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De sponsorloop van IKC de Horst voor Alpe 

d’HuZes/KWF fonds heeft een fenomenaal 

bedrag van € 8243,15 in het laatje gebracht.  
 

Op 5 april deden alle leerlingen deden mee 

aan de sponsorloop om hiervoor geld in te 

zamelen. Kristian van der Meer van Best 

Water Choice BV, en tevens vader van drie 

kinderen die naar de Horst gaan, had voor 

alle kinderen een bidon. Coop Dunnink spon-

sorde ranja en broodjes voor de deelnemers. 

Groepsleerkracht René van der Veen had 

tevoren niet verwacht dat dit een dergelijk 

hoog bedrag zou opleveren. Onder collega’s 

was de grap al gemaakt dat hij het bij een 

opbrengst tienduizend euro zelf zou verdub-

belen. ‘Het scheelde maar weinig’. moest hij 

zelf ook erkennen. Van der Veen fietst op 6 

juni voor de derde keer de Alpe d’HuZes op.  
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Te koop gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Wat me deze keer opviel!! 
 

Deze week moest ik ’s morgens vroeg even 

naar ‘mijn oude school’ De Horst. Het was 

om ongeveer 8 uur en de leerlingenstroom 

(gelukkig vaak vergezeld door ouders!!)

richting De Horst kwam al aardig op gang. 

Wat mij opviel, en eigenlijk ben ik er van 

geschrokken, was de toch wel erg gevaarlijke 

oversteek van de Dorpsstraat/Postweg, ko-

mend vanuit plan Dunninghe richting school. 

Alleen een paar ‘haaientanden’ geven aan dat 

je een gevaarlijke situatie nadert en wel, 

vooral op dat tijdstip, een razend drukke 

Dorpsstraat!  Ik heb een tijdje stilgestaan en 

mij afgevraagd: ‘Waar zijn onze verkeersbri-

gadiers gebleven en onze toezichthoudende 

ouders, die in het verleden bij de oude school 

midden in het dorp zo voortreffelijk hun werk 

hebben gedaan?’. De plaatselijke politie (is 

die er nog?) kwam toen een middag op 

school, om de leerlingen  van de hoogste klas 

(sen) te instrueren,  hoe ze hun taak als ver-

keersbrigadier moesten uitvoeren (de agent 

ging zelfs mee naar het zebrapad, om het 

voor te doen!) De mooie oranjejassen en de 

schildjes zullen er toch nog wel zijn? Nou 

dan! Bovendien draagt het, naast veiligheid, 

ook bij aan een stukje verantwoordelijkheid, 

van de leerlingen! 
 

Wat me nog meer opviel!! 
Dat was, alweer enkele weken geleden, toen 

ik in de krant las, dat we er op sportgebied 

weer een kampioen in ons dorp bij hebben en 

wel ons aller Roreko, de plaatselijke korfbal-

vereniging, die in de veldcompetitie kampi-

oen van de 4e klasse werd. Toen ik dat zo las, 

gingen mijn gedachten zo’n 35 jaar terug, 

toen wijlen Jan Schrotenboer uit de Schip-

horst, penningmeester was van onze ouder-

commissie bij De Horst. De vergadering van 

de oudercommissie begon meestal een half 

uur later, omdat Jan zo gedreven was aan-

gaande korfbal, dat hij niet uitgepraat raakte. 

Er moest en er zou in De Wijk/IJhorst weer 

een korfbalclub uit de grond gestampt wor-

den, die was er vroeger ook geweest 

dus……………En mensen die deze Jan 

Schrotenboer gekend hebben, zullen zich 

herinneren dat als deze Jan één keer iets in 

zijn grote handen had, hij het nooit en never 

weer losliet! En de nieuwe korfbalclub kwam 

er, tot grote vreugde van Jan uit De Schip-

horst. De naam werd Roreko (Rond de Reest 

Korfballen). Deze sportvereniging is inmid-

dels uitgegroeid tot een niet meer weg te den-

ken vereniging in onze dorpsgemeenschap. 

