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Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

De Koersbalgroep in De Wijk heeft een 

cheque van1000 euro in ontvangst geno-

men. Dit bedrag werd bijeengebracht met 

een collecte tijdens de Nieuwjaarsduik.  
 

Antrappers voorzitter Arend Klomp en pen-

ningmeester Jan Huizing waren aanwezig in 

het dorpshuis om de cheque te overhandigen. 

Behalve de duizend euro, was er een extra 

bedrag van honderd euro. Arend Klomp 

schonk dit namens de erven van Roelof 

Klomp, die vorig jaar overleed. En het Koers-

bal altijd een warm hart toe droeg.  
 

Het geld is bedoeld om een nieuwe koersbal-

mat aan te schaffen. Deze is door het vele 

spelen aan vervanging toe. De koersballers 

waren blij verrast met deze geste. En dankten 

de Antrappers hiervoor. Nieuwe leden zijn 

nog steeds welkom om mee te spelen. 



  

 2 

Te koop, gevonden, verloren  
 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

Bezorgers gezocht voor dewijk.info 
We zijn op zoek naar een gemotiveerde            

bezorger voor dewijk.info Meer weten bel of 

app. Telnr.: 06-50 953 385 (Ben) 
 

Cabaretgroep Drenthe Plat naar De Wijk 
 

Cabaretgroep Drenthe Plat komt op vrijdag 

10 maart 2023 naar Dorpshuis De Wijk. De 

nieuwe voorstelling is het 45ste programma, 

dat Drenthe Plat voor het voetlicht brengt. 

Aanvang 20.00 uur. Kaarten a € 15,00 zijn te 

koop bij het Dorpshuis.  

Kaarten Wacker begint weer! 
 

Voor velen is het afkicken van heb ik jou 

daar, maar de start van 2023 zal het lange 

wachten voor iedereen belonen. Zoals bekend 

wordt het interieur van de kantine van v.v. 

Wacker grondig vernieuwd en dat houdt dan 

ook in dat de kantine een poosje niet beschik-

baar is. De Supporters Vereniging gaat dus 

ook vanouds aan de gang met de traditionele 

kaartavonden op vrijdagavond. 
 

De aanvangstijd blijft ook onveranderd en 

vanaf 20.00 uur kan er weer gezellig een 

kaartje worden gelegd onder genot van een 

hapje en drankje. 
 

De data van de kaartavonden zijn:  27 januari 

10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 

14 april, 28 april (met prijsuitreiking) 
 

En wat is een kaartseizoen zonder kaartmara-

thon. Ongeveer hetzelfde als voetballen zon-

der bal. Op zaterdag 28 januari 2023, aanvang 

10.00 uur begint de kaartmarathon en tussen 

de middag staat er een lekkere kop soep en 

broodjes voor de kaarters klaar.  
 

Opgeven kan bij één van de bestuursleden van 

de Supporters Vereniging of via 

supportersver@vvwacker.nl  

Opgave voor 23 januari 2023 

Supporters Vereniging v.v. Wacker 
 

Evenementenagenda De Wijk 
 

Op de website van belangenvereniging De 

Wijk is een dorpsagenda aangemaakt. Zodat 

een ieder kan zien wat voor activiteiten er op 

de planning staan. Verenigingen, stichtingen 

en anderen kunnen nieuwe activiteiten en 

aankondigingen ook door geven per mail.  
 

Graag ontvangt de belangenvereniging De 

Wijk geplande evenementen met vermelding 

van plaats, data en tijdstippen die u voor 2023 

van plan bent uit te voeren. Het wordt meteen 

geplaatst op de website. Wanneer uw evene-

ment (bijna) gelijktijdig met die van een ander 

plaats vindt, hoort u dat, en kunt u dit ook 

zien in de evenementenagenda. 
 

