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Prachtige lampionoptocht door De Wijk

Net als in veel andere dorpen werd Sint
Maarten zaterdagavond 10 nov al gevierd in
De Wijk. Het verzamelpunt was de Wieker
Meule. En daar was het ontzettend druk. Met
Apollo voorop werd een route door het dorp
gelopen. Gewapend met een zelfgemaakte

lampion met lampje er in, en natuurlijk een
lege tas, trok de jeugd daarna het dorp in. Bij
menig huis werd aangebeld. Waar er een Sint
Maarten liedje werd gezongen. Met als doel
zoveel mogelijk snoepgoed te vergaren. Vele
kinderen en hun ouders liepen mee.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl

2
is, dan is Bennie (gevraagd of ongevraagd)
aanwezig. Vroeger, toen ik nog als hoofd van
Dat was een persoon uit ons dorp De Wijk,
de school de oud-papierinzameling regelde,
die niet meer weg te denken is uit onze dorps- was Bennie mijn rechterhand!.
gemeenschap. Het is Bennie Dijkstra. ‘Wie?’ Sinds kort (ik meldde het hierboven al) is
zullen sommige mensen vragen? Ik zal het u Bennie met pensioen. Je kunt hem dagelijks
uitleggen. Bennie is een man (hij is net met
zien bij de werkzaamheden aan onze Dorpspensioen gegaan) die bij elk evenement in ons straat. Gekleed in zijn oranje veiligheidsjasje
dorp aanwezig is! Niet in de bestuurlijke
staat hij toe te zien of als wel goed gaat en
vorm, maar in het vrijwilligerscircuit.
vooral of het verkeer wel goed geregeld

Wat me deze keer opviel!!

Of het nou is bij het jaarlijks concours hippique, bij de Drentse Rijwiel 4 daagse die ons
dorp aandoet, bij een off the road van ‘De
Antrappers’, bij de voetbalwedstrijden van
onze voetbalclub ‘Wacker’, de optochten van
Sinterklaas of het dorpsfeest, enz. enz.
Kortom, als er iets van ‘reuring’ in ons dorp

wordt. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds.
Bennie Dijkstra, daar moeten we zuinig op
zijn. Hij is inderdaad niet meer weg te denken
uit onze kleine dorpsgemeenschap!
Jan Tijink,
Prins Clauslaan 1.

Bij de voetbalwedstrijden van vv Wacker is Bennie altijd van de partij

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
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Wat een ander opviel!!
Begin dit jaar kwamen wij te wonen tussen
De Wijk en IJhorst in op een van de mooiste
plekjes van Nederland, schuin tegenover de
kerk met klokkenstoel. Al spoedig werd het
mij duidelijk dat de kleine afstand tussen IJhorst en De Wijk, ondanks dat een wit bruggetje de Reest overspant, voor sommigen
maar moeilijk te overbruggen valt. Plaatselijke verenigingen en clubs zouden naarstig op
zoek zijn naar vooral bestuurlijke versterking
en meer samenwerking tussen de beide dorpen zou de levensvatbaarheid dan ook ten
goede komen. Zo las ik ook uitspraken over
onbeweeglijke klompen. De eerste maanden
vond ik het bijzonder plezierig om hetzij op
de heenreis naar De Wijk, dan wel op de terugreis even langs de plaatselijke bibliotheek
te rijden. Ik dacht bij mijzelf: ‘Die ligt dan
toch maar mooi in het midden.’ Korte tijd
later werd ik opgeschrikt door plakkaten en
aankondigingen die mij meldden dat de bibliotheek zou verhuizen. Nog druk doende met
schilderwerk en de laatste dozen kwam het er
eerst niet van om uit te zoeken waar de bibliotheek was gebleven maar via de website was
dat nog wel een keer snel gevonden, Postweg
43A. De Postweg wist ik inmiddels te vinden
en welgemoed fietste ik op een warme september richting de bibliotheek. De Postweg
bleek een lange weg. Het geluid van de A28
zwol aan en mijn verwondering nam toe.
Wanneer kwam nou toch die bibliotheek? Hij
kwam, verder weg dan ik dacht en gevestigd
in een schoolgebouw. In een plaatselijke krant
had ik gelezen: ‘Steeds meer wordt de bibliotheek een plek waar mensen – jong én oud –
kunnen ontdekken, ontspannen en ontmoeten.’ Er was niet één oudere te bekennen en
ook de keren daarna niet. Wel las ik in diezelfde periode tal van artikelen waarin jongeren worden aangemoedigd om meer te bewegen en naar buiten te gaan. De bibliotheek
zou het eerste jaar gratis vervoer regelen voor
de bewoners van Dunninghe. Hoeveel van
deze bewoners zijn nog in staat om zich gemakkelijk te laten vervoeren en is het dan wel
mogelijk om hun rollators mee te nemen?