En wat zou Jan Schrotenboer uit De Schip-

horst het kampioenschap van dit jaar graag 

hebben meegemaakt!  Helaas, helaas heeft 

het niet zo mogen zijn. Maar ik weet bijna 

wel zeker, dat zijn naam in de kampioensroes 

van deze weken , zeker vaak (en verdiend) 

genoemd zal zijn!! 
 

Jan Tijink    

Prins Clauslaan 1 
 

Collecteweek Longfonds 
 

Van 13 t/m 18 mei is de collecte van het 

Longfonds. Meer dan 33.000 vrijwilligers 

gaan dan op pad met maar één doel: geld 

inzamelen voor de strijd tegen longziekten. 

Meer dan 1 miljoen mensen in ons land heb-

ben een ongeneeslijke longziekte. Voor hen 

is ademen een voortdurende of terugkerende 

strijd. Een strijd die ze niet alleen kunnen 

winnen. Daarom strijdt het Longfonds voor 

gezonde lucht en gezonde longen. Help ook 

mee! Geef aan de collectant of ga naar long-

fonds.nl 

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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 Belangenvereniging zoekt 

nieuwe bestuursleden 
 

De Belangenvereniging de Wijk is op zoek 

naar nieuwe bestuursleden.   

Het huidige heeft er nog steeds zin in, maar 

het regelement zegt dat het tijd is voor 

nieuwe bestuursleden. 
 

Wie heeft zin om samen met ons de stand-

punten van de bewoners uit te dragen naar 

de Gemeente. Onze stem te laten horen, 

mee beslissen over zaken die ons dorp aan-

gaan. 
 

Iedere 1e woensdag van de maand                   

vergaderen we in de Havezate, aanvang 

20.00 uur. U bent van harte welkom om 

een keer te ervaren wat ons zoal bezig 

houdt. 
 

Voor meer informatie kunt U informeren 

bij de Belangenvereniging. 

Stuurt u dan een mail naar:   

wijkerbelang@gmail.com 

mailto:wijkerbelang@gmail.com


 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



  

 5 

 

 

J&J markt en partijhandel 
Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij 
aanwezig 

Zwembad De Slenken is klaar voor het nieuwe seizoen 
 

Met dit zonnige weer ziet zwembad De Slenken er nog beter uit. Op zaterdag 27 april om 

13.00 uur  zijn de nieuwe deuren van zwembad de Slenken voor het eerste geopend De afge-

lopen winter is er hard gewerkt aan het mooier en fijner maken van dit mooie openlucht-

zwembad. De twee grote baden, het peuterbad, de grote ligweide, de speeltuin liggen er 

prachtig bij zodat alle zwemgasten er sportief en recreatief kunnen genieten.  
 

De meest in 

het oog sprin-

gende veran-

dering is de 

entree. Er 

zijn geen 

tralies meer 

maar een 

mooie nieu-

we pui ver-

welkomt de 

zwemmers. 

Achter de 

deuren is een 

nieuwe entree 

met de kassa 

geplaatst.   

 

 

Qua comfort gaan de zwemmers er met grote sprongen op vooruit. Er zijn zes nieuwe en 

beschutte douches gemaakt. Aan de andere kant van de ingang is de prachtige nieuwe kiosk. 

Bestuursvoorzitter: Jan Faber: 'Van hieruit kunnen de vrijwilligers alle gasten op het ruime 

terras bedienen met allerlei lekkere warme en koude versnaperingen' 
 

De energievoorzieningen voor de nieuwe douches, kassa en kiosk zijn duurzaam gereali-

seerd. Het meest in het oog springende daarvan zijn de zonnecollectoren en warmtewisse-

laars op het dak.  Kortom, alle voorzieningen en de vrijwilligers zijn weer klaar om je te ont-

vangen om sportief te komen zwemmen, of een dagje te recreëren. Het zwembad heeft ruime 

openingstijden. Verder staan er zwemlessen op het programma en ook diverse andere lessen 

zoals zeemeerminzwemmen, aquajoggen en borstcrawl. Alle info hierover is te vinden op de 

website en inschrijven kan daar ook. Meer informatie: www.zwembaddeslenken.nl  
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Kranslegging graf sergeant Latham 
 

Groep 8 van IKC de Horst is vrijdagmiddag 26 april naar het kerkhof in De Wijk geweest in 

het kader van de 4 mei herdenking. Samen met Meester René van der Veen en voormalig 

hoofdmeester Jan Tijink werd er daarna een krans gelegd bij het graf van de gesneuvelde ser-

geant Ferdinand Graham Latham, die begraven ligt op de gemeentelijke begraafplaats in De 

Wijk.  
 