'Na terugkoppeling op mogelijke dubbelingen 

in de Evenementenagenda 2023 van De Wijk 

corrigeren we dat op onze website en gaan die 

daarnaast ook als poster verspreiden in open-

bare gebouwen, wachtkamers, de sporthal en 

ons Dorpshuis. Zodoende kunnen we de pro-

motie bevorderen en het aantal bezoekers en 

deelnemers vergroten' aldus het bestuur. 

Nieuwe agendatips kunt u doorgeven via 

mail: wijkerbelang@gmail.com    
 

Duo Please in Dorpshuis 
 

Duo Please komt zondag 19 februari naar het 

Dorpshuis in De Wijk. De naam Please zal bij 

menigeen bekend in de oren klinken. En dat 

kan heel goed kloppen! Klaas en Albert 

(Drums, keyboards en zang) zitten al vijftig 

jaar in het entertainment vak. En hebben me-

nig feest opgeluisterd met hun muziek.  
 

Mag je graag een dansje maken of gewoon 

lekker een drankje komen drinken onder de 

klanken van…. Kom gezellig!  
 

Zaal open vanaf 14.00 uur. 

Kaartverkoop in het dorpshuis! 

Voorverkoop en aan de deur! 

www.dorpshuisdewijk.nl  

Telefoon: 0522 44200 

info@dorpshuisdewijk.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 
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Oproep van de Historische 

Vereniging de Wijk-Koekange  
 

Hierbij doen wij een oproep aan alle inwo-

ners van de Wijk die als ondernemer hebben 

gewerkt of nog steeds het mooie vak van 

ondernemer uitvoeren. Wij, de Historische 

Vereniging de Wijk-Koekange, zijn bezig 

met een boek om de Wijker bedrijvigheid 

van vroeger en nu vast te leggen.   
 

Van Neringdoende tot ondernemer 

Wij hebben hiervoor al vele ondernemers 

gesproken maar willen middels deze oproep 

zeker zijn dat wij niemand hebben overgesla-

gen. Daarom de oproep aan een ieder: zijn 

jullie ondernemer of ondernemer geweest en 

heeft u geen contact gehad met iemand van 

de Historische Vereniging over dit onder-

werp, neem dan contact op met Jan Wester-

beek. Mailadres westerbeek.j@gmail.com  

U kunt ook telefonisch contact met Jan opne-

men via telefoonnummer: 0522-441898 

Namens de Historische Vereniging alvast 

hartelijk dank.  
 

Riestebloazers sluiten af 
 

De Riestebloazers hebben zondag 8 januari 

de adventstijd afgesloten bij de vijver van de 

Zwarte Dennen in IJhorst. De vele wande-

laars hielden toch even halt om te luisteren 

naar dit mystieke geluid. De afgelopen perio-

de zijn de Riesteblaozers bijzonder druk ge-

weest met zeer diverse optredens al dan wel 

of niet op uitnodiging. Zes weken lang waren 

ze diverse keren ergens ter plaatse om hun 

opwachting te maken.   

Het was voorlopig het allerlaatste optreden 

van dit seizoen. Ze bergen de midwinter-

hoorns voorlopig weer op en zijn eind no-

vember weer van de partij. 
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Jubilarissen Vrouwen van 

Nu in het zonnetje gezet 
 

Tijdens een gezellige jaarvergadering van 

Vrouwen van Nu De Wijk werden de jubile-

rende leden Annie Elpenhof-Nijboer en Hen-

ny Elpenhof-Kloeze, beiden 60 jaar lid en 

Janny Flik-Boverhof, 50 jaar lid, in het zon-

netje gezet. Zij kregen een mooie oorkonde 

met een passende toespraak en een prachtig 

bloemstuk.  

 

Na de pauze was het woord aan twee leden 

van de Reddingshonden Overijssel, die een 

boeiende inleiding verzorgden over de oplei-

ding van de honden en het nuttige werk, die 

de organisatie verricht. 
 

De volgende bijeenkomst is op 15 februari 

a.s. om 19.45 uur in het Dorpshuis, waar ver-

halenverteller Mevr. Landman te gast is. Wie 

eens een avond van Vrouwen van Nu bij wil 

wonen, is van harte welkom. 



