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Het Slagwerkensemble timmert al jaren aar-

dig flink aan de weg. Bij de straatoptredens 

en concerten wordt er met veel enthousiasme 

gemusiceerd.  

De achttien leden van het Slagwerkensemble 

repeteren elke donderdag onder leiding van 

dirigent Erik Zweers en voorafgaand aan de 

repetitie werden de drummers blij verrast 

met een aantal nieuwe snaredrums. De oude 

snaredrums waren nodig aan vervanging toe, 

nadat ze meer dan 20 jaar hun dienst hadden 

bewezen.  

De mening van de muzikanten en dirigent 

waren naar afloop van de repetitie dan ook 

heel erg positief, de verschillende types 

Adams snaredrums klinken geweldig. 



  

 2 

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 
 

 

Oktoberfest Pubquiz 
 

Op zaterdag 15 oktober wordt er weer een 

Pubquiz georganiseerd in het Atlas Sportcafé. 

De thema’s zijn deze keer opgebouwd rond 

het Oktoberfest. Er wordt dus niet alleen een 

beroep gedaan op de algemene kennis, maar 

ook op de wetenschap achter de bratwurst of 

de lederhosen. Vanzelfsprekend bestaat de 

muziekronde uitsluitend uit prachtige Duitsta-

lige (pop) klassiekers! 
 

Deelname aan de quiz is gratis. Vanaf 19:30 

is de inloop, en om 20:00 gaat de quiz van 

start. Er zijn zeven rondes met elk tien vra-

gen. Teams kunnen uit minimaal vier en 

maximaal tien personen bestaan.   

Meedoen? Meld je aan via 

www.atlassportcafe.nl/pubquiz 
 

Is de energietransitie               

zonder spaargeld mogelijk? 
 

De energietransitie vraagt een behoorlijke 

investering en niet iedereen heeft dat geld 

beschikbaar of kan dat op basis van het inko-

men lenen. Het zijn juist deze mensen die 

geen kant op kunnen. Ze betalen zich blauw 

aan de energierekening maar alle duurzaam-

heidsleningen en groene leningen gaan aan 

hun neus voorbij omdat ze niet door de eraan 

gekoppelde inkomenstoets heen komen. 

Stichting Duurzaam Milieu start daarom met 

een project dat de energietransitie voor deze 

huishoudens toch mogelijk maakt.  
 

Stichting Duurzaam Milieu kan bij een be-

perkt aantal van deze huishoudens een hybri-

de warmtepomp en zonnepanelen laten instal-

leren en betaalt de rekening daarvoor. Gedu-

rende 5 jaar wordt de investering terugbe-

taald. Gedurende die 5 jaar gaat de energiere-

kening fors omlaag. Die besparing op de ener-

gierekening is zelfs fors hoger dan de jaarlijk-

se terugbetaling. Dus ondanks dat u geen geld 

inbrengt gaat u de eerste 5 jaar al een flink 

voordeel hebben en na die 5 jaar heeft u per-

manent een lage energierekening. 
 

Iedere situatie is uniek dus op basis van de 

energierekening, het energielabel van de wo-

ning en het badkamergebruik worden er eerst 

berekeningen gemaakt zodat geïnteresseerden 

op voorhand weten hoe het aanbod voor hen 

financieel gaat uitpakken. Als u wilt meedoen 

aan de energietransitie maar u heeft het geld 

niet en u kunt het aantoonbaar ook niet lenen 

neem dan per e-mail contact op met voorzit-

ter/adviseur Henk Bulder henkbul-

der66@gmail.com Hij maakt voor uw situatie 

een advies op maat en rekent uit wat het voor 

u kan betekenen. 
 

