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Dorpsstraat 37 - De Wijk  
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Met ingang van 1 december 2018 

heeft Stichting duofietsen de Wol-

den de fietsen overgenomen van 

het Rode Kruis. Dit omdat het Ro-

de Kruis heeft besloten deze werk-

zaamheden af te stoten doordat dit 

niet onder de doelstelling van het 

Rode Kruis valt.  
 

Op vijf plaatsen in de Wolden (De 

Wijk, Ruinen, Ruinerwold, Koekange 

en Zuidwolde) staan deze mooie 

duofietsen die ten doel hebben om 

mensen met een beperking, ouderen 

of personen, die in een sociaal isole-

ment zijn geraakt, in de gelegenheid 

te stellen om samen met een vrijwilliger een eindje te gaan fietsen. Op de duofiets zit je naast 

elkaar in plaats van achter elkaar en de deelnemer kan zelf kiezen om mee te trappen of niet!  
 

Het passeren van de akte gebeurde bij Stotijn Notariaat en Mediation in De Wijk. Notaris 

Johan Stotijn heeft  hier belangeloos aan mee gewerkt door de statuten op te stellen. Als offi-

ciële Stichting probeert het bestuur van de Stichting duofietsen  in de toekomst ook op forme-

le wijze een beroep te kunnen doen op fondsen die geld beschikbaar stellen voor dit soort 

organisaties. Verder is het bedoeling dat zij donateurs gaan werven. Bedoeld voor onderhoud 

en aanschaf van nieuwe fietsen. Een website is in de maak waarop ook de namen van de con-

tactpersonen komen.  

v.l.n.r. op foto:  Jan Jansen, Sonja Verkaik, Johan Stotijn, Marry Strijker en Fenneke Smits 
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Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  

Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

Wat me dit keer opviel!! 

Toen ik onlangs nog weer eens ons mooi ge-

renoveerd centrum van ons dorp in ogen-

schouw nam, kwam ik twee mannen tegen die 

(en dat doen ze al jaren) bezig waren, met 

verlichting om onze Dorpsstraat in prachtige 

kerstsfeer te brengen. Het zijn good old Jan-

nes de Lange en  de ook al niet meer zo jonge  

Roelof Hulzebos Als je ons dorp binnenkomt 

is dat, vooral bij avond, een schitterende aan-

blik. Hulde daarvoor!! En nadat we de ge-

beurtenissen in ons dorp van de afgelopen 

weken (o.a. de nederlaag van onze plaatselij-

ke voetbalclub Wacker) hadden besproken, 

vertelden Jannes en Roelof mij dat het aan-

brengen van die verlichting elk jaar weer een 

hele klus is. En vooral dit jaar! Wat is name-

lijk het geval? Tijdens die renovatie van de 

Dorpsstraat, zijn er her en der ook nieuwe 

lantaarnpalen geplaatst en eentje, u zult het 

geloven of niet, die is bijna geplaatst in een 

boom, zodat de verlichting, vooral als er bla-

deren aan de boom zitten, bijna niet te zien is. 

Jannes en Roelof hebben daar dus ook geen 

verlichting in aan kunnen brengen. Toen ze 

mij de plek des onheils (het is ongeveer voor 

het doktershuis van de familie Idema) hadden 

aangewezen, was ook mijn reactie: 

“Onbegrijpelijk!”. Toen ik wegfietste , riepen 

de mannen mij nog achterna: “Nou, dan kunt 

de veugels mooi bej lichten vergader’n in die 

boom”!!  

Wat me nog meer opviel!! 

Dat was een merkwaardig incident bij de 

voetbalwedstrijd Wacker – Steenwijkerwold. 

Scheidsrechter Jan de Rijke uit Steenwijk, die 

overigens een prima wedstrijd floot, rende 

plotseling, 3 minuten voor afloop van de 

wedstrijd, bij een stand van 2 – 2, met zijn 

hand voor zijn  ‘achterste’, richting zijlijn. 

Hij riep nog tegen de trainers in de dug-outs: 

‘Ik heb zeer hoge nood’! Iemand uit het pu-

bliek riep nog, dat hij waarschijnlijk aardig 

wat erwtensoep had verorberd tussen de mid-

dag, dat zou de oorzaak kunnen zijn! 

Scheidsrechter De Rijke galoppeerde richting 

de catacomben van de kantine en het duurde 

8(!!) minuten voor hij onder applaus van het 

sportieve publiek terugkeerde in de arena om 

de laatste 3 minuten te leiden. 

Zo kun je op een regenachtige zondagmiddag 

op een voetbalveld van alles meemaken. Een 

wat oudere supporter zei het nogal treffend: 

‘Ie kunt nargens meer met metmaken as op de 

wereld’ En zo is ’t maar net! 

Jan Tijink                                                                   

Prins Clauslaan 1. 

Kerst aan de Reest 

In de Protestantse kerk IJhorst-de Wijk is op 

Kerstavond 24 december een feestelijke 

dienst om 22.00 uur. Voorganger is ds. B. 