Het graf is op de begraafplaats in De 

Wijk het enige oorlogsgraf van het 

Gemenebest uit de Tweede Wereld-

oorlog. Begin jaren tachtig werd het 

‘graf geadopteerd’ door de school. 

Sindsdien worden er elk jaar rond do-

denherdenking op 4 mei bloemen ge-

legd door alle schoolverlaters. Serge-

ant Latham van de Royal Australian 

Air Force sneuvelde op 5 mei 1943.  

Het schoolbestuur vindt de traditie van 

herdenken en kranslegging belangrijke 

aspecten om kinderen mee in aanra-

king te laten komen. Zo hebben de leerlingen de afgelopen periode tijdens de geschiedenisles-

sen over de Tweede Wereldoorlog gewerkt. De leerlingen hadden zelf verhalen en gedichten 

gemaakt over oorlog en vrijheid. En mochten deze voorlezen bij het graf van Francis Graham 

Latham. Hier werd  ook een minuut stilte in acht genomen. Wethouder Mirjam Pauwels was 

hierbij aanwezig. Het werd een sfeervolle herdenking.  

 

kunstenaars vertellen over hun passie voor vogels  
 

Van 11 tot en met 19 mei is de Nationale Vogelweek. Bij Wildschutserve kunt u dan nog de 

expositie 'Bevlogen’ bezoeken: vogels gezien door de ogen van zes kunstenaars. Speciaal 

voor de Nationale Vogelweek zijn er op zaterdag 11, zondag 12, zaterdag 18 en zondag 19 

mei ’s middags vanaf 13.00 kunstenaars aanwezig om aan de hand van de getoonde beelden, 

zeefdrukken en schilderijen te vertellen over hun inspirerende ontmoetingen met vogels. Beel-

denatelier Wildschutserve, Stapelerweg 29 in De Stapel (bij de Wijk) is open op vrijdag t/m 

zondag van 11 tot 17 uur. Informatie: www.wildschutserve.nl  
 

De expositie lijkt wel speciaal ingericht voor de Nationale Vogelweek… de muren van het 

beeldenatelier hangen vol met vogelkunst, uitgevoerd in onder meer olieverf, zeefdruk en pot-

lood, en overal staan er beelden, zowel in steen, brons en hout. In het kader van die Nationale 

Vogelweek zullen de deelnemende kunstenaars de bezoekers vertellen over hun ervaringen 

met vogels, de achtergronden van het werk of de belevenissen die hen inspireerden tot het 

maken van vogelkunst. Luister naar ‘bevlogen’ verhalen over knorrende papegaaiduikers, 

mysterieuze nachtzwaluwen of de echte ‘Pirates of the Caribbean’. 
 

Ontmoet op zaterdag 11, zondag 12, zaterdag 18 en/of zondag 19 mei vanaf 13.00 uur de kun-

stenaars en luister naar hun inspirerende, informatieve of ontroerende anekdotes bij de getoon-

de kunstwerken. Deelnemende kunstenaars zijn Frea Stuurwold , Robin d'Arcy Shillcock, Bas 

Teunis , Jaap Deelder, Bert Denneman en Olga de Lange. Meer informatie over de expositie 

en de aanwezigheid van de kunstenaars vindt u op www.wildschutserve.n  
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Zwemles volwassenen  
Kun je niet (goed) zwemmen en zou je het 

alsnog graag willen leren?  

Dit is je kans! Met deze lessen kun je gaan 

voor diploma A, B en C.  
 