Heeft u wel voldoende geld of kunt u vol-

doende geld lenen ook dan kan Stichting 

Duurzaam Milieu u de weg wijzen naar deze 

oplossing en u helpen met offertes. U wordt 

dan wel eerst donateur van de stichting door 

eenmalig 50 euro te doneren. U heeft dan 

naast een gratis advies op maat ook recht op 

een  gratis boek dat Henk Bulder heeft ge-

schreven met als titel “Energietransitie voor 

de calculerende burger”. Het behandelt in 15 

hoofdstukken alle aspecten van de energie-

transitie van energiebesparing tot volledig 

zelfvoorzienend worden voor water en ener-

gie. In het hoofdstuk “Zelf aan de slag” wor-

den alle benodigde berekeningen besproken 

en met voorbeelden verduidelijkt. U hoeft dan 

geen dure zogenaamd onafhankelijke advi-

seurs meer in te schakelen. Heeft u alleen 

interesse in het boek? Iedereen die minimaal 

15 euro doneert aan de stichting heeft recht op 

een gratis exemplaar. 
 

Henk Bulder,  

Stichting Duurzaam Milieu, mei 2022 
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 Zal ut zo wezen….? 
Nu de vakantie bijna achter de rug is, de 

dorpsfeesten allemaal tot een goed einde zijn 

gekomen, wordt op verschillende manieren 

terug gekeken. 
 

Het eerste wat mij dan te binnen schiet is het 

afgelasten van de WK figuurzagen, die half 

juni zou worden gehouden op het plein bij het 

bejaardenhuis. Volgens de geruchten was er 

een drastisch tekort aan hout en waren de 

figuurzagen niet op tijd geleverd, omdat ver-

traging hadden opgelopen en dus ergens vast 

lagen in een schip in de Olde Vaort. 
 

Het gerucht ging ook nog dat een stel vissers 

een blokkade hadden opgeworpen door mid-

del van de wereld an luchtbedden in het water 

te gooien en er els een luchtbed in de schroef 

van de zeilboot was gekomen….Maar het 

absolute hoogtepunt in De Wiek was natuur-

lijk het dorpsfeest! Wat een feest en wat wa-

ren we er met elkaar aan toe. Mee blèren met 

de Wolter en Jannes, terwijl Karambam op 

vrijdagavond de noten van het dak speelden. 
 

En dan hebben we het nog niet over de zater-

dagavond en zondagmiddag, Hulde voor de 

Oranjevereniging en ieder die heeft meege-

werkt aan een mooi Wiekerfeest. 

Omdat de vissers zich toch een beetje schul-

dig voelden voor het niet doorgaan van de 

eerder genoemde, overigens altijd sportieve 

strijd, het WK figuurzagen, werd er door een 

aantal vissers spontaan besloten om de maan-

dag na het feest mee te helpen met het oprui-

men van het terrein. 
 

Het is altijd weer een hele opgave om bijvoor-

beeld te tent weer netjes op te ruimen. En dan 

hebben we het nog niet eens over de honder-

den haringen, die worden gebruikt om de tent 

op de juiste plaats te houden. 

Dit jaar was dat helemaal een opgave door het 

verharde terrein, maar door gebruik te maken 

van speciaal voer en lokaas werden alle harin-

gen door de vissers netjes in het net opgebor-

gen. Na afloop was het nog lang gezellig en 

werd er zelfs onder begeleiding van een muzi-

kant op accordeon, voorzichtig de polonaise 

gelopen. Na al het feestgedruis begint dan het 

“normale” leven weer op gang te komen. 

Sportwedstrijden beginnen weer, het Dorps-

huis organiseert van alles! 
 

Maar natuurlijk ook de verzamelwoede viert 

momenteel weer hoogtij. Nee, er worden geen 

kratten vol met aardgas, of de kelders worden 

gevuld met wekflessen vol met water…. 

Neen, we gaan we sparen voor de plaatjes van 

De Wiek en Koekange. Er is zelfs een specia-

le bus geplaatst voor de molen, waar dduub-

beellee plaatjes in kunnen worden gedaan, 

zodat Jan/Marjan of alleman/vrouw plaatjes 

kunnen zoeken om het boek compleet te krij-

gen. Om eventuele onenigheden, op welke 

wijze dan ook te voorkomen, heeft een speci-

ale commissie veiligheidsmaatregelen aange-

kondigd. 
 