Metselaar uit Beilen. In de dienst wordt me-

dewerking verleend door de Cantorij onder 

leiding van Alma Grooters. Fennie van der 

Weide is organist. Op eerste Kerstdag om 

10.00 uur is er een gezinsdienst, geschikt 

voor mensen van 0 tot 100 jaar. Na ongeveer 

15 min gaan de kinderen naar De Reesthof, 

het gebouw naast de kerk, waar een kerstver-

haal wordt verteld en er ruimte is voor creati-

viteit. Deze morgen gaat voor mevr. Josyanne 

Luten. Tineke Nijenbrink verleent met haar 

prachtige stem medewerking aan deze dienst 

en de organist is Peter van de Beld. 
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Vrouwenvereniging IJhorst-De Wijk viert jubileum 
 

De Vrouwenvereniging IJhorst-De Wijk vierde maandag 26 november het tachtig jarig be-

staan. Bijna alle achtentwintig leden van de vereniging waren aanwezig bij een gezellig sa-

menzijn in de Reesthof. De dames genoten van een heerlijke maaltijd en van een aantal voor-

drachten. 
 

Het is 80 jaar geleden dat enkele vrouwen bij elkaar kwamen om over allerlei zaken te spre-

ken die in de samenleving speelden. Er kwamen steeds meer vrouwen bij en zo ontstond rond 

de Reest de Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Vereniging. Op vele plekken in het land gebeur-

de dit ook. In Drenthe werd een Provinciale Commissie in het leven geroepen om de verschil-

lende afdelingen te ondersteunen. De tijden zijn echter veranderd en in menig stad en dorp 

liep het aantal zo ver terug dat zij de vereniging opgeheven hebben. Hetzelfde gebeurde dit 

jaar ook met de Provinciale Commissie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koersbal 

Bea Westerbeek, Geertje Gol en Elly Strabbing, Wensen u allen hele goede feestdagen en 

zien u graag  op: Maandag 7 januari weer terug bij het Koersbal. Ook ontvangen wij graag 

nieuwe leden bij onze gezellige club. Twijfelt u nog?? Kom dan op Maandagmorgen eens 

binnenlopen en zie het met eigen ogen. Hartelijk welkom hoor! De tijden zijn elke maandag 

van 9.30 uur tot 11.30 uur in De Havezate in De Wijk. 
 

Bingo 

De bingo begint weer op Woensdag  9 Januari 2019. De tijden 

zijn van : 14.00 uur tot 16.30 uur. Kosten € 3,50. Consumptie 

voor eigen rekening. De Havezate in De Wijk. Wij verwelko-

men ook graag nieuwe enthousiastelingen, daar ons clubje toch 

wel kleiner wordt! Elke eerste woensdag van de maand. 
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Jan en Jeanet stoppen met de markt in Staphorst 
 

‘Wij gaan stoppen’ zo stond er met chocoladeletters boven de advertentie van J & J Markt en 

Partijhandel in een lokale krant.  Maar wie de kleine lettertjes er onder beter las, zag ook  dat 

het de markt in Staphorst betrof. En dat de markten in Kampen en Hoogeveen worden voorge-

zet door Jeanet. De tamtam heeft  goed zijn werk gedaan zo erkent Jan Dunning lachend. Re-

den genoeg om even bij het ondernemers echtpaar uit De Wijk langs te gaan, om te vragen 

hoe het nu precies zit met dat ‘stoppen’. 
 

Jeanet: ‘Woensdag 28 november was het inderdaad de laatste keer dat we in Staphorst op de 

markt stonden,  net als Elburg zijn we hiermee gestopt. Daarvoor zijn meerdere redenen.  Jan 

hoopt volgend jaar 60 jaar te worden, en wil het aantal uren wat gaan afbouwen. De vrachtau-

to was aan vervanging toe. We hebben besloten om daar niet meer in te gaan investeren’. 

Voor Jan was de keuze ook niet zo moeilijk. Hij kan een vaste baan krijgen als vrachtwagen-

chauffeur nu de vereiste papieren zijn behaald.  ‘Was nu vaak meer dan zestig uur in de week 

bezig , en straks ga ik drie dagen per week werken, waardoor er meer tijd overblijft voor an-

dere dingen’.  Zoals bijvoorbeeld een trip maken naar Nieuw Zeeland waar zoon Ronnie met 

zijn vriendin woont.   
 

Jan Dunning begon 41 jaar geleden hobbymatig met opkopen van rest en schadepartijen.  Va-

riërend van levensmiddelen tot luiers en wasmiddelen.  Dit was het begin van J & J Markt en 

Partijhandel.  ‘We zijn ooit begonnen op de IJhorster Markt, maar al spoedig liep het hele-

maal uit de klauw. Overal was handel’.  En kwamen markten bij in Kampen, Elburg, Hooge-

veen, Staphorst en Makkinga. Werkweken van 60 uur of meer waren geen uitzondering en zo 

rolde echtgenote Jeanet er ook bij in. Een hectische tijd want ze had ook nog de zorg voor de 

drie kinderen. Inmiddels zijn Jan en Jeanet ook de trotse opa en oma van twee kleinkinderen.  

