop was de prijsuitreiking in de 

feesttent. De eerste prijs bij de wagens ging 

naar: De Parels van De Wijk. Bij de gehuurde 

wagens was de eerste prijs voor Kwakzalve-

rij. Bij de versierde straten ging de eerste prijs 

naar de Vijverweg. 
 

Publiekstrekker 

Volkszanger Jannes Wolters bleek de absolu-

te publiekstrekker te zijn. Enkele honderden 

bezoekers stonden zaterdagavond in de rij om 

de feesttent in te kunnen. Ook veel fans uit 

omliggende plaatsen wilden dit meemaken. 

Waardoor deze avond totaal uitverkocht was. 

Jannes kreeg in no-time de sfeer er in. Feest-

band Melrose sloot de avond af. 
 

Zondagmiddag stond de zeskamp op het pro-

gramma. Diverse groepen streden om de spor-

tieve eer. Vooral het waterspel was hilarisch 

om te zien. Speaker Gerdo Kleine voorzag dit 

van commentaar. Na afloop stond er een ou-

derwetse stoelendans op het programma in de 

feesttent. Deze werd net als in 2019 gewon-

nen door Helene van Goor. Daarna ging DJ 

the Pirate helemaal los. Zanger Orlando 

maakte het feestje compleet.  << 
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Erik Bolding wint Wiekloop 
 

Woensdagavond won Erik Bolding uit Tuk de 

Alkeloop in Alteveer/Kerkenveld. Een dag 

later herhaalde hij dit kunststukje in De Wijk. 

Door de 10 km Wiekloop neer te zetten in 

een tijd van 33.53. Bij de dames was Nata-

scha Kruid uit Meppel de snelste met een tijd 

van 47.59 min. Bart Hoogeveen was de snel-

ste Wieker met  een tijd van 45.57 min.  

Rob van de Graaf uit Hoogeveen wist de 5km 

Funrun op naam te schrijven in een tijd van 

19.29 min. Anouk Lindenholz uit De Wijk 

werd winnaar bij de dames met een tijd van 

21.18. Door de hitte was het deelnemersveld 

behoorlijk uitgedund. Toch verschenen er nog 

ruim 170 deelnemers aan de start. Het hard-

loopevenement werd voor de  24e keer geor-

ganiseerd door de Reestrunners en de Oranje-

vereniging.   
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Koersbal begint weer 
Na een mooie, tropische zomer, is het bijna 

weer zover!! 

Wij hopen dat u de afgelopen maanden goed 

bent doorgekomen en nu weer uitkijkt naar 

het Koersbal! 
 

We gaan weer beginnen op: 

Maandag : 5 September. 

Tijd           :  9.30 uur tot 11.30 uur. 

Locatie    :  Dorpshuis De Havezate, te De 

Wijk.  
 

Iedereen is welkom en twijfelt u nog een 

beetje, kom gerust langs om een kijkje te ne-

men hoe het eraan toe gaat. Vooral de gezel-

ligheid en het praatje met elkaar bij een heer-

lijk kopje koffie, staat voorop. 
 

Het spel is ontspannend/ inspannend. 

Stap over de drempel heen en beleef het op 

uw eigen manier. Wij zouden het heel fijn 

vinden als er nieuwe mensen bijkomen, 

daar er mensen ons zijn ontvallen, verhuisd of 

wegens ziekte moesten stoppen. Door het 

missen van deze personen, wordt de groep 

kleiner en kan de kans bestaan dat het voort-

zetten van het Koersbal in gevaar komt! Dat 

willen wij heel graag voorkomen en hopen 

wij, dat u diegene bent die onze leuke groep 

komt versterken! 
 

Tot maandag 5 September!! Wij hebben er 

weer zin in: Bea Westerbeek, Geertje Gol, 

Elly Strabbing. 
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            

 

Nieuw speeltoestel  

Vrijdag 19 augustus is er een nieuw speeltoe-

stel geplaatst door Speeltuinvereniging De 

Speulhorst aan De Vos van Steenwijkstraat 

(het hofje). Deze is in de plaats gekomen 

voor het houten huisje dat na 30 jaar trouwe 

dienst toe was aan vervanging. Dat er maar 

lekker gespeeld mag worden.  
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Spaaractie bij Coop 
De Coop supermarkten in De Wijk en Koek-

ange hebben in samenwerking met de Histori-

sche vereniging De Wijk-Koekange een 

spaaractie ontwikkeld voor het najaar 2022. 