De lessen Kosten:  
Maandag 18:45 – 19:15 Diploma A € 150  

Woensdag 18:45 – 19:15 Diploma B € 90  

Zaterdag 11:25 – 11:55 Diploma C € 90  

www.zwembaddeslenken.nl 

 

Bibi de Wit verkozen tot 

Drentse Kei van 2019 
 

Bibi de Wit uit de Wijk heeft donderdag 25 

april de Drentse Kei gewonnen. Bibi studeert 

voor kok en is gekozen tot de beste en meest 

gemotiveerde leerling van het Drenthe Colle-

ge in Meppel. Ze loopt momenteel stage bij 

tweesterrenrestaurant De Groene Lantaarn. 
 

De Drentse Kei is een initiatief van het 

Drenthecollege. De prijzen werden uitgereikt 

tijdens de studiedag van de school DC Groei 

in het Rensenpark in Emmen. Via internet 

kon iedereen stemmen op de verschillende 

genomineerden. Bibi de Wit wordt door het 

Drenthe College voorgedragen bij de landelij-

ke verkiezing van beste student en beste leer-

bedrijf. 

 

Sfeervolle 4 mei                         

herdenkingsbijeenkomst  
 

De 4 mei herdenkingsbijeenkomst in De Wijk 

is zaterdagavond druk bezocht. De molen in 

De Wijk was het centrale verzamelpunt. Van 

hieruit liepen vele inwoners mee met de stille 

tocht naar de begraafplaats. Om 19.59 uur 

klonk de ‘Last Post’. Daarna werden twee 

minuten stilte in acht genomen. Aansluitend 

speelden de muzikanten van de Koninklijke 

Apollo het Wilhelmus. Gemeente raadslid 

Ronald Brouwer was hierbij aanwezig. En 

droeg net als Jan Tijink een verhaal voor. 

Hierna volgden kransleggingen bij het graf 

van piloot Latham, bij het graf van verzets-

held Fernim, verzetsheld Hazelaar en verzets-

held Donker 
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De Wiek op Wiel’n                 

op zondag 19 mei 
 

De wielerronde van de Wijk komt sterker 

terug dan ooit. Op zondag 19 mei staat het 

dorp de hele dag in het teken van de wieler-

sport en komen alle categorieën in actie. De 

nadruk ligt op de jongeren, die mogelijk gaan 

rijden voor een kwalificatie voor het Neder-

lands kampioenschap. 
 

Behalve de jeugd komen ook dames en heren 

aan de start, tot aan de eliterenners aan toe. 

Dat gaat dan niet om een topper als Tom 

Dumoulin, die rijdt op dat moment echter de 

Giro d’Italia, maar wel renners daar net onder 

die zin hebben in een criterium. Ook topda-

mes als Anna van der Breggen, Annemieke 

van Vleuten en Chantal Blaak zouden zich 

kunnen melden voor De Wiek op Wiel’n. 
 

Wielerkoers 
‘We hebben in het verleden altijd een koers 

op tweede paasdag gehad met vooral jeugd, 

zijn na een aantal jaren zonder wielerkoers 

naar de zaterdagavond gegaan, maar keren 

weer terug naar de jeugd. Er zijn niet zoveel 

jeugdwedstrijden en de KNWU is blij met 

ons initiatief’, laat Ronald Brouwer namens 

De Wiek op Wiel’n weten. 
 

‘We hebben daar wel de hele dag voor nodig, 

want alle zeven categorieën bij de jeugd star-

ten.’ Het is de bedoeling om al om half tien te 

beginnen met de eerste categorie. ‘Die kin-

deren rijden drie rondjes en zijn misschien in 

een kwartiertje klaar. Daarna volgen de oude-

ren. Om kwart voor twee starten dan de da-

mes, samen met de junioren, nieuwelingen en 

eliterensters. Die fietsen door elkaar heen. 

Daarna komen de heren op het parcours.’ 
 

Alle eliterenners mogen meedoen, maar de 

ervaring leert dat het vaak om semiprofs gaat 

zonder ploegcontract. ‘Denk bijvoorbeeld aan 

een topper als Fleur Nagengast bij de dames, 

al rijdt die wel voor en Belgische ploeg. Bij 

de heren verwachten we een heel breed deel-

nemersveld, vergelijk het maar met de Ko-

ningsronde van Beilen, waar meer dan hon-

derd renners aan de start stonden in 2018.’ 
 