We leven in een rare tijd en daarom is er een 

tamme papagaai met uiterst nauwkeurige ca-

mera op de rug ingevlogen, zodat er altijd 

bewijsmateriaal is. En ja, het is eigenlijk be-

wijsmateriaal, maar we wonen in Drenthe en 

daar spreken en schrijven we het op deze wij-

ze. De papagaai, genaamd Lorre, heeft trou-

wens geen kinderen, dus waarom het beest 

papa gaai wordt genoemd is voor mij ook een 

GROOT raadsel…. 
 

Kop dur Veur 

Stebo 
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Swingfeest in Dorpshuis 
 

Ga je graag dansend uit je dak? En heb je zin 

in een ouderwets, te gek swingfeest? Dan is 

Dorpshuis De Wijk op zaterdagavond 1 okto-

ber the place to be. 

Met DJ Leediedzjee swing je van de ene sto-

mende hit in de andere. We gaan dansend 

door de tijd. Leeftijd en zwaartekracht spelen 

even geen rol! 

Hits uit de jaren ’60, ’70, ’80, ’90 worden 

soepel afgewisseld met swingende hits van 

nu. Sleezy soul, blitse beatmuziek, groovy 

rock, vintage funk, Leediedzjee draait het 

allemaal, en meer…Je kunt er niet omheen, 

get dressed and get groovy! 
 

Wanneer: Zaterdagavond 1 oktober 2022, 

21.00 – 24.00 uur Waar: Dorpshuis de Wijk, 

Dorpsstraat 78, 7957 AW De Wijk. Voor wie: 

voor oudere jongeren en jongere ouderen 

Entree: €10,00 (incl. 1 consumptie)  

Meer informatie: mail naar  

info@dorpshuisdewijk.nl. 
 

Riet Muller met pensioen 
 

Met veel plezier en een dankbaar gevoel kijk 

ik terug op 11 jaar werken in de mooie ge-

meente De Wolden. De pensioen vlag wap-

pert en het is tijd om 43 jaar werken af te slui-

ten.  Ik wil u bedanken voor de aandacht, de 

mooie woorden en de verwennerijen bij mijn 

afscheid. 
 

Ik heb in De Wolden als contactfunctionaris 

mogen samenwerken met de inwoners en de 

brug mogen slaan tussen de gemeente en de 

belangenverenigingen, c q inwoners. En dat 

op een prachtig beleidsterrein, namelijk parti-

cipatie. Hierbij heb ik gezien en ervaren dat je 

samen verantwoordelijk kunt zijn voor de 

leefbaarheid in de dorpen, elke partij heeft 

daarin een eigen rol, taak en verantwoorde-

lijkheid. 
 

De Wolden is uniek, met de kracht van de 

inwoners die werken vanuit de dorpsvisie en 

de gemeente die het mede mogelijk maakt 

ideeën te realiseren door te faciliteren. De 

ondersteuning van de stichting Welzijn en 

vanuit de Buurtteams wil ik hierbij ook zeker 

noemen. Daarom een groot compliment voor 

de besturen van Dorpsbelangen, maar ook 

voor alle inwoners die een steentje bijdragen, 

bijvoorbeeld door het maken van de dorpsvi-

sie en/of door de handen uit de mouwen te 

steken bij het realiseren van de plannen.  
 

Dit compliment geldt ook voor de gemeente-

raad en het college, zij maken het financieel 

en beleidsmatig mogelijk. Bij beide partijen is 

de bereidheid om te leren en samen verant-

woordelijkheid te dragen voor het participa-

tiebeleid.  
 