  

 7 

Zal ut zo wezen…..? 
 

Er zijn momenten, uitspraken, of andere din-

gen die je niet gauw zult vergeten. Denk al-

leen maar aan die clown en acrobaat met hun 

uitspraak “Wat er ook gebeurd, altijd blijven 

lachen…” Tuurlijk valt dat soms wel eens 

tegen. Neem nu het feit dat er vlak voor aan-

vang van een hardloopwedstrijd een deelne-

mer last krijgt van een klapgympie en dat hij/

zij niet kan deelnemen aan die belangrijke 

wedstrijd, of dat de zool van een houten 

klomp in duizend stukjes, net nadat de stof-

zuiger weer in de kast staat. Of dat de zon 

plotseling doorbreekt, terwijl Rob de Nijs net 

begint te zingen over iets met regen op een 

zolderraam. Op zo’n moment verschijnt er al 

gauw een glimlach, die vloeibaar overgaat in 

een bulderende lach. 
 

Soms zijn de wonderen de wereld ook niet 

uit. We kennen allemaal  het gerucht over de 

juwelen schat, die begraven is door Monnik 

Grambrinus, die leefde in het oude klooster in 

Dickninge. Grambrinus stond in het dorp als 

vervend vissen liefhebber. Niet dat hij elke 

dag ging vissen in de Reest of de Olde Vaort. 

Neen, hij had op zijn slaapkamer de wereld 

aan vissekommen. (tegenwoordig is het vis-

senkommen….) Hij liep zijn tijd ver voor uit, 

dacht aan het saaie leven van bijvoorbeeld 

een guppy en liet door de plaatselijke timmer-

man speciale schommels maken, die geschikt 

waren om geplaatst te worden in betreffende 

kom. Zo kon de vis zich toch vermaken en 

ontwikkelen en hoefde het niet elke dag maar 

gewoon rondjes te zwemmen. 
 

Jaren later werd de Partij voor de Dieren op-

gericht, maar dit is weer iets heul anders…. 

Maar terug naar die schat……. Tijdens de 

voorbereidingen voor het maken van het plak-

boek van de Wijk/Koekange werden er door 

de Historische Vereniging natuurlijk talloze 

foto’s bekeken. Op een regenachtige zondag-

middag, werd er onder genot van een kop 

koffie en een pennywafel de laatste hand ge-

legd aan het boek. Was nog wel de vraag of er 

aan de stickers gelikt moest worden op ze in 

het boek te plakken, of dat ze op andere wijze 

in het boek geplakt konden worden. 
 

Plotseling stak er een harde wind op en door-

dat de voordeur van de molen open, cq los 

stond, waaide een schilderij van de muur en 

viel met een harde klap op de grond. 

Verschrikt keken beide vrijwilligers elkaar 

aan, want tot overmaat van de ramp was de 

lijst en het glas ter bescherming van het oude 

en wellicht kostbare schilderij gebroken. Het 

schilderij, je raadt het al van Grambrinus en 

met een stilleven van een goudvis, die achter-

stevoren in de kom zwom, lag half onder de 

tafel en iets verder bij een stoelpoot viel een 

verfrommeld stukje papier op. Om een lang 

verhaal kort te maken, op dat stukje papier 

werd gedetailleerd omschreven waar het kist-

je met waardevolle spullen begraven was.  
 

Jaren, echt vele jaren werd er al gepraat over 

de onbekende schat van Grambrinus en zal 

het dan nu eindelijk gevonden worden? 

Om een lang verhaal kort te houden….. ui-

terst deskundig en met veel overgave is er in 

het geheim gezocht, maar tot op heden zonder 

resultaat. Volgens de laatste geruchten komt 

er binnenkort een speciaal  team uit Grieken-

land, die gaat zoeken naar de verborgen schat. 