Voordelen 
Brouwer ziet voordelen aan de zondag als 

koersdag. ‘Voor de zaterdagavond was het 

vaak trekken aan coureurs om ze hierheen te 

halen. Het gaat om coureurs die net onder de 

top zitten, die bijna-profs zijn ook echt hele 

goede renners hoor. Ik heb een redelijk breed 

netwerk en ken veel mensen, dan kan het zo 

zijn dat er een leuke ploeg komt. En we heb-

ben Sven Kramer hier ook al gehad, ook leuk 

hoor’, glundert Brouwer. 
 

Er is die dag op dit moment nog geen andere 

wedstrijd in de wijde regio, alleen in het zui-

den des lands. Er worden in wielerland wel 

meer wedstrijden op de zondag gehouden, het 

is een doorgaans rustige dag waar de winkels 

meestal gesloten zijn. 
 

‘Nu kunnen we gewoon het normale parcours 

gebruiken. Starten bij de molen, voorbij Van 

de Belt linksaf, dan direct weer links en 

rechts de Julianaweg in. Bij Dunninghe links, 

door de nieuwbouw en uiteindelijk weer op 

de Dorpsstraat. Dat de Dorpsstraat is ver-

nieuwd, is natuurlijk prachtig. Onze medebe-

stuurder Henk Kreeft zit ook in de commissie 

van de Dorpsstraat en vertelde dat de project-

leider al een feestje voor de opening had aan-

gekondigd. De reconstructie van de Dorps-

straat was er vorig jaar de reden van dat er 

geen wielerronde werd gehouden.  

Bron: Artizzl Media Peter Nefkens  
 

 

Opening Dorpsstraat 
 

Op zaterdag 18 mei staat de feestelijke ope-

ning van de Dorpsstraat gepland. Dit gebeurt 

op het terrein van dorpshuis de Havezate. 

Inwoners zijn vanaf 14.00 uur welkom.   

Wethouder Gerry Prent zal namens Gemeente 

de Wolden  een toespraak houden. Verder 

zullen er diverse activiteiten zijn. En is er een 

springkussen voor de kinderen. Ook is er een 

optreden van de Dickninger Geuzen. Het 

feest duurt tot 18.00 uur.  
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Frisse start Koningsdag in De Wijk 

Koningsdag in De Wijk is ondanks het frisse begin voortvarend van start gegaan vanmor-

gen. Dit begon traditiegetrouw met de rommelmarkt op het Holwortelplein. Waar de kin-

deren hun spulletjes hadden uitgestald. De zelf ook jarige burgemeester de Groot was aan-

wezig om de aubade af te nemen. Dit gebeurde met medewerking van de Koninklijke mu-

ziekvereniging Apollo. Voor de vele kinderen was de ijsbaan op het Holwortelplein onge-

twijfeld het hoogtepunt. Als afsluiter was er een Bingo. De organisatie was in handen van 

Oranjevereniging De Wijk.  



  

 12 

 

Klik & Tik in De Wijk 
 

Internet is een belangrijke factor geworden in 

het dagelijks leven. Bankzaken, belasting-

aangifte of communiceren met anderen. Bij-

na alles gaat tegenwoordig via internet. Bi-

bliotheek De Wijk organiseert daarom de 

cursus Klik & Tik. Hier worden deelnemers 

digitaal vaardig zodat zij zelfstandig deel 

kunnen nemen aan het digitale verkeer. Er is 

ruimte voor nieuwe deelnemers vrijgekomen. 

Elke vrijdag is er van 10.00 tot 12.00 uur 

gelegenheid om langs te komen.  
 

Tijdens de cursus leren de deelnemers hoe zij 

websites kunnen zoeken, e-mailen en  

bestanden kunnen downloaden. Het is niet 

noodzakelijk om eerdere ervaring met de 

computer te hebben om mee te doen. Naast 

basisvaardigheden is er ook mogelijkheid tot 

verdieping. Bijvoorbeeld het gebruik maken 

van je DigiD of het werken met een tablet. 
 