Hoe drempelvriendelijk is voor hen het
schoolgebouw? De wereld verandert en de
bibliotheek verandert mee en voor wie in
Dunninghe of IJhorst woont is de bibliotheek
uit het hart verdwenen.
Janni Doeven
IJhorst

Apollo en Sinterklaas
Zondag 25 november komt Sinterklaas onder
muzikale begeleiding van de pietenband aangevuld door leden van Apollo aan in de Wijk
en wie aan Sinterklaas denkt, denkt aan speculaas en pepernoten. Dit komt goed uit want
op zaterdag 24 november vanaf 10.00 uur
komen de leden van Koninklijke muziekvereniging Apollo langs de deuren in de Wijk om
deze lekkernijen te verkopen. Naast dat dit
een plezier is om uiteindelijk zelf op te eten,
sponsort u ook de vereniging waardoor de
Wijk weer opgeleukt kan worden met diverse
optredens door de vereniging!
We verkopen:
zakjes pepernoten: 2.50 euro
speculaasbrokken: 4.00 euro
banketstaven: 4.00 euro
Banketstaaf + speculaasbrok = 7.50 euro
Alle drie:10 euro

Badmintontoernooi
Atlas Sport en WGV de Wijk slaan de handen
ineen om een recreatieve badmintontoernooi
te organiseren. Laat je skills met een shuttle
zien en meld je samen aan! De potjes bestaan
uit duels van twee tegen twee. De teams moeten uit minimaal twee, en maximaal vier personen (die afwisselen) bestaan.
Datum/tijd: maandag 26 november om 20.00
Locatie:sporthal de Slenken
Wat kost het? Niks!
Schrijf je team nu in via de inschrijflijst op de
balie bij Atlas Sport! Mailen mag ook: info@atlassport.nl. Het liefste je eigen rackets
meenemen. Heb je die niet? Neem dan even
contact op. Voor dat, en voor andere vragen
kun je mailen naar info@atlassport.nl
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en struiken aangeplant. Deze zijn door Landschapsbeheer beschikbaar gesteld. De laatste
jaren was er veel vernield en nooit weer aangeplant. De volkstuin heeft gemeend dit weer
Natuurwerkdag voor volkstuin vereniging te moeten herstellen ook voor de vele wandede Slenken.
laars die hier langs lopen. VTV de Slenken
Zaterdag 3 november heeft de tuinvereniging hoopt met deze aanplant een stukje natuur te
in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat herstellen en ook fijnstof tegen te gaan voor
en landschapsbeheer in het bosje gelegen tus- onze tuinen.
sen de volkstuin en de A28 zo’n 200 boompje

VTV de Slenken
plant bomen

PUKY\RTHRLU
KVLQLTL[
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]HU
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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ruimte. Volgend voorjaar wordt er ook weer
één georganiseerd. Geef u tijdig op bij:
De Unox-Nieuwjaarsduik wordt in 2019 weer marinusveld@home.nl
georganiseerd door Motorclub De Antrappers Tel: 06-11455496 of Jan Huizing
en wel op dinsdag 1 januari 2019. Dit jaar is Tel: 0630254602
er ook weer de vertrouwde samenwerking
met de ‘Jongens van de Tente’ uit IJhorst.
Ondanks het feit dat er al enkele aanmeldin- De Wieker Streetband speelt op zaterdag 22
gen zijn kunnen er nog steeds goede doedecember in café de Wiekslag. Deze gelegenlen worden opgegeven. Dit wel graag voor
heidsband is een aantal jaren geleden voor de
maandag 3 december. Op de vergadering die grap ontstaan. De buurmannen van de JL
avond zal dan door het bestuur een keuze
Nijsinghweg in De Wijk, Marcel Kroes, Anworden gemaakt. Dus weet u nog een leuk
dre Hendriks, Justin Hendriks en Benny Spin
goed en met name verantwoord maatschap- speelden toen samen een aantal nummer sapelijk (liefst lokaal) goed doel geef deze dan men bij de ‘keuring van de straten’ tijdens het
door, met een kleine motivatie, via mail naar Wieker feest. Vanaf de ‘Vrienden van de
motorclub@antrappers.nl. Aangemelde doe- Wiek Live’ in 2017 doet ook drummer Hans
len van het afgelopen jaar doen automatisch Peter Sloots mee met deze coverband. Ook
nog een jaar mee in de verkiezing.
Ferry Johannes, Mario Mos, Jos van Kampen