De Band De Pieperts uut De Wiek is zelfs al 

benaderd om een speciale pieptoon te ontwik-

kelen en op te nemen, zodat de automatische 

wiggelroede nog beter tot zijn recht komt en 

er wellicht gauw een einde komt aan dit mys-

terie…. 
 

Kop dur veur 
 

Stebo 



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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SJO Triville zoekt nieuwe 

vereniging-scheidsrechters 
 

Voor het nieuwe voetbalseizoen zijn we op 

zoek naar leden, ouders of spelers die het leuk 

vinden om regelmatig thuiswedstrijden van de 

jeugd- én/of seniorenteams als scheidsrechter 

te leiden. Reden voor onze oproep is dat de 

pool van verenigingsscheidsrechters steeds 

kleiner (én ouder) wordt. Het is dus de hoog-

ste tijd dat er nieuwe scheidsrechters bij ko-

men. 
 

Als SJO Triville, vv Wacker vv IJhorst en vv 

Vitesse ’63 willen we de kandidaat-

scheidsrechters opleiden, samen met de 

KNVB door een cursus verenigingsscheids-

rechter te organiseren. Deze cursus bestaat uit 

vier bijeenkomsten op woensdagavond waarin 

je aan de hand van theorie en praktijk opge-

leid wordt tot verenigingsscheidsrechter. In 

het kader van de cursus fluit je ook een aantal 

“stage-wedstrijden” en word je begeleid door 

een praktijkbegeleider vanuit SJO Triville. 

Maar ook als je wel wil fluiten maar geen 

mogelijkheid ziet om aan een cursus deel te 

nemen komen we graag met je in contact! 
 

Onderwerpen 

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de 

opleiding aan bod komen: 

• Leidinggeven aan 22 spelers op het 

veld; 

• Het toepassen van de spelregels; 

• Uitvoeren van praktijkoefeningen; 

• Samenwerken met assistent-

scheidsrechters; 

• De 11 competenties; 

• Positie kiezen en volgen; 

 Spelhervattingen en disciplinaire straf-

fen. 
 

Het opleidingsdeel bestaat uit 4 bijeenkom-

sten van 3 uur met praktijkoefeningen op lo-

catie. Elke maand is er een bijeenkomst. De 

opleiding wordt ‘s avonds gegeven op een 

accommodatie van een voetbalvereniging. 

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers 

opdrachten die altijd te maken hebben met de 

eigen wedstrijden. Het ervaringsdeel bestaat 

uit het fluiten van minimaal 4 stagewedstrij-

den bij jouw vereniging onder begeleiding 

van een praktijkbegeleider. Tijdens dit erva-

ringsgedeelte brengt de cursist de theorie di-

rect in praktijk en ontwikkelt hij of zij de ver-

schillende competenties. De praktijkbegelei-

der is aanwezig tijdens deze oefenwedstrij-

den. Ook kunnen medecursisten een rol spe-

len bij het geven van feedback. 
 

Opleidingsinvestering 

• Vier bijeenkomsten á 3 uur: 12 uur 

• Zelfstudie en opdrachten: 8 uur 

• Fluiten van (minimaal) vier stagewed-

strijden: 4 uur 
 

De minimum leeftijd is 14 jaar.  
 

Voor info over deze cursus kun je Steef van 

Baalen en/of Anita Kuik benaderen.  

Steef van Baalen, steef.vanbaalen@home.nl, 

0627061548  

Anita Kuik, ws@vitesse63.nl, 0629254614 
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Wacker wint oefenduel 
 

Winterstop en toch voetbal! Als je dan zoals 

Wacker beschikt over een kunstgrasveld dat 

prima bespeelbaar is, en je kunt een tegen-

stander vinden die ook wel 'de wei' in wil, 

dan kun je in deze voetbal loze periode een 

oefenwedstrijd spelen. Tegenstander Sweel, 

spelend in de 3e klasse district noord en nog 

ongeslagen in de competitie, was graag be-

reid naar De Wijk te komen.  