Meedoen 
Mensen die interesse hebben om deel te 

nemen kunnen elke vrijdag van 10.00 tot 

12.00 uur terecht in Bibliotheek De Wijk. 

Deelname aan de cursus is gratis en er is 

geen lidmaatschap van de bibliotheek nodig. 

Het is mogelijk voor deelnemers om gebruik 

te maken van de digitale voorzieningen in 

de bibliotheek, maar het meenemen van een 

eigen laptop/tablet heeft de voorkeur. Voor 

vragen over de cursus kunnen belangstellen-

de deelnemers contact opnemen met de bi-

bliotheek. 
 

Fietstocht  
De fietstocht op weg naar 25 jaar de Wolden 

gaat op 18 mei door Koekange. Tijdens deze 

tocht komt  u langs de Protestantse  kerk aan 

de Kerklaan. De kerk is deze dag open tus-

sen 10 en 16 uur. In de kerk wordt die dag 

een expositie gehouden door de Historische 

Vereniging De Wijk- Koekange van oude 

foto’s, dorpsfilms enz. Ook als u die dag 

niet fietst bent u hier van harte welkom. De 

toegang is gratis. 

Bedankt  
Wij willen graag iedereen bedanken                     

die aandacht besteed hebben tijdens                        

zijn leven ziekte en overlijden van                            

Koop Schiphorst Haalweide.   
 

Neven en Nichten 
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Cabriorit voor dertiende 

keer van start 
 

Na een erg succesvolle rit in 2018 heeft het 

bestuur besloten om wederom een Cabriorit 

De Wijk te organiseren. Deze gaat zondag 18 

augustus voor de dertiende keer plaats vinden.  

De start is dit jaar bij restaurant /grand café 

Mulino. Vanaf 10.30 uur kunnen deelnemers 

zich daar melden om het routeboekje in ont-

vangst te kunnen nemen. Er kan tussen 11.00 

uur en 12.30 uur gestart worden.  
 

De route is deze keer zo’n 145 km lang en zal 

weer door heel veel verschillende soorten 

landschappen voeren. Neem de tijd en geniet 

zoveel mogelijk van de omgeving, er is geen 

wedstrijdelement. Onderweg zijn er genoeg 

horecagelegenheden, waarvan een aantal al 

voor je in het routeboekje aangegeven zijn.  
 

Eindpunt van de rit is wederom bij restaurant/

grand café Mulino. Daar is de gelegenheid 

om na afloop nog even gezellig iets te drin-

ken. En om met andere deelnemers nader 

kennis te maken of om de rit te evalueren.   
 

Wie mee wil doen met de Cabriorit kan zich  

inschrijven via www.cabrioritdewijk.nl Er is 

in totaal plaats voor 125 equipes. Vol is vol, 

dus wees er op tijd bij! Houd ook de Face-

book pagina www.facebook.com/

cabrioritdewijk in de gaten.  
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Paasfestijn  
Dinsdagmiddag 16 april was er zgn. paasfes-

tijn op IKC de Horst. Voor alle kinderen van 

4-12 jaar stonden er leuke dingen op het pro-

gramma zoals een trommelworkshop, crea 

met Annet, sport en spel en een speurtocht. 

Maar liefst 80 kinderen deden hier aan mee. 

Er werd afgesloten met een Paasbingo waar 

leuke prijzen mee te winnen waren. De kin-

deren hadden een leuke middag die van 14.00 

tot 16.30 uur duurde. 

Swim2Walk in De Wijk 
 

Inwoners van De Wijk e.o. kunnen binnenkort 

weer meedoen met de Swim2Walk. Oftewel 

zwemmen en wandelen met z’n allen. Deze 

gezellige activiteit is van 21 mei t /m 24 mei. 
 

Het programma voor de vier dagen ziet er als 

volgt uit: (afzonderlijke dag (en) meedoen is 

ook mogelijk) Dinsdag 21 mei: Zwemmen, 

start tussen 18.00-18.30. 