>> 



  

 7 

Beroepsmatig waren ze 22 jaar bezig. En dat wordt nu weer hobbymatig verder gezet. Jan : 

‘Doordat je zo druk bent met inkopen, verkopen, en ‘s avonds de marktwagen bijvullen voor 

de andere dag kom je bijna nergens meer aan toe.  We hebben zitten rekenen. Een plusje hier, 

een minnetje daar.  Alles bij elkaar opgeteld hebben we ervoor gekozen om het wat rustiger 

aan te doen.  Het brood is er.  Voor het beleg wordt nu gezorgd’. 
 

Ze geven ook toe dat de handel de laatste jaren behoorlijk is veranderd. ‘Er is meer concur-

rentie bijgekomen. Vooral ook via Internet.  Grotere restant partijen van bedrijven als bij-

voorbeeld Unilever gaan soms rechtstreeks naar de voedselbank. Ze geven het nog liever 

weg, dan dat ze willen verkopen heb je wel eens het idee. De handel blijft natuurlijk wel, 

zolang je betaalt is alles te koop. Maar het blijft vissen in dezelfde vijver. En dat maakt het 

wel eens lastig’. 
 

Het leuke van het werk is toch het klantencontact zo geven ze beide aan.  ‘Zolang je er zelf 

plezier aan beleeft en dit uitstraalt kun je veel zeggen.  De kraam bij ons is makkelijk, simpel 

en niet te strak’ . Verzaken was er nooit bij. Jeanet:  ‘Weer of geen weer, we kwamen ge-

woon. De klanten moeten op je kunnen rekenen.  De ene dag is de andere niet. Op een zo-

merse dag kun je geweldig verkopen, maar je hebt ook dagen dat het slecht weer is en er 

minder mensen komen. Dan kost het je geld.  Aandacht en interesse wekken is volgens Jan 

nog steeds belangrijk om iets aan te de man te brengen. ‘Door de advertentie in de krant ‘Wij 

gaan stoppen’ brachten ook veel mensen nog even een laatste bezoek aan onze kraam in 

Staphorst’. En de ook de ‘Open Dag’  in Veeningen is daar een mooi voorbeeld van. ‘Kijken, 

thee, koffie, wijntje, parkeren en genieten van de natuur. Dit is allemaal gratis. Mensen zijn 

daar nog steeds gevoelig voor’. <<     

 

 



  

 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 9 

Sinterklaas uitgezwaaid in de regen 
 

Sinterklaas is woensdagavond 5 december uitgezwaaid in De Wijk. Ondanks de kou en regen 

waren er toch vele kinderen met hun ouders naar de molen gekomen om de goedheiligman 

gedag te zeggen. 

Waarna er nog een 

korte rondje door het 

dorp gemaakt werd 

achterop de vrachtwa-

gen van Jan Timmer-

man. De aansluitende 

pakjesavond was voor 

Sint en Pieten nog 

even stevig aanpoten. 

Op meer dan dertig 

locaties in De Wijk 

werden er nog huisbe-

zoeken gebracht en 

pakjes afgeleverd. 
 

 

Happy New You -                                                                              

10 weken lang werken aan een fit en slank lichaam 
 

Personal trainer en voedingsconsulent Cecile Lokken start, samen met Atlas Sport, het pro-

gramma HAPPY NEW YOU. Een afslank programma van tien weken waarin je gaat werken 

aan een fitter, strakker en gezonder lichaam door middel van regelmatig sporten en verant-

woorde voeding.  
 

Cecile werkt nu ongeveer een half jaar samen met Atlas Sport. Cecile: ‘Ik heb mijn eigen 

bedrijf als Personal Trainer en Gewichtsconsulent. Atlas Sport heeft mij de mogelijkheid 

geboden om gebruik te maken van hun faciliteiten in De Wijk en Balkbrug waardoor ik het 

afgelopen half jaar al veel mensen succesvol heb mogen begeleiden. Met dit programma ver-

sterken we de samenwerking; Atlas Sport biedt tien weken lang onbeperkt sportplezier en ik 

bied het voedingsadvies.  
   

Het afslank programma 

Het Happy New You programma leert deelnemers om bewuste keuzes te maken en de juiste 

porties te nemen aan de hand van een simpel voedingsplan. Het is geen dieet maar gewoon, 

normaal eten zonder pillen of poedertjes. Lekker met de pot mee eten dus. Elke week op 

dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur is er een groepsbijeenkomst en groepstraining in De Wijk. 

Deze bijeenkomsten bestaan uit het wegen en meten van je lichaamssamenstelling, voedings-

advies en verschillende sportactiviteiten. Naast deze bijeenkomsten sporten de deelnemers 

minimaal  2 tot 3 keer per week bij Atlas Sport maar meer mag ook!  
 

Vanaf 8 januari 

Op dinsdag 8 januari is de start van het programma. Er kunnen maximaal 12 mensen deelne-

men. Verdere info is te vinden via www.atlassport.nl/cecile. Aanmelden kan ook via deze 

link.  