Scheidsrechter De Boer uit Hoogeveen werd 

voor deze wedstrijd aangewezen en hij floot 

deze sportieve wedstrijd op voortreffelijke 

wijze! 

Wacker miste nogal vaste spelers door bles-

sures, doch dan kun je als trainer ook mooi 

wat jongere spelers opstellen. Trainer Hoek-

stra maakte daar ook dankbaar gebruik van. 

Nou, Gert Jan kan rustig gaan slapen want hij 

heeft best een paar jongens die duidelijk op 

de deur kloppen van het 1e elftal! 

De wedstrijd begon sensationeel, want we 

hadden  in de storm, kou en regen onze 

plaats langs de (koude) lijn nauwelijks inge-

nomen of Tom Oudman had de bal al in het 

Zweeloër doel gedeponeerd. 1 – 0. En on-

danks de slechte weersomstandigheden, werd  

het best een aantrekkelijk oefenpotje. Marc 

de Graaf (de talentvolle jeugdspeler) schoot 

Wacker naar de 2 – 0  voordat Sweel iets 

terug deed. (2-1) Joris Brouwer zag een straf-

schop prima gestopt door de Zweeloër kee-

per. Met 2-1 ging de rust in. 

Nadat iedereen zich gelaafd had aan iets 

warms, was het snel na de rust al 3 -1 door 

alweer Marc de Graaf en leek Wacker op 

weg naar een grote overwinning. De als altijd 

keihard zwoegende Koen Dekker schoot uit 

een penalty de 4 -1 prima binnen en ook 

good old en aanvoerder Edwin Dekker, kon 

uit een voorzet van de al eerder genoemde 

Mark de Graaf, nummer 5 binnen schieten. 

Sweel bleef hard knokken en kon dan ook de 

nederlaag iets dragelijker maken door vlak 

voor  tijd 5 – 2 te  scoren. Daarmee een nutti-

ge en sportieve wedstrijd afsluitend!! 

Jan Tijink 

Zingen in een (pop) koor, 

isdat wel leuk?  
 

We worden omringd door muziek. Overal in 

winkels en winkelcentra of openbare ruimtes 

word je door muzikale klanken verwelkomd. 

Je zou bijna denken dat muziek altijd van 

buitenaf moet komen, maar dat hoeft geluk-

kig niet waar te zijn.  

Muziek doet iets met je 

Zomaar ineens zit je vol met muziek. Soms 

betrap je jezelf erop dat je een melodietje 

zachtjes mee-neuriet, of sta je onder de dou-

che een favoriet lied te galmen.. En laten we 

wel wezen, muziek maakt dat je je beter gaat 

voelen, dat je blijer wordt. Mooi toch? 
 

Niet alleen maar samen 

Het kan al best leuk zijn om zelf muziek te 

maken, maar het is nog leuker om dat samen 

met anderen te doen. 

Om samen muziek te maken kun je gewoon 

je eigen stem gebruiken. Je kunt gaan zingen 

in een duo, in een band of misschien in een 

koor. Als je samen zingt kun je elkaar helpen 

en versterken. En dat maakt het allemaal nóg 

mooier. 
 

Aansluiten bij een koor 
Het lijkt jou leuk om te zingen en je wilt er 

iets mee gaan doen? Nieuwe melodieën le-

ren, aanwijzingen krijgen hoe je muzikaal het 

beste uit jezelf krijgt en bovendien wil je dat 

allemaal samen met anderen beleven! 

Popkoor “Nameless”  de Wijk-IJhorst biedt 

de mogelijkheid om jou dit  muzikale gevoel 

te laten ervaren. Iedere woensdagavond repe-

teren wij afwisselend in  IJhorst en de Wijk.  
 

Ben jij nieuwsgierig geworden? 

Kom een keertje meezingen.  

Bezoek onze website http://

www.popkoornameless.nl  en vul het con-

tactformulier in of kijk op Facebook 

www.facebook.com/Popkoor-Nameless  en 

stuur een pb’tje voor contact. 

Volg ons op Facebook en Instagram.  
 