Tot slot spreek ik mijn vertrouwen uit in een 

goede doorontwikkeling van het participatie-

beleid en Initiatiefrijk De Wolden, het ver-

trouwen in u als inwoners en bestuur van 

Dorpsbelangen, in de politiek en de bestuur-

ders en in mijn collega bruggenbouwers, de 

wijkbeheerders Rob Feijen en Natascha 

Koestal en in de dorpencontactfunctionaris-

sen Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. 

“loslaten in vertrouwen”. 

Het ga u allen goed, en nogmaals dank voor 

de fijne samenwerking. 
 

Hartelijke groet, Riet Muller (gepensioneerd 

contactfunctionaris gem De Wolden) 
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De Wolden /  Westerveld /  Hoogeveen  

       

Test uw rijvaardigheid  
 

Het verkeer en de verkeersregels veranderen 

voortdurend. Het is dus nooit weg om de ken-

nis weer op te frissen.  
 

VVN zuidwest Drenthe houdt daarom op 

donderdag 17 nov 2022 in wijkgebouw De 

Weideblik, De Ploeger 10 te Hoogeveen, een 

opfriscursus.  
 

De opfriscursus bestaat  

uit de volgende onderdelen: 
 

* Een rit in eigen auto, onder begeleiding van 

een erkende  rijinstructeur. U krijgt advies 

over het rijgedrag, zonder dat dit  

consequenties heeft voor het rijbewijs.  
 

* Het testen van het gezichts- en gehoorver-

mogen.   

*  Een reactietest.                     

*  Een theorieles over de nieuwste verkeers-

regels.   

  

U moet 60 jaar of ouder zijn  

om deze opfriscursus te volgen 
 

Deze dag kost 25 euro pp, en 35 euro voor 

een echtpaar.  ( inclusief  koffie/thee  en fris-

drank ).  
 

Opgave: 
 

Opgave voor deze opfriscursus  per e-mail: 

M.P.Klutsch@home.nl   

of per telefoon: 0528-270081  van 12.00 tot 

20.00 uur.  

Bij opgave vermelden:  Naam / Voornaam / 

M of V / geb. data / 

adres / telefoonnummer en / of mobiel tele-

foonnummer. 

 

Dagindeling:    
  

De dag is ingedeeld in twee blokken een van 

9.00 tot 12.00  uur en van 13.00 tot 16.00 uur. 

Bij opgave voorkeur opgeven.  

Opgave is mogelijk t/m maandag 7 november 

2022.  

a f d e l i n g  Z u i d w e s t  D r e n t h 
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            
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Historische Vereniging                         

De Wijk-Koekange 

viert 25 jarig jubileum 
 

Op 30 september 1997 is de Historische Ver-

eniging de Wijk-Koekange opgericht in het 

voormalig Hotel-Café-Restaurant “Het Oude 

Hogenkamp”. Dat is dus dit jaar al 25 jaar 

geleden. In die 25 jaar is er natuurlijk ook al 

weer een stuk historie geschreven maar zoals 

in de vele uitgaven van het periodiek ’t Olde 

Karspel te lezen valt gaan de verhalen meestal 

over vele jaren geleden. Dit is ook wat ons 

allen zo interesseert en waarom wij in groten 

getale lid zijn van deze bloeiende vereniging.  
 

Momenteel staat de teller van ons ledenbe-

stand op 1180 leden. Dat is een prachtig aan-

tal en hier mogen wij dan ook zeer trots op 

zijn. Wat krijgen de leden zoal van de vereni-

ging? Ieder kwartaal verschijnt ons periodiek 

’t Olde Karspel en wij organiseren eens per 

jaar een culturele avond waarvoor wij ver-

schillende groepen/artiesten uitnodigen om 

ons een avond te vermaken in de prachtige 

’’Drentse Taol’’. Maar als je jarig bent dan 

wil je dit ook graag vieren met de leden. Wat 

hebben wij daarom bedacht? Een expositie!  
 