Nieuwjaarsduik

Wieker Streetband live

Rijvaardigheidstraining
60+ succesvol verlopen
Omdat het belangrijk is dat mobiliteit van
ouderen van 60+ zo optimaal mogelijk blijft,
organiseert Veilig Verkeer De Wolden samen
met de afdeling Meppel 2 keer per jaar een
opfris cursus. De afgelopen cursus was in
Ruinerwold, waar 30 deelnemers aanwezig
waren. Tijdens de theorie kon men meer te
weten komen over o.a. de strepen op de weg
en ook de nieuwe verkeersborden kwamen
aan bod. De deelnemers kregen ook antwoord
op de vele vragen die ze zelf hadden en de
theorie werd afgesloten met een vragenlijst
zoals men die ook gebruikt met het verkeersrijexamen.
Er werd een uur met eigen auto gereden samen met een gecertificeerde rijinstructeur,
met een nabespreking. Verder kon men de
ogen laten controleren door een opticien en
het gehoor door een audicien. Verder was er
een reactie tester aanwezig. De sfeer tijdens
de gehele dag was gemoedelijk en de lunch
smaakte uitstekend. Om 16.00 uur kon iedereen huiswaarts keren en was men een ervaring rijker. Denkt u nu om ook een cursus te
volgen, er is voor 27 november nog enige