Samen zingen in popkoor Nameless, dat is 

gewoon erg leuk!!  Wees welkom! 

 

http://www.popkoornameless.nl
http://www.popkoornameless.nl
http://www.facebook.com/Popkoor-Nameless
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Onwies Faute Feest  
 

Op zaterdag 11 maart wordt alles uit de kast 

gehaald. En niets is te fout tijdens het Onwies 

Faute feest. Dit feest is in de Feesttent op het 

evenementen terrein in De Wijk. Vijf keer het 

foute uur tussen 20.00 en 01.00 uur. Verzorgd 

door lokaal bekende Dj's. Tickets € 10,00 

(inclusief 200% garantie voor gezelligheid & 

sfeer) Online te koop via de knop: tickets op 

Facebook. Onwies Faute Feest  

Wees er op tijd bij, want vol is vol!.  

Het Onwies Faute Feest wordt georganiseerd 

door: Bram, Justin, Vera en Benny.  
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Vera Vos is Drentse vrouw 

in de Media 2022 
 

Vera Vos uit de Wijk is de winnaar van de 

Vrouw in de Media Award 2022 Drenthe. Dat 

zij met haar project Passie op het Platteland 

jongeren weet te bereiken, gaf voor de jury de 

doorslag. Uit een selectie van 11 vrouwen 

bleef na een stemronde een drietal kandidaten 

over voor de Drentse titel. Naast Vos waren 

dat hoofdconservator van het Drents Museum 

Annemiek Rens en Roelie Lubbers-

Hilbrands, die onlangs wel werd benoemd tot 

ereburger van de gemeente Coevorden van-

wege haar verbindende rol en als projectleider 

van de Culturele Gemeente Coevorden. 
 

Passie op het Platteland 

Oprichter van Passie op het Platteland Vera 

Vos (23) laat in video's zien wat er leeft onder 

jongeren op het platteland. "Vos zet maat-

schappelijke-culturele projecten op in en 

rondom Drenthe en probeert op een creatieve 

manier de sociale cohesie te versterken", 

schrijft de organisatie achter de Vrouw in de 

Media Award, expertdatabase Vaker in de 

Media (VIDM) en Sprekersbureau Zij-

Spreekt. 
 

De organisatie wil vrouwelijke experts en 

rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar te 

zijn in de media en redacties aanspreken om 

vrouwen daarvoor vaker de kans te geven. 

Volgens de jury creëert Vos een eigen podi-

um, waarin ze jongeren de ruimte geeft om 

van zich te laten horen. "Ze geeft hen een 

stem en podium, met respect voor tradities en 

waarden, waardoor oud en jong de verbinding 

met elkaar weer weten te vinden." 
 

De prijs bestaat uit een beeld gemaakt door 

kunstenares Ellen Buchwaldt. Door haar uit-

verkiezing in Drenthe maakt Vos ook kans op 

de landelijke award, op 6 februari wordt be-

kendgemaakt wie er met de You Go Girl 

Vera Vos (L) van Passie op het Platteland hier met  jongerenwerker Jojanne van Elderen  
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Wel eens aan Walking 

Football gedacht? 
 

Lekker actief blijven. Ook wanneer je wat 

ouder wordt. Het kan op vele manieren. Sinds 

een jaar of 7 is het ook mogelijk om tot op 

zeer hoge leeftijd te blijven voetballen. In die 

tijd is het Walking Football in Nederland 

geïntroduceerd. Het is over komen waaien uit 

Engeland. 
 

Walking Football wordt gespeeld door spe-

lers vanaf 55 jaar. Je speelt dan 6 tegen 6 

zonder keeper op een veld van 20 bij 40 me-

ter. Hard rennen is niet toegestaan evenals 

lichamelijk contact. Ook mag de bal niet ho-

ger dan heuphoogte worden gespeeld. Ken-

ners spreken van tiki-taki voetbal voor oude-

ren. Walking Football heeft de afgelopen 

jaren een grote vlucht genomen. Ook omdat 

de betaald voetbal organisaties zich allemaal 

achter dit initiatief hebben geschaard. Overi-

gens is meedoen bij het Walking Football 

belangrijker dan het resultaat al kunnen we 

onze ambitie niet helemaal uitschakelen.  