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de 

expositie over 25 jaar Historische Vereniging 

in ons mooie onderkomen onder de molen, 

Dorpsstraat 65b, in het hart van de Wijk. De 

openingstijden van de expositie zijn: vrijdag-

middag van 14:00 uur tot 16:00 uur geduren-

de de maanden oktober, november en decem-

ber 2022.  
 

Tevens zijn wij drie keer open op een zater-

dagochtend en wel op zaterdag 15 oktober, 

zaterdag 12 november en zaterdag 10 decem-

ber. De openingstijden zijn dan van 10:00 uur 

tot 11:30 uur.  
 

Deze expositie laat voornamelijk zien wat er 

in de afgelopen 25 jaar is gebeurt met en door 

de Historische Vereniging de Wijk-Koekange. 

Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn om de 

tentoonstelling in ons mooie onderkomen te 

bezoeken dan raad ik u aan om eens een virtu-

eel bezoek te brengen aan de vereniging. Dit 

kunt u doen door middel van de volgende 

website te bezoeken:  

https://historiedewijkkoekange.nl                                                   
 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek 

aan de expositie of op uw virtuele bezoek op 

de website van de Historische Vereniging de 

Wijk-Koekange. 
 

Culturele Avond  

van de Historische vereniging  
 

De Culturele avond van de Historische Ver-

eniging de Wijk-Koekange is dit jaar op vrij-

dag 21 oktober 2022. Wij hebben voor u een 

leuk programma in gedachten met het trio 

Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers.  
 

Dit beloofd een zeer gezellige en humoristi-

sche avond te worden vol met liedjes en sket-

ches in het Drents. Marga Kool is samen met 

haar man Jan Veenstra bekend van de Thea-

terschuur uit Linde. Maar nu komen Marga en 

Jan samen met Egbert Meijers naar de Wijk 

met hun prachtige programma: de Babyboo-

mers Blues.  
 

Wanneer:  vrijdag 21 oktober 2022. 

Waar: dorpshuis de Wijk.  

Aanvang:  20:00 uur.  
 

Kaartverkoop vanaf 4 oktober 2022 bij Super-

markt Coop in Koekange en bij het dorpshuis 

in de Wijk. Ook kan het op vrijdagmiddag 

tussen 14:00 uur en 16:00 uur in ons onderko-

men bij de molen in de Wijk of op 21 oktober 
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De Wijk haalt € 1047,50 op 

voor KWF Kankerbestrijding 
 

Mooi resultaat in eerste volledig                                

digitale collecte   
 

Tijdens de KWF-collecteweek in De Wijk is 

door vrijwilligers maar liefst 1047,50 euro 

opgehaald. Dankzij deze giften kan KWF 

niet alleen levensreddend onderzoek finan-

cieren, maar zich ook inzetten voor een beter 

leven voor iedereen die leeft met kanker. 

Extra bijzonder: alle donaties aan de deur 

zijn via een QR-code op het collectebord 

gegeven. Daarnaast werd er dit jaar ook via 

WhatsApp gecollecteerd.    
 

Doneren via de QR-code 

Nieuw dit jaar was alle collectanten in heel 

Nederland een collectebord met QR-code bij 

zich hadden, in plaats van een collectebus. 

Dat is natuurlijk even wennen, en soms 

moest je wat extra uitleg geven aan de deur. 

Leuk was wel dat we elke dag online konden 

zien hoeveel er al was opgehaald. 
 

De opbrengst is beduidend minder dan vorig 

jaar, maar door dat er een nieuwe methode 

van collecteren was, is de helft van de collec-

tanten afgevallen. De ervaring van de collec-

tanten, die hebben gecollecteerd met een 

bord voorzien van een QR-code is toch wel 

positief. In de straten met veel oudere bewo-

ners is de opbrengst aanzienlijk lager. Enkele 

collectanten hadden ook gebruik gemaakt om 

een Whatsapp oproep te doen en dit heeft een 

goede opbrengst gehad.  
 

Collectant gemist?  