De spaaractie loopt van 10 september 2022 

tot en met 20 november 2022. U kunt tijdens 

deze periode een spaarboek verkrijgen bij de 

Coop supermarkt en deze vullen met histori-

sche plaatjes in voornoemde periode. Het zijn 

allemaal verschillende thema’s die voor dit 

plakboek gebruikt zijn.   
 

Een paar voorbeelden van thema’s zijn:  

Rederijkerskamer, Scholen, Vervoer over de 

weg, Boerenleven, Het ontstaan van Koek-

ange en Het ontstaan van de Wijk.  

In totaal zijn er 20 thema’s waarvoor u de 

historische plaatjes kunt sparen. 
 

Kortom, ga met zijn allen in de genoemde 

periode zoveel als mogelijk uw boodschap-

pen bij de Coop supermarkten in Koekange 

en De Wijk doen en spaar daarmee voor de 

historische 

plaatjes waar-

mee het prachti-

ge plakboek 

gevuld kan wor-

den.  



  

 11 

Adverteren, tips of nieuws voor de redactie?                                   

Telnr. 06-50953385                                                      

mail: info@dewijk.info   

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

blij met beachvolleybalveld 
 

Sinds juni dit jaar wordt er naar hartenlust 

beachvolleybal gespeeld op het veld bij 

Zwembad de Slenken. Mede door financiële 

steun van Sportakkoord De Wolden kon dit 

veld opnieuw hersteld worden vertelt Wout 

Hoogeveen van volleybalvereniging WIJ-

HKO.  
 

Hoogeveen: ‘Tijdens een vergadering kwam 

naar boven dat de leden ook in de zomer-

maanden graag een partijtje volleybal wilden 

spelen. Maar waar doe je dat? Bij het zwem-

bad ligt een beachvolleybalveldje dat was ons 

bekend. Echter, daar lag amper nog zand op. 

En het onkruid kwam er  aan alle kanten door 

heen. We hebben contact opgenomen met 

bestuur van het zwembad, en zij stonden posi-

tief tegenover ons voorstel om dit veldje aan 

te pakken’. Met een aantal vrijwilligers zijn 

we flink bezig geweest om het te herstellen, 

zodat er weer fatsoenlijk op gespeeld kan 

worden. ‘Er is twintig kuub geel zand gestort, 

een nieuw net opgehangen, en er zijn nieuwe 

ballen aangeschaft. Dankzij Sportakkoord De 

Wolden heeft iedereen daar nu profijt van’ 

benadrukt Hoogeveen.  
 

Op maandag en donderdagavond wordt er 

gespeeld door een gemengd team van dames 

en heren. De volleybalvereniging beschikt 

ook over een sleutel van het zwembad, zodat 

er ook buiten de reguliere openingstijden  

gespeeld kan worden. Hoogeveen: ‘Zo lang 

de weersomstandigheden het toe laten maken 

we daar dankbaar gebruik van!’. Bezoekers 

van zwembad de Slenken mogen er uiteraard 

ook gebruik van maken.  ‘Ze kunnen een vol-

leybal ophalen bij het serviceloket. En daar 

wordt al aardig gebruik van gemaakt.  
 

WIJHKO 

WIJHKO is opgericht in 2000 na enkele jaren 

samenwerking tussen W.G.V. De Wijk DO-

KA IJhorst en De Boo uit Koekange. De 

naam WIJHKO is ontstaan uit de beginletters 

van de plaatsnamen. De vereniging telt iets 

van zestig leden. Maar nieuwe spelers zijn 

welkom. Hoogeveen: ‘Ze kunnen altijd een 

keer komen kijken bij een training of vrijblij-

vend een partijtje mee spelen. Meer informa-

tie:  https://wijhko.nl/ 
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Ons Kindertheater Festival is 

een groot succes 
 

Het tweede Ons Kindertheater Festival aan de 

Willem Koopsweg  in De Wijk is een groot 

succes geworden.  Het thema was dit keer: 

Kijken, Luisteren en vooral Doen! Het pro-

gramma is gericht op kinderen/jeugd, maar is 

voor iedereen toegankelijk en  het meemaken 

waard.  
 

De kinderen die in grote getale kwamen op-

draven genoten volop van het gevarieerde 

aanbod. Wegens succes van vorig jaar gaf 

Kindercircus Okidoki een tweetal  voorstel-

lingen een aantal workshops zal verzorgen. 

De Circusknecht, had het ook prima naar de 

zin met zijn zelfgemaakte bakfietsdraaimo-

len,  begeleidt met trekharmonicamuziek gaf 

hij een vrolijke noot aan het geheel. 