 

 

http://www.atlassport.nl/cecile


 Al jaren weten steeds meer 

klanten ons te vinden. Voor 

vast terugkerend drukwerk, 

familiedrukwerk, maar ook 

voor spoedklussen en projecten 

die anders zijn dan anders. 

Want bij Van Dijk komt het goed.

Je kunt rekenen op een team dat 

met je meedenkt. En natuurlijk 

zorgen we dat we mooi werk 

leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a

7942 JR Meppel

(0522) 270280

www.drukkerij-vandijk.nl
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Kerst en kruis 

Hoe algemeen het was, weet ik niet. Wel 

weet ik dat vroeger mijn vader uitverkoren 

was kort voor kerst van wat restjes ruw vu-

renhout een kruis te timmeren, dat diende als 

voetstuk voor de kerstboom. Hij was niet 

uitverkoren omdat hij handig was maar sim-

pelweg omdat hij de heer des huizes was. 

Bomen met kluit waren nog niet zo algemeen 

als nu en bovendien een stuk prijziger. Kunst-

bomen bestonden nog niet. Dus na het feest 

van de aanschaf deed de eerste kerststress 

haar intrede in ons gezin. Moesten wij nauw-

lettend in de buurt blijven om zijn verrichtin-

gen gade te slaan of was het beter het pand 

maar even te verlaten? Een feit was dat er, na 

behoorlijk wat tijd en wat minder fraaie be-

woordingen, een boom in de hoek van de 

kamer stond, die soms vervaarlijk heen en 

weer zwiepte. Mijn moeders mimiek maakte 

ons duidelijk over dat laatste toch maar voor-

al te zwijgen. 

Midden jaren zestig werd de kerststress ver-

hoogd door de aanschaf van de eerste set 

elektrische verlichting. Het aanbrengen van 

dit snoer behoorde ook tot de taken van een 

huisvader. Het ging immers om iets elek-

trisch! De kunst was om én de kaarsjes even-

wichtig over de boom te verdelen én er tege-

lijkertijd voor te zorgen dat de stekker het 

stopcontact bleef bereiken. 

Stekkerdozen bestonden nog niet. Wel had-

den wij een zogenaamde driewegstekker. Ik 

geloof dat die tegenwoordig verboden zijn. 

Tijdens het aanbrengen van de verlichting 

gebeurde het nogal eens dat wij een scherp 

gekraak hoorden. Ongemerkt was een nog 

niet bevestigd lampje onder de pantoffel van 

mijn vader beland. Het reservesetje was dan 

ook wel aan hem besteed. Menig lampje ver-

loor ondertussen het contact met de fitting, 

zodat de eerste vijf minuten na inbreng altijd 

werden besteed aan het herhaaldelijk vast-

draaien en ook weer niet te vastdraaien van 

de lichtjes. Een zucht ging door ons huis als 

we tot hiertoe gekomen waren.  

Eenmaal versierd ontspon zich de discussie 

over de stand van de boom. Hij stond toch 

beslist iets naar rechts of naar links maar zel-

den loodrecht. Mijn vaders argument dat bo-

men lang niet altijd loodrecht van nature zijn 

sloeg niet werkelijk aan. Na wat heen en weer 

buigen en de nodige berusting onzerzijds leg-

den wij ons neer bij alle verdere tekortkomin-

gen. De absolute finale maakten wij mee toen 

op een kalme, stille kerstdag de volledig ver-

sierde boom zacht ruisend languit de kamer 

inviel.  Janni Doeven 

Oliebollentoernooi 
 

Ook dit jaar organiseert de Activiteitencom-

missie van Wacker weer het alom bekende 

Oliebollentoernooi. Dit  traditionele evene-

ment met boarding wordt gehouden op zater-

dag 29 december in Sporthal de Slenken in 

De Wijk. En is bedoeld voor senioren van 

Wacker en WIJC. Overdag is de jeugd aan de 

beurt om ze van dit mooie evenement te laten 

‘proeven’.  Voor de senioren is de planning 

dat de deelnemers uiterlijk om 18.45 uur wor-

den verwacht in de sporthal.  Dit in verband 

met de indeling teams, zodat de eerste wed-

strijd om 19.00 uur kan beginnen. Tijdens het 

toernooi kan met uiteraard genieten van vers-

gebakken oliebollen. Na afloop volgt de prijs-

uitreiking, waarna het rad van fortuin weer 

gedraaid zal worden met vele mooi prijzen. 

Onder andere aangeboden door lokale mid-

denstanders. Tijdens de ‘3e helft’ zal de kan-

tine uitpuilen van spelers en publiek en zal 

het nog lang gezellig en onrustig blijven zo is 

de verwachting. 
 