Wilt u volgend jaar mee collecteren voor 

KWF? Dan kunt u zich aanmelden via Ina 

ten Wolde. Heeft u de collectant gemist en 

wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan 

door online te doneren via kwf.nl/collecte   
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 Appeltaartactie  
 

Het is weer herfst en dat betekent: Appeltaart-

tijd!! Wij bieden ze aan! Zelfgemaakte taarten 

met appels uit eigen boomgaard, volledig 

onbespoten. Puur natuur, dat is puur genieten, 

met een grote plus, want de opbrengst gaat 

volledig naar het kindertehuis van Huis van 

Vreugde in Zuid Afrika. Een grote taart met 

tien tot twaalf punten krijgt u al voor 10 euro, 

een kleinere met 5 tot 6 punten voor 5 euro. 

Wees er snel bij. Maandag besteld wordt don-

derdag bezorgd. Meer informatie over het 

schooltje vind u op www.huisvanvreugde.nl 

Bestellen appeltaarten: 0522-441 554. 
 

Mannenkoor Wijker Kunst 

vraagt dringend versterking 
 

Al vanaf 1945 geeft Zangvereniging Wijker 

Kunst de gelegenheid aan zowel vrouwen als 

mannen in De Wijk en verre omgeving om 

gezamenlijk te ervaren hoe plezierig het kan 

zijn om samen te zingen. Er wordt apart per 

koor gezongen maar ook als gemengd koor. 

Het te zingen repertoire kan als zeer divers 

worden beoordeeld.  
 

Helaas is door verschillende omstandigheden 

het aantal leden van met name het mannen-

koor de laatste jaren gedaald tot het minimaal 

benodigde aantal zangers. Wijker Kunst doet 

dan ook een beroep op iedereen om eens goed 

na te denken over de vraag:  'Zou zingen ook 

niet iets voor mij zijn?'. Vaak wordt er gezegd 

of gedacht: Ik kan niet zingen. Veel leden van 

het koor dachten dat ook toen zij eerder, eer-

lijk is eerlijk, soms na enig aandringen, beslo-

ten het toch maar eens te proberen. 
 

De meesten kwamen er toen achter dat 'het 

niet kunnen zingen' eigenlijk best mee viel en 

zijn nu al jaren lang lid van één van beide 

koren. Niet iedereen hoeft immers een solo-

zanger (es) te worden. Maar zoals gesteld, het 

mannenkoor heeft eigenlijk te weinig leden. 

Wist u trouwens dat behalve het gezegde 

'Zingende mensen, gelukkige mensen' het 

zingen ook erg gezond kan zijn. Zo is er bij-

voorbeeld. een lid van het mannenkoor die 

enkele jaren lid is en tot de constatering 

kwam dat (mede) door het zingen zijn adem-

haling beter was geworden en hij geen 'pufjes' 

meer hoefde te nemen. Mooi toch! Dus man-

nen (en vrouwen) wat let u om ook eens ge-

heel vrijblijvend een paar keer te komen luis-

teren en (zo u wilt) wellicht al voorzichtig 

mee te zingen. 
 

Beide koren zingen op maandagavond in het 

Dorpshuis in De Wijk. Nadere inlichtingen 

worden graag verstrekt door de leden of door 

de alg. secretaris Gerritvan de Belt. Tel. 0522 

442059.  E-mail:  gvdbelt71@gmail.com 
 

 

Textiel Race de Wolden  
 

Van 12 september 2022 tot en met 6 oktober 

2022 vindt de Textiel Race de Wolden plaats. 

Drie scholen leren alles over het belang van 

hergebruiken, repareren en recyclen van tex-

tiel. 
 

De scholen nemen het tegen elkaar op om 

zoveel mogelijk kleding en oud textiel in te 

zamelen. Het opgehaalde textiel en kleding 

wordt hergebruikt en gerecycled. En de 

school die het meeste inzamelt wint ook nog 

eens een geheel verzorgde schoolreis.  

 

Doet u ook mee 

De scholen die in de Wolden meedoen zijn; 

IKC 'T Oelebrod, IKC De Horst, Pr. Johan 

Frisoschool. Woont u in de buurt van deze 

scholen, dan kunt u tot 6 oktober 2022 ge-

makkelijk en gratis uw textiel thuis laten op-

halen. Dit doet u door uw textiel online aan te 

bieden op de website: www.textielrace.nl. 

Denk bij textiel aan een oude trui, uw sokken, 

oude gordijnen of een oude handdoek. 
 

U kunt helpen 

Wanneer u uw textiel op een juiste manier 

inlevert, draagt u eraan bij dat er minder mili-

euschade is, er minder mensen onder slechte 

omstandigheden moeten werken en er meer 

textiel hergebruikt kan worden. We maken 

het u gemakkelijk doordat het afval thuis op-

gehaald kan worden. Bovendien steunt u de 

school in uw buurt als kanshebber op een 

geheel verzorgde schoolreis.  

http://www.huisvanvreugde.nl
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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 



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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Nieuwe sport in De Wijk 
 

Bowls/shortmat is een balsport, vergelijkbaar 

met koersbal. Het is de bedoeling om met de 

bowl via een hindernis de Jack te raken. 

Dit vereist enig inzicht en tactiek. Op You 

Tube kun je wat filmpjes zien onder Bowls/

Shortmat. Je speelt shortmat in een team van 

2, 3 of 4 personen. Wil je kennismaken met 

deze leuke sport? Kom dan naar de kennisma-

kingsmiddagen om een balletje te rollen. 

Dit kan vanaf donderdagmiddag 6 oktober 

vanaf 14.00 uur in het Atlas sportcafé,  

H. Tillemaweg 63b in De Wijk. Wil je eerst 

meer informatie? Bel dan naar 06-30497224. 

Nieuw bestuur (a.i.)                       

Belangenvereniging                             
Gekozen op jaarvergadering op 21 april 2022 

Voornaamste agendapunt op de wegens Coro-

na maatregelen in november 2021 uitgestelde 

jaarvergadering was het aftreden van het vol-

tallige bestuur. De bestuursleden Gina Ho-

man, Ina ten Wolde, Rindert Bouma, Jan van 

Spijker en Ton Scheelings, waren allen aftre-

dend en niet herkiesbaar. Ze waren al meerde-

re termijnen in functie en konden geen ver-

vangers vinden. In de uitnodiging voor de 

jaarvergadering had het bestuur daarom aan 

de leden voorgesteld om de Belangenvereni-

ging op te heffen.  

Dit mocht, zo vonden leden van de voormali-

ge werkgroep “Verzelfstandiging Havezate“, 

niet gebeuren. De Belangenvereniging is na-

melijk de spreekbuis van ons dorp naar de 

gemeente.  

De opheffing kon vervolgens worden voorko-

men omdat enkele leden van bovengenoemde 

werkgroep, Atse Nederveen, Arend Stapel en 

Mia Moes zich beschikbaar stelden om als 

interim-bestuur de Belangenvereniging in 

stand te houden, de lopende zaken op te pak-

ken en zich tevens te richten op het werven 

van nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur en de aanwezige leden waren blij 

verrast met dit voorstel. Onder leiding van 

notaris Stotijn zijn via stemming onder de 

aanwezigen alle drie personen unaniem be-

noemd in het interim-bestuur. 

Planning en opstarten van activiteiten. 

Inmiddels heeft het nieuwe bestuur samen 

met de wijkbeheerder van de gemeente een 

ronde door De Wijk gemaakt om te inventari-

seren wat aan onderhoud toe is. Dat was een 

prettige en leerzame kennismaking voor beide 

partijen. Er is boven tafel gehaald dat enkele 

voet- en fietspaden soms aan de aandacht van 

de jaarlijkse inspectie ontsnappen en inmid-

dels zijn de meeste zaken van de lijst opge-

pakt en enkele andere in voorbereiding, waar-

onder het onderhoud aan enkele zitbankjes.  