en Michel Hendriks zijn op 22 december van
de partij. Het repertoire varieert van Johnny
Cash, Normaal, Bokkers. AC/DC, tot
Rammstein.
Aanvang 22.00 uur. Entree: 5,00
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Bad to the Bone Grand Champion Bbq Culinair 2018
In een over het hele jaar, gedraaide competitie is het BBQ team Bad to the Bone verkozen tot
het ‘Beste culinair BBQ team van Nederland’. Dit team bestaande uit vijf personen is afkomstig uit geheel Nederland. Waaronder ook Peter Roos uit De Wijk. Afgelopen weekend werd
de buit binnengehaald in het plaatje Gorssel waar alles in het teken stond van het bereiden
van ‘wild’.
Met opdrachten als hazenrugfilet, wilde eend, en hertenrack, maar ook een mysterybox
die een wilde-zwijn procureur bevatte moest er wel nog even gestreden worden op het
scherpst van de snede. Maar uiteindelijk slaagde het team hier glansrijk in. Met in Gorssel
twee keer een 1e prijs voor eend en wild zwijn was het totaal klassement bekend, en werd de
grootste titel binnen gesleept.
Alle opdrachten moeten van de BBQ of op open vuur bereid worden, waarbij absoluut geen
gas of elektra is toe gestaan. Peter Roos: ‘De gerechten worden bereid op een joy-stove, smoker of kolenbbq, wat alle gerechten ook nog eens een geheel eigen smaak meegeeft.
BBQ culinair gaat iets verder dan een speklapje of een voorgegaarde kipsaté, maar zijn volledige maaltijden of nagerechten die ook nog eens prachtig opgemaakt op een bord of plank
gepresenteerd worden aan een kundige vakjury. Op de Facebookpagina van Bad to the Bone
is een impressie te vinden over de gerechten en de opmaak van de borden.
Voor Peter Roos smaakt de titel naar meer. Met zijn team wil hij volgend jaar opnieuw de
competitie aangaan met de concurrentie. ‘Er is uiteraard strijd onder de deelnemende teams,
maar voor de rest vind alles plaats in grote vriendschap en collegialiteit’.
De eerste volgende wedstrijden volgend jaar zijn 11 mei in Hardenberg, en 30 Mei tijdens
Hemelvaartsdag in Hoogeveen. Roos; ‘iedereen is welkom om eens een indruk te krijgen en
vooral te proeven van al dat lekkers’.
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Bruidsmode het Witte Huys verhuisd naar Dorpsstraat
Wie de afgelopen tijd door de Dorpsstraat kwam zal het waarschijnlijk gelijk zijn opgevallen
dat er tegenover Modewereld op nummer 43 ook stevig wordt geklust. De voormalige huisartsenpraktijk van dokter Idema is nu het nieuwe domein van ‘Het Witte Huys’ . Terwijl
timmerlieden nog steeds druk bezig zijn om alles af te ronden heeft Eline Broekroelofs twee
weken de deuren alvast geopend van haar bruidsmodezaak.
‘Onder de naam bruidsboetiek ’t Voorhuus
was ze 13 jaar gevestigd aan de Molenstraat.
‘We groeiden daar uit ons jasje. De nieuwe
locatie aan de Dorpsstraat is vier keer zo groot.
Een voorhuis kun je het nu niet meer noemen,
vandaar ook een nieuwe naam op de gevel’.
Dat de Dorpsstraat een metamorfose heeft ondergaan, heeft ook zeker mee gespeeld in het
besluit om te gaan verhuizen. ‘We merken
zeker dat bezoekers van de overkant nieuwsgierig zijn wat hier gebeurd, ondanks dat het
nog niet klaar is hebben we besloten gewoon
open te gaan’.
25 jaar actief in bruidsmode
Al 25 jaar is Eline actief bezig met bruidsmode. De eerste jaren bij een andere bruidsmodezaak, daarna ruim zes jaar om zelf bruidsjurken te maken. ‘Samen met de aanstaande
bruidjes op pad om stof uit te zoeken, en vervolgens er een jurk van maken. Schat dat ik er
meer dan honderd heb gemaakt’. Een tijdrovende klus zo blijkt. ‘Daar was je zeker zestig uur
mee bezig. Tussendoor kwamen de bruid dan een keer of wat langs om te passen. Dat lukt nu
niet meer. De jurken worden ingekocht, een coupeuse kan deze vermaken of aanpassen’.
Met een aantal coupeuses is er een goede samenwerking. Deze zitten op verschillende locaties in het land. ‘Handig voor bruiden die iets verder weg wonen. Want doorgaans moeten ze
toch een aantal keren terug komen om te passen’.
Er wordt nog steeds volop getrouwd zo bemerkt ze. ‘De bruiloften zijn misschien iets kleiner, of worden meer thuis gehouden, de bruidsjurk blijft’. En de keuze bij Het Witte Huys is
groot. ‘Kant over de schouders is helemaal de trend op dit moment. Net als lichte kleuren.
Strapless jurken zijn uit. Maar goed, niet iedereen wil er uit te zien als een ‘Sissi bruid’.
Tijd en aandacht voor klanten
Ook na vijfentwintig jaar geven de werkzaamheden haar nog steeds voldoening. ‘Je helpt
iemand op een hele speciale dag in het leven. Iedereen wil graag op een goede manier geholpen worden. Je koopt ook geen spijkerbroek. Voor hen is het spannend. Zelf kan ik er ook
nog steeds kippenvel van krijgen als een bruid haar jurk vindt. De vele lovende reacties op de
website perfectwedding.nl liegen er overigens niet om. Met een gemiddelde van 9,8 is de
waardering erg hoog. Eline heeft daar wel een verklaring voor. ‘We nemen ruim de tijd voor
de klanten en persoonlijke aandacht vinden we ook heel belangrijk. Via de app kunnen ze
tussendoor ook steeds vragen stellen, zodat we nog beter kunnen helpen’.
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Dorpsstraat 36 de Wijk
Tel: 0522-443400
-Maandag 24 december ook geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur met en
zonder afspraak!
-Maak ook online een afspraak op:
www.kapsalon-jolanda.nl
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Echtpaar Bisschop-Zanting 60 jaar getrouwd
Het echtpaar Jan en Marrie Bisschop-Zanting was woensdag 14 november 60 jaar getrouwd.
Reden genoeg voor Burgemeester de Groot om het echtpaar persoonlijk te komen feliciteren
namens het gemeentebestuur.
Jan Bisschop is een geboren en getogen Wieker. En groeide op als enig kind. Na de technische school ging hij aan de slag als verwarmingsmonteur bij Beijer in Meppel, later overgenomen door Breman. In De Wijk, is Bisschop vooral bekend als de ‘nestkastjesman’. En
daarmee is gelijk zijn grote hobby, het timmeren van nestkastjes genoemd. Die hangen overal
in het dorp, en vooral veel in het Dickninge bos waar hij nog dagelijks een wandeling annex
inspectieronde maakt. Naast de nestkastcontrole, is hij als vrijwilliger al jaren betrokken bij
het maaien en onderhouden van de bermen bij voetpaden in de omgeving van De Wijk. In het
verleden deed hij ook aan duivensport, en hielp hij mee met de opbouw van het traditionele
Pinksterconcours in het dorp. Volgens zijn vrouw is hij ‘een bezige bij, die niet stil kan zitten!’.
Marry werd geboren in groot gezin met zeven kinderen in Zuidwolde. Voor haar huwelijk
was ze werkzaam als dienstmeisje. En later had ze de zorg over de vijf kinderen die werden
geboren. Op hun beurt hebben de kinderen van echtpaar ook alweer voor nageslacht gezorgd.
Vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen zijn er inmiddels. De hobby’s van Marrie zijn
fietsen en lezen. Lopen gaat iets minder goed na een knieoperatie.
Beide echtelieden ontmoeten elkaar op een dansavond in Zuidwolde. En hadden het daar
gezellig met elkaar. Zoals gebruikelijk brachten de jongens hun meisje veilig naar huis. >>
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Dat gebeurde echter niet zonder slag of stoot, want de fiets van Jan was in eerste instantie
verdwenen, verstopt door jongens uit het dorp. Maar werd niet veel later terug gevonden.
‘Ze vonden het denk ik niet leuk, dat we achter hun meisjes aanzaten’. Niet veel later kregen
ze verkering. Om enkele jaren later te trouwen in het gemeentehuis van Zuidwolde. En nadien een klein feestje. Marrie: ‘Het meer een receptie voor familie en vrienden. Echt mooi
weer was het op de huwelijksdag niet, iets wat grauwig’.
Na het trouwen trokken ze tijdelijk in bij de ouders van Jan in De Wijk Daarna verhuisden
naar de Beatrixweg. Waar ze 56 jaar woonden. Als een van de eersten hadden ze de beschikking over centrale verwarming. Door hem zelf aangelegd. Sinds enkele jaren wonen ze in een
seniorenwoning aan de J.L Nijsinghweg. En dat bevalt ook prima. ‘Alles op de begane grond.
En een schuur achter het huis om te knutselen dat was een voorwaarde van hem’, vertelt Marrie lachend.
Echt op vakantie gaan was er niet bij tijdens hun werkzame leven. Ze hadden een stacaravan
in IJhorst waar ze graag vertoefden. Na de pensionering werd de schade alsnog ruimschoots
ingehaald. ‘We hebben prachtige reizen gemaakt naar o.a.: Canada, Afrika, Noorwegen, Griekenland, Oostenrijk en Frankrijk, waar een van de dochters nog steeds woont en werkt’. Het
diamanten huwelijk wordt gevierd met een receptie voor familie, vrienden en kennissen. Ook
volgt er nog een ‘weekendje weg’ met de kinderen, kleinkinderen en aanhang. ‘Daar kijken
we al naar uit. Zo vaak gebeurt het niet dat iedereen er bij is’. <<
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Autorijschooldewijk bordsponsor bij Wacker
VV Wacker heeft zondag voor aanvang van de wedstrijd Wacker – RKO een nieuwe bordsponsor mogen verwelkomen. Gerdo Kleine van autorijschooldewijk was aanwezig en kreeg
van de sponsorcommissie een bos bloemen overhandigt. Kleine is in 2017 gestart met zijn
autorijschool. De auto waarin les gegeven wordt is Hyundai i30 1.6 CDRI die van de nieuwste techniek is voorzien die bij deze tijd past. De lessen in onze automaat worden gegeven in
onze Toyota Corolla Verso 1.8 benzine ook met hoge zit. Toeval of niet de wedstrijd tegen
RKO werd door Wacker gewonnen met 3-2.

Roreko kipactie
De Wijk en IJhorst kent een trouwe schare inwoners die altijd mee doen aan acties van allerlei verenigingen. Dat doen ze niet zo maar, belangrijk vinden ze de betrokkenheid, de kwaliteit van de producten en de prijs.
Al jaren organiseert de korfbalvereniging een kipactie en al jaren kopen trouwe inwoners van
De Wijk, IJhorst en omgeving deze producten. Hiermee sponsoren de bewoners de korfbalvereniging. De opbrengst komt namelijk geheel ten goede aan de jeugd – en overige korfbalactiviteiten. Vanaf 26 november start de verkoop en komt er een lid bij u langs en kunt u de
bestelling weer plaatsen. Er is gelegenheid om direct te betalen. Dit jaar bestaat het assortiment weer uit de kiprollade, de kippenbouten, TV-sticks en kipnuggets, allemaal in kilo verpakking en voor concurrerende prijzen. Als u niet thuis bent kunt u ook gebruik maken van
de mogelijkheid om online te bestellen. Dat kan via kipactie@kvroreko.nl .
Op zaterdag 22 december wordt de bestelling weer bij u thuis afgeleverd. RoReKo bedankt u
voor de wijze waarop u de vereniging sponsort !
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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
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