Carbidschieten 
 

Zoals ieder jaar wordt er door de BC Wacker 

de traditionele Oudejaarsborrel georgani-

seerd. Op maandag 31 december knallen wij 

weer het oude jaar uit. Vanaf 14:30 uur staat 

er een hapje en een drankje  voor u klaar in de 

kantine van v.v. Wacker. Iedereen (leden van 

Wacker,  BCW, supporters, familie, vrienden, 

sponsoren etc.) is van harte welkom  om hier-

bij aanwezig te zijn. 
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Badmintontoernooi kent een spannende ontknoping 
 

Het badmintontoernooi dat Atlas Sport en WGV samen hebben georganiseerd is succesvol 

verlopen. Enkele weken geleden namen twaalf duo’s (sommigen met wisselspeler) de rackets 

tegen elkaar op in Sporthal de Slenken. Een groot deel van de deelnemers aan de recreatieve 

potjes bestond uit leden van Atlas Sport, die nog wat tips kregen terwijl de rest zich warm 

speelde; waaronder ook de badmintonners die wekelijks op de velden te vinden zijn. Nu kon 

het echte werk in de poulefase beginnen. Op het spel stonden prachtige blauwe handdoeken 

voor de uiteindelijke winnaar.  
 

Ieder duo moest tegen zijn poulegenoten punten scoren om naar de knock-outfase door te 

gaan. Al snel liep de spanning op en deden de favorieten van zich horen. Zo wisten De Jan-

nen, bestaande uit wisselende formatie Jan Faber, Jan Boverhof Rob (ook drie letters) de 

Jong hun eerste partij met overmacht te winnen (20-4). Ook Team Voorwijk (uitgekeken op 

tennis?) en De Meppers haalden uit in hun poules en verzekerden zich al snel van een plek in 

de kwartfina-

les.  
 

Ondertussen 

hadden de 

MTB’ers 

(bestaande 

uit MTB’ers) 

grote moeite 

om de Tove-

naars van 

Tatabanga te 

bedwingen 

(16-14). De 

laatstge-

noemden 

ontmoetten 

elkaar later 

nogmaals in 

een halve 

finale, waarin de Tovenaars Gengler definitief het onderspit moesten delven en slechts in de 

troostfinale verder konden strijden om plek drie – wat ze overigens wel gelukt is. Terwijl alle 

teams afwisselend speelden en aan de tribunes gekluisterd zaten werden er bananen en stuk-

jes kaas en worst uitgedeeld. Er werden immers heel wat calorieën verbrand! 
 

Met het beginnen van de knock-outfase was het badmintonnen gelukkig nog niet voorbij 

voor de minder fortuinlijke teams. Zij namen het in de troostpoule tegen elkaar op, telkens 

aangevuld door nieuwe afvallers. Zoals eerder besproken wisten de MTB’ers door te dringen 

in de finale. In de andere halve finale wonnen De Jannen van de mannen van Voorwijk. Na-

dat de aanvankelijke tijdslimiet was verstreken hielden beide finalisten elkaar met 15 tegen 

15 in evenwicht. Aldus werd door-gebadmintond tot het eerste duo de 21 punten haalde. Het 

bleef nog even spannend, maar uiteindelijk kregen De Jannen het overwicht en mochten ze 

zich gelukkig prijzen met die prachtige Atlas-handdoeken. Naderhand werd er nog enthou-

siast doorgespeeld door een aantal liefhebbers. Het bleef nog lang gezellig! 
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DWO viert 75 jarig bestaan 
 

Sporthal de Slenken vormde afgelopen vrijdag en zaterdag het decor voor de 53e club-

tentoonstelling van pluimvee- en konijnenfokkersvereniging D.W.O.  Vanwege het 75 jarige 

bestaan waren ook zusterverenigingen uit De Wolden van de partij.  
 

De opening van de tentoonstelling werd vrijdagavond verricht door burgemeester Roger de 

Groot. In totaal waren er 360 dieren gekeurd door erkende keurmeesters.  Bestuurslid Henk 

Kloeze: ‘Het doet ons goed om te zien dat er zo veel dieren en een bont pallet aan soorten 

kleurslagen ingestuurd is. Een goede en fijne samenwerking is toch de motor achter onze 

hobby.  Daarom vinden we het fijn dat ook sportvrienden van Pels en Pluim uit Zuidwolde en 

RKC Ruinen van de partij zijn’.  
 

Mooie opsteker in het jubileumjaar was dat er dit jaar wel hoenders en sierduiven te aan-

schouwen waren. Secretaris Ronald Gol : ‘Vorig jaar hadden we te maken met de vogelgriep 

waardoor we maar een half gevulde hal hadden’.  En was dit jaar nog meer om te juichen. 

‘De winnaar bij de konijnen inzending F. Hester uit Fort heeft een zgn. U-Predicaat ontvan-

gen. Dit staat voor uitmuntend en zoiets komt niet vaak voor binnen de club. Daar zijn we 

natuurlijk wel een beetje trots op’. Peter Eisden was 40 jaar lid van DWO en werd daarvoor 

onderscheiden met een oorkonde en speldje door de overkoepelende organisatie Kleindier 

Liefhebbers Drenthe.  
 

In het kader van de jubileumshow was er ook een hoekje ingericht met historische clubdocu-

menten.  Daaruit bleek ook waarom DWO in de oorlogsjaren is opgericht.  Gol: ‘Dat had te 

maken met het verschaffen van voedselbonnen.  Als je dieren had, kreeg je meer bonnen zo 

heb ik me laten vertellen’. De DWO tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een 

enthousiaste groep helpers en de financiële steun van een groot aantal adverteerders. D.W.O. 

is een kleindieren vereniging met in totaal 65 leden.  