Ruth Bouwmeester van ‘Ruth’s Theater Hut’ 

gaf vorig jaar nog een aantal theaterwork-

shop. Dit  keer kwam ze met haar verbouwde 

caravan om een aantal voorstellingen te ge-

ven. En dit deed ze met verve. De kinderen 

zaten geboeid naar haar te kijken, en mochten 

zelf ook mee doen. 
 

Het Rumi Kunst Instituut uit Rotterdam was 

voor het eerst in Drenthe. Papier marmeren 

zal gedemonstreerd worden  en kan worden 

uitgeprobeerd. En dit bleek een succes, want 

de kinderen stonden in de rij om een kunst-

werk te maken. 
 

Hiltje Talsma liet hoe papier scheppen werkt. 

En de kinderen mochten dit onder haar lei-

ding ook zelf proberen. Verder kon er ge-

verfd, getekend, grote bellen geblazen wor-

den, en was er een café voor wat drinken en 

eten. Kindercircus Okidoki gaven een demon-

stratie vuurspugen en bliezen dit gezellige 

kinderfeest aan het eind van de middag.  
 

Organisator Caecile Knoop bedankte alle 

kinderen, vrijwilligers en artiesten voor hun 

komst.  Het Kindertheater Festival werd me-

de mogelijk gemaakt door een bijdrage van 

de Postcodeloterij en Gemeente De Wolden. 
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Vier initiatieven gehonoreerd 

Initiatiefrijk De Wolden 
 

Vier projecten krijgen subsidie vanuit de re-

geling “Initiatiefrijk De Wolden”. In totaal 

ontvangen zij bijna € 52.000,-. Met het fonds 

Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de ge-

meenteraad van De Wolden projecten van 

inwoners die een bijdrage leveren aan de leef-

baarheid in de gemeente. De totale kosten van 

de projecten bedragen ruim € 141.000,-. Dit 

betekent dat met € 52.000,- subsidie, naast de 

vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring 

van bedrijven en subsidies van fondsen, pro-

jecten kunnen worden gerealiseerd die anders 

niet tot stand waren gekomen. 
 

De initiatieven die dit keer een bijdrage krij-

gen zijn de Historische Vereniging de Wijk- 

Koekange, zwembad de Slenken in de Wijk, 

de kunstcommissie in Echten en het Struun-

pad in Koekangerveld. Hieronder staat een 

uitgebreide beschrijving waarvoor zij het be-

drag ontvangen. 
 

Wandelbrug Dickninge 

De Historische Vereniging de Wijk Koekange 

geeft de noodzaak aan van de vervanging van 

wandelbrug Dickninge over de gracht. Deze 

vervult een belangrijke functie voor wande-

laars en fietsers en is nu in slechte staat. Er 

wordt veel gebruik gemaakt van het wandel-

pad op landgoed Dickninge, door mensen uit 

de omgeving maar ook van buitenaf. De brug 

is een onmisbaar onderdeel van een intensief 

gebruikt pad rond het landhuis Dickninge 
 

Het landgoed Dickninge heeft zeer hoge na-

tuurlijk, landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarden. Het landgoed wordt intensief 

bezocht door de inwoners van de Wijk en 

verre omgeving. Het ommetje om het land-

huis, door het park en langs de Reest en de 

stinsenvegetatie is zeer geliefd. Op het land-

goed wordt jaarrond gewandeld. 
 

Zwembad de Slenken 

Zwembad de Slenken wil de aantrekkelijk-

heid van het zwembad vergroten met de aan-

schaf van een familieglijbaan en waterspeel-

tuin. Hierdoor verwacht het bestuur dat er 

meer bezoekers naar het zwembad komen. 

Het zwemmen draagt bij aan meer bewegen 

(gezond) en samen zijn (sociaal). 
 

Zelf aan de slag? 

Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden 

vindt u op dewolden.nl/initiatiefrijk.  
  

dorpencontactfunctionarissen van de gemeen-

te. Dit zijn Suzanne Lammers en Riet Muller. 

Zij denken graag met u mee over de haalbaar-

heid van uw plannen en het versterken ervan. 

U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 

0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. 

Ook als u niet zeker weet of uw project past 

binnen deze subsidieregeling, neem gerust 

contact op. 
 

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel 

verenigingen en organisaties doen een beroep 

op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en 

geld van fondsen worden projecten en activi-

teiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort 

uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooi-

er maken van het leven en wonen in De Wol-

den. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele 

jaar door worden ingediend en worden tus-

sentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- 

kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 

mei, 1 augustus en 1 november. 
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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 17 sept 2022. Kopij inleveren voor 12 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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