Kennismakingen met andere belangenvereni-

gingen in de gemeente en het college van 

burgemeester en wethouders staan inmiddels 

in de agenda en vervolgens worden de contac-

ten en communicatie met de leden en de ver-

enigingen in het dorp voorbereid.  

Kortom, stukje bij beetje komt de belangen-

vereniging uit de lock-down en zal van zich 

laten horen. 
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 Drents dialect Nederlands 

Een zittend gat hef altied wat  Wie niks omhanden heeft, heeft altijd wat te 
klagen / De beste stuurlui staan aan wal. 

Beter een kale kop as hielemaol gienent Beter een kaal hoofd als geen hoofd. Beter 
iets dan niets. 

Wark en verwarf betaal belasing en starf Werk en spaar, betaal belasting en sterf. 

Van heurn zeggn Van horen zeggen/ in de wandelgangen 

Gao hen Möppel, dan ku'j proberen um je kop 
te loaten keren 

Ga maar naar Meppel, dan kan je daar               
proberen even af te koelen. (beter voelen) 

de moezen ligt dood veur de spinde De muizen liggen dood voor de provisiekast. 
Arm/ blut zijn. 

Vrouwlu en moes, heurt in hoes, Kerels en kat 
heurt bij 't pad. 

Vrouwen en muizen horen in het huis, man-
nen en katten horen buitenshuis. 

Wel as trouwt hef doezend zorgen. Wel as niet 
trouwt: doezend en ien 

Getrouwde mensen duizend zorgen, onge-
trouwde mensen duizend en een. 

Hol dien ogen wied lös véúr da'z trouw's..               
En a's trouwd ziez: half dicht 

Let goed op voor je gaat trouwen, en knijp 
een oogje toe na het trouwen. 

As is verbraande törf. Aan "als" hebben we niets. 

Vrouwlu lacht as zie kunt, raert as zie wilt  Vrouwen lachen als ze kunnen, en huilen als 
ze willen. 

Hej knienen, dan hej ok keutels Elk voordeel heeft zijn eigen nadeel. 

't zit mie dwars veur de hals Dit is niet te eten. Ik krijg dit eten niet door 
m'n keel. 

Loop nooit achter een wichtien of bus an. 
Wacht eempies der komp zó een ander 

Zit nooit een vrouw of een bus achterna, er 
komt zo een andere aan. Geduld is een   
schone zaak. 

Een aordig wicht en een wollen schoet,                      
blieft ait wal argens an haken. 

Een lieve meid en een wollen schort, blijven 
altijd wel ergens achter haken. (vind een  
man) 

De meeste vouwlu kunt veul beter geld                   
opmaken as bedden 

De meeste vrouwen kunnen beter geld op-
maken als bedden. 

A'j nog wat in 't vessebuusie het zitten vessebuusie = zakje op vest of bloes. Als je 
nog wat geld achter de hand hebt. 

Een man zunder vrouw breng't moar half zo 
wied in de waereld - maor hie kan ook met de 
helfte toe. 

Een man zonder vrouw komt maar half zo 
ver, maar dat is wel ver genoeg.  

He'j 't an de tied Heb je even tijd? 

A'j proemen hebt hej ok pitten Overal zitten consequenties aan 

A'j verliefd bint smaak een smok met siepel-
smaak nog naar honing 

Liefde maakt blind (Smok = kus - Siepel = 
uien) 

An de latten Over vermoeid zijn 

Het leven van een vrijgezel is net een boeze-
roen knoopien: Het hangt ait an een lösse              
draod. 

Het leven van een vrijgezel is net een knoop-
je van een bloes, het hangt altijd aan een los 
draadje. 
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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 15 okt 2022. Kopij inleveren voor 10 okt 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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