Bestuursleden: Henk Kloeze en Ronald Gol met de kampioenen op de foto. 
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Tandheelkunde was, en blijft altijd de grote hobby van Sjoerd Visser 
 

Tandarts echtpaar Visser gaat leven anders invullen 
 

Tandarts Sjoerd Visser en zijn vrouw Wilma gaan hun leven na 41 jaar anders invullen. 

De tandartspraktijk aan de Dorpsstraat 80  in De Wijk wordt per 1 januari 2019 over-

genomen door een collega, en onder een andere naam, op een ander adres voortgezet.  
 

De beslissing om te stoppen was niet gemakkelijk zo vertelt Visser. ‘Inmiddels ben ik 70 jaar, 

en een opvolger is er niet’.  Echter op jonge leeftijd wist de in Enkhuizen geboren en getogen 

Visser al wat hij later wilde worden. ‘Vanaf een jaar of vier, vijf riep ik al dat ik tandarts wil-

de worden’. En zo geschiedde. Na zijn studie tandheelkunde was het tijd om aan de slag te 

gaan. Door de zorgverzekeraar werd hij er op gewezen,  dat er op het platteland mogelijkhe-

den waren om een eigen praktijk te starten.  De Wijk bijvoorbeeld, had nog geen eigen tand-

arts. Sjoerd moet nog lachen als hij denkt aan de woorden die het voormalige hoofd van Ge-

meentewerken tot hem sprak toen hij aan de Dorpsstraat begon. ‘Verder dan de Postweg kom 

je niet’. Met andere woorden, de kost verdienen als tandarts dat ga je niet redden. Daarvoor is 

het dorp te klein.  ‘Moet je kijken wat er nu staat’. 
 

Hij liet zich er niet door van de wijs brengen.  Op 4 juli 1977 draaide hij voor het eerst de 

sleutel om van het slot van de praktijkdeur aan Dorpsstraat 80. Vervolgens duurde het niet 

lang voor de eerste patiënten plaats namen in de stoel.  Echtgenote Wilma werd zijn assisten-

te. Al was dat niet gebruikelijk in die tijd. ‘MKB vrouwen mochten toen zelf geen inkomsten 

verdienen in de gezondheidszorg. Je moest een bul hebben. Die wet is later aangepast waar-

door we een maatschap konden vormen’. Toen het drukker werd kwam Annette Reins in 

dienst als extra assistente. Inmiddels is ze al vijfentwintig jaar werkzaam en verhuisd ze mee 

naar de nieuwe ‘Tandartspraktijk De Wijk’ van Daniel Costas aan de Dorpsstraat 10. >> 



  

 17 

Behandelingen uitvoeren in een ontspannen sfeer was altijd belangrijk. De tandarts is die de 

rust zelve is had altijd klassieke symfonieën van zijn grote favoriet Mozart op staan. ‘Soms 

werd ik later wel eens terug gebeld  om te vragen welke concerten er  afgespeeld werden.  

Zodat ze thuis deze rustgevende ‘tandartsmuziek’ ook konden draaien. Speciaal voor patiën-

ten met angst voor de tandarts bekwaamde Visser zich in Medische Hypnose. ‘Kun je goede 

dingen mee doen’.  
 

Bang om straks in het bekende zwarte gat te vallen zijn ze niet. ‘Het gaat zal wennen zijn, 

maar we gaan het op een goede manier invullen’. Het sociale aspect zal hij zeker gaan mis-

sen. Communiceren met patiënten die in de stoel liggen? ‘Ja hoor, voor ze hun mond openen 

kun je heel wat bespreken. We hebben daar altijd de tijd voor genomen’.  Ook na sluitingstijd 

klopten mensen nooit tevergeefs bij de tandarts aan. ‘Stonden ze vrijdagavond op de stoep 

met kiespijn of andere problemen. Dan waren ze blij als ze geholpen konden worden’. 
 

Tandheelkunde was, en blijft altijd de grote hobby van Sjoerd Visser.  ‘Heb het vak altijd 

met voldoening verricht. Het lijkt mij dan ook prettig en uitdagend wat meer tijd te kunnen 

steken in andere hobby’s zoals: rijden en sleutelen aan de oldtimer,  langeafstand lopen, het 

rondje om het IJsselmeer bijvoorbeeld, tennissen en skiën’. Dat laatste  is echt ook een geza-

menlijk ding.  ‘De hele dag buiten zijn, niets zo mooi als dat’.  Dat hij nooit meer een tand-

artsboor zal aanraken sluit hij niet helemaal uit. ‘Als er eens een collega tandarts in nood zit, 

ben ik uiteraard best bereid om te helpen’.  
 

Wie Sjoerd de hand wil schudden, zonder de bekende witte jas,  is op zaterdag 5 januari van-

af 15.30 uur welkom in de Havezate in De Wijk. << 

 

De Boekenzoeker ontvangt  Innovatieprijs Wolderwijs 
 

De Innovatieprijs Wolderwijs is voor de eer-

ste keer uitgereikt aan De Boekenzoeker van 

OBS Het Groene Hart uit Zuidwolde. Stella 

Leenders ontving de cheque ter waarde van 

5.000 euro uit handen van juryvoorzitter 

Mirjam Pauwels.   
 

De Onderwijs Innovatieprijs is een prijs die 

Wolderwijs tweejaarlijks uit zal gaan reiken 

voor innoverende onderwijsprojecten binnen 

de scholen van Wolderwijs. Met deze prijs 

wil Wolderwijs innovatieve projecten van 

scholen stimuleren, waarderen en er bekend-

heid aan geven. De prijs bestaat uit een be-

drag van € 5.000,- voor de school, een oor-

konde en  een jurywaardering. De andere inzendingen die mee dongen naar de prijs waren ‘t 

Oelebröd uit Ruinen ‘kennismaken met techniek’. De twee andere inzendingen betroffen het 

IPC-project. Aan de ene kant van de scholen De Klimtoren (Drogteropslagen) en De Bosrand 

(Kerkenveld), aan de andere kant De Wezeboom (Oosteinde). 
 

De jury bestond naast wethouder Mirjam Pauwels uit Jolida Voetelink (lid raad van Toe-

zicht) en Martina Casula (oudergeleding GMR). Tevens was er een Kerstmarkt op IKC de 

Horst met een aantal ondernemers uit De Wolden,  waar de tweehonderd medewerkers van 

Wolderwijs zelf hun kerstpakket konden samenstellen in een gezellige kerstsfeer. 
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Buurtbewoners schaffen zelf AED aan 
 

Donderdag 6 december gaf Marcel Bruinenberg uitleg aan de bewoners in het hofje van de 

Vos van Steenwijkstraat in De Wijk bij de nieuw opgehangen AED (automatische externe 

defibrillator). Het geld voor deze AED is op initiatief van Gonda Lier bij elkaar gebracht 

door de buurtbewoners. De AED is gratis geïnstalleerd door installatiebedrijf De Wiek.  

In De Wijk hangen AED’s in de Havezate en in Dunninghe. Helaas hangen deze binnen, 

zodat er buiten sluitingstijd eerst een sleutel gehaald moet worden en kostbare tijd verloren 

gaat. Bij de voetbalkantine hangt de AED wel buiten aan het gebouw. In het hele dorp dus 

maar twee AED’s op altijd toegankelijke plaatsen. In ons land overlijden elke dag 35 mensen 

aan een hartstilstand. Van groot belang derhalve om het aantal AED’s in De Wijk zo spoedig 

mogelijk uit te breiden. Voor meer informatie over het inzamelen van geld voor een AED in 

uw buurt, kijk dan op BuurtAED.nl. Dit is een actie van de Hartstichting. 
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Bedankt voor het 

vertrouwen en 

graag tot ziens in 

2019 

 

 

 

Prettige Kerstdagen 

en een Gelukkig 

Nieuwjaar 
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Kerstwandeling de Wijk 
 

Het Reestdal heeft in de winter een heel apar-

te sfeer. Om deze sfeer te kunnen ervaren en 

te kunnen genieten van dit mooie natuurge-

bied, organiseert Tourist Info Het Reestdal – 

de Wijk op tweede kerstdag haar traditionele 

kerstwandeling door en rondom de Wijk.  
 

Er kan gekozen worden tussen een korte rou-

te van ca. 6 km en een lange route van ca. 11 

km. De routes gaan voor het grootste deel 

over onverharde paden en lopen een stukje 

langs de Reest en door de bossen in de omge-

ving van de Wijk.  Onderweg klinken de ge-

luiden van midwinterhoorns over het gebied, 

die bespeeld worden door leden van de mid-

winterhoornblaasgroep De Riesteblaozers. 

Dit jaar gaat de route langs de Wieker Meule 

in het centrum van de Wijk. De molen is geo-

pend en kan tevens bezichtigd worden. Bij de 

koek- en zopie kan gepauzeerd worden om 

even op te warmen en de inwendige mens te 

versterken, o.a. met heerlijke pannenkoeken 

die bereid zijn van echte Wieker Meulemeel. 

Dit alles maakt de traditie van de kerstwan-

deling compleet.    
 

De start van de wandeling is bij de kantine 

van vv Wacker aan de Wiltenweg 1a in De 

Wijk. Er kan gestart worden tussen 10.00 – 

13.30 uur. Deelname kost € 3,00 voor vol-

wassenen (inclusief consumptiebon te beste-

den in de kantine) en € 1,00 voor kinderen t/

m 12 jaar.  Honden mogen mee, mits aange-

lijnd.  

 

Gezellige middag  

De vrijwilligers van Welzijn voor Ouderen 

nodigen u uit voor een gezellige middag in 

De Havezate te De Wijk. Daar de december-

maand voor velen best een drukke maand is, 

hebben wij besloten de gezellige middag te 

houden op: Donderdag 10 januari 2019.  
 

Voor u treden op:  Roelie en Coby uit Beilen.  

Twee dames die u komen vermaken met mu-

ziek en sketchjes.                                                       

Tijd:  14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. 

Entreeprijs: Є 6,50. 

Inbegrepen 2x koffie/thee met lekkers,                  

drankje en hartig hapje.  

Wij kijken er naar uit, u ook? 
 

Mooie kerstdagen gewenst                                                      

en alle goeds voor 2019.  
 

Bea Westerbeek. 

Geertje Gol. 

Elly Strabbing. 
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Duiken voor goede doelen            
Duik voor Doelen. Zo heet de Nieuwjaars-

duik, die motorclub de Antrappers op dinsdag 

1 januari 2019 gaat organiseren. Het is inmid-

dels de vijftiende keer dat deze duik gaat 

plaats vinden. Zoals elk jaar gaat de opbrengst 

van de duik  naar een tweetal goede doelen in 

De Wijk en IJhorst.  Er zal weer gedoken 

worden voor goede doelen. Dit zijn voor De 

Wijk, Speeltuinvereniging de Speulhorst voor 

vervanging speeltoestellen en Zwembad De 

Slenken voor renovatie van douches. Voor 

IJhorst is dit voor de Peuterspeelzaal de 

Reestrakkertjes voor nieuw speelmateriaal.   
 

Er kan worden deelgenomen door iedereen 

die dat wil. Als je maar kunt zwemmen! Mee 

doen is voor eigen risico. Ludieke kleding bij 

de duik wordt op prijs gesteld, maar is niet 

verplicht. Deelname is in principe kosteloos. 

Maar van elke duiker wordt een bijdrage van 

minimaal € 5 euro verwacht voor het goede 

doel. Van het aanwezige publiek wordt even-

eens een donatie verwacht. De duikers ont-

vangen na afloop een warme versnapering en 

een aandenken.  De Nieuwjaarsduik vindt 

plaats in de Reest nabij de brug aan de Julia-

naweg. Verzamelpunt is om 13.30 uur bij café 

de Wiekslag, of bij de tent nabij de brug om 

13.45 uur. Het startschot klinkt om 14.00 uur. 

Publiek wordt verzocht zoveel mogelijk te 

voet te komen. Automobilisten worden ver-

zocht hun auto zoveel mogelijk te parkeren in 

de woonwijk rond de Julianaweg of bij de 

kerk in IJhorst. Opgave kan via  motor-

club@antrappers.nl  De Nieuwjaarsduik 

wordt ook dit jaar weer gesponsord door 

Unox.  
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Wie verdient een                    

Mantelzorgcompliment?  
 

Ook in De Wolden zijn er veel mensen die 

zich dagelijks inzetten als mantelzorger. Hun 

inzet is onmisbaar! En soms verdienen zij een 

extraatje. Daarom kunnen mensen die mantel-

zorg ontvangen, het  Mantelzorgcompliment’ 

aanvragen. Wie in aanmerking komt, ont-

vangt € 300,- voor een cadeau aan de mantel-

zorger. 
 

Om in aanmerking te kunnen komen voor het 

Mantelzorgcompliment, gelden de volgende 

regels:  

De mantelzorger moet een directe relatie heb-

ben met de zorgvrager, bijvoorbeeld uw part-

ner, kind, familie, buur of vriend. 

Er wordt door de mantelzorger meer dan acht 

uur per week zorg verleend. 

Het gaat om langdurige onbetaalde zorg 

(minimaal drie maanden). 

Per zorgvrager kan er één Mantelzorgcompli-

ment aangevraagd worden. 

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoe-

vende door iemand uit zijn/haar directe socia-

le omgeving. Mantelzorgers zijn dus die men-

sen, die langdurig en onbetaald zorgen voor 

een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbe-

hoevende persoon uit hun omgeving. 

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak 

door elkaar gehaald. Toch zijn het verschil-

lende dingen. Mantelzorgers kiezen er niet 

voor om te gaan zorgen; het overkomt hen, 

omdat ze een emotionele band hebben met 

degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers 

zorgen soms wel 24 uur per dag en kunnen 

hier niet zo maar mee stoppen. Zorgvrijwil-

ligers werken in georganiseerd verband en 

verrichten nooit verpleegkundige handelin-

gen. 

Meer informatie 
 

Voor meer informatie over het Mantelzorg-

compliment en de voorwaarden die hier voor 

gelden, kunnen zorgvragers contact opnemen 

met Cetrin Snippe van Stichting Welzijn De 

Wolden via telefoonnummer 0528-378686. 
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0522 - 820377 

088 - 0128210 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 
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0900 - 8844 (geen spoed) 
0522 - 443275 

06 - 125 666 69 

  

 Informatie:  

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 12 januari 2019.  Kopij inleveren voor  5 jan 10.00 uur 

Ervaar zelf wat uw buurman zegt!  
De Wolden  

Financiële dienstverlening 
Hypotheken Sparen Bankieren Lenen Verzekeren 

0522 -47 67 80       Dorpsstraat 72-a  

baliedewijk@wolden.nl       de Wijk 

http://www.dewijk.info