Kinderen met zwemdiploma tot 9 jaar zwem-

men tien baantjes. Kinderen ouder dan 9 jaar/

volwassenen zwemmen 20 baantjes  

Kinderen zonder diploma kunnen in het klei-

ne bad ’baantjes trekken’/lopen, in totaal acht 

baantjes 

Woensdag 22 mei: Wandelen met nieuwe 

afstanden: 2,5 km, 5 km of 10 km, start om 

18.00 bij de Molen. 

Donderdag 23 mei: Zwemmen, zie 21 mei. 

Vrijdag 24 mei: Wandelen, start om 18.00 

vanaf Zwembad De Slenken. Na 2,5 km ko-

men we terug bij het zwembad, waar om 

18.30 de kleinere kinderen en evt. ouderen 

kunnen aansluiten voor nog eens een ronde 

van 2,5 km. Voor de kinderen met een zwem-

diploma is er als afsluiting nog discozwem-

men in Zwembad de Slenken.  
 

 

Klimaatcafé aan de Reest  
Op zaterdag 11 mei wordt er in de kerk IJ-

horst - De Wijk (15.30 – 17.30 uur) een kli-

maatcafé aan de Reest gehouden met als titel 

klimaatverandering, of groene gekte? Dit café 

is een initiatief van het Levenscafé IJhorst -

De Wijk. Voor meer informatie: Namens de 

stuurgroep: Leo Tjoonk 06-53 64 88 94. 
 

 

Feestelijke Heropening 

Welkoop De Wijk 
 

Op 23, 24 en 25 mei viert  het Team van Wel-

koop De Wijk op feestelijk wijze de herope-

ning van de ingrijpend verbouwde winkel. 

Welkoop De wijk, gevestigd in de karakteris-

tieke koren molen uit 1829, kent een rijke 

historie. In het verre verleden nog onder de 

namen landbouwbank, CLM, ACM. sinds 

1994 staan de huidige eigenaren Catja en Ge-

rard Inberg aan roer. Waar vroeger de Wel-

koop voornamelijk hoofdleverancier was van 

de boeren in de wijde regio, is het assortiment 

nu voornamelijk uitgebreid voor consumen-

ten, waarbij de expertise de sfeer van toen 

nog voelbaar is. In het verleden zijn diverse 

aanpassingen aan de winkel en de molen ge-

daan. De vernieuwde Welkoop winkel is een 

ware metamorfose, waarbij een van de au-

thentieke loodsen uit die vroegere tijd bij de 

winkel is getrokken. Het resultaat is ruim 700 

meter met forse uitbreiding in de assortimen-

ten dier tuin en (werk) kleding. Op de ope-

ningsdagen zijn diverse activiteiten gepland 

en profiteert iedere klant van 20% korting op 

een artikel naar keuze. 
 

Welkoop  De Wijk 

Dorpstraat 65 

7957AS De Wijk 

0522-441220 

www.welkoop.nl 
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Verloren trouwring na          

45 jaar weer boven water 
Tina Bork (78) uit De Wijk is dolgelukkig dat 

ze haar originele trouwring weer terug heeft. 

Ze verloor de ring vijfenveertig jaar geleden 

tijdens schoonmaakwerkzaamheden bij haar 

ouders aan de Parkweg in De Wijk. Vinder 

Joop Wachtmeester stuitte donderdag 25 april 

tijdens graafwerkzaamheden in de tuin bij zijn 

dochter Chantal op het kostbare kleinood. 
 

De vondst is bijzonder. Op deze plek aan de 

Parkweg zijn de oude woningen enkele jaren 

geleden afgebroken en nieuwbouwwoningen 

voor in de plaats gekomen. Diverse keren is 

er gegraven, puin afgevoerd en zand gebracht. 

Ook donderdag was dat het geval. 
 

Joop Wachtmeester: ‘Ik was bezig om een 

schutting te plaatsen, en stuitte met de grond-

boor op wat zand en puin. Daartussen zag ik 

iets glinsteren. Eerst dacht ik nog zal wel een 

kinderringetje zijn. Toen ik het oppakte bleek 

het een gouden ring te zijn. Nadat het zand er 

tussen uit was gewreven werd de inscriptie 

‘Jan 7-5-61’ duidelijk. Chantal Wachtmeester 

nam daarop contact op contact met Gemeente 

De Wolden. Daaruit