Vitesse’63 Old Stars speelt al sinds 6 jaar 

Walking Football. Wij waren een van de eer-

sten. Wij zijn een groep voetballers uit o.a 

Koekange, Ruinerwold, Berghuizen, Meppel, 

de Wijk en IJhorst. De gemiddelde leeftijd 

ligt rond de 65 jaar en onze oudste speler is 

72 jaar. Iedere vrijdagmiddag verzamelen we 

ons om 14.00 uur in de kantine van Vitesse-

63 voor een kop koffie en de ‘Keek op de 

Week’. De training start om 14.30. Deze be-

staat meestal uit drie onderdelen: conditietrai-

ning, technische vaardigheden en partijtje. De 

training duur ca 1,5 uur en vanaf 16.15 heb-

ben we een hele belangrijke derde helft en 

sluiten dan de training af onder het genot van 

een drankje. 
 

Naast deze trainingen spelen we regelmatig 

toernooien, spelen mee in een competitie en 

zijn we vaak op uitnodiging  van verenigin-

gen een middagje aan het voetballen. Bij Old 

Stars heb je geen verplichting om te voetbal-

len alleen maar een mooie mogelijkheid om 

weer met deze sport bezig te zijn. 

Vitesse’63 Old Stars is ook actief met het 

promoten van Walking Football. Zo geven 

wij op verzoek van verenigingen die willen 

starten clinics, verzorgen een training of no-

digen hun uit om een keer met ons mee te 

trainen.  
 

Wij organiseren jaarlijks het Prewest Wal-

king Football toernooi dat is uitgegroeid tot 

het grootste Walking Football evenement in 

Noord Nederland. Tijdens de laatste editie 

waren er maar liefst twintig verenigingen uit 

Noord Nederland aanwezig. Ook is Vitesse-

63 de initiator van de Walking Football Com-

petitie Zuidwest Drenthe waar acht teams een 

volledige competitie tegen elkaar spelen. In 

die competitie zijn o.a FC Meppel, VV Zuid-

wolde, Dedemsvaart, HZVV Hoogeveen en 

VV Steenwijk actief. En jaarlijks gaan we 

naar de Almelo City Cup. Een internationaal 

meerdaagse Walking Football toernooi bij 

Heracles met teams uit Schotland, Engeland, 

Duitsland, Polen, Frankrijk en België. Wij 

hebben daar als Vitesse’63 een keer de be-

langrijkste beker, de Ben Hulshof Fair Play-

cup, gewonnen en afgelopen jaar waren wij 

dicht bij de overwinning van het gehele toer-

nooi maar moesten in de finale de winst aan 

het Poolse Lodz laten. 
 

Op dit moment zijn we met een groep van 

ongeveer 15 spelers. We willen echter graag 

meer mensen laten genieten van dit geweldi-

ge spelletje. Kortom: kom eens een keer naar 

Koekange op de vrijdagmiddag en doe een 

training mee. Wedden dat je hetzelfde als mij 

overkomt: ik ben nooit meer weg gegaan! 

Wil je nog wat nadere info dan kan dat ook. 

Je kunt mij altijd bellen op nummer 06-

18686585 of kom vrijdagmiddag vanaf 14.00 

uur even langs in 

Koekange. Neem dan 

gerust je voetbalschoe-

nen mee en trap een 

balletje mee. 

 

Enthousiaste Walking 

Footballer 
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Belangenvereniging De Wijk……………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Dorpshuis De Wijk…...……………………….. 

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 11 febr. 2023. Kopij inleveren voor 6 febr. 08.00 uur 

Informatie:  

112 

0800 - 024 25 26 

www.belangenverenigingdewijk.nl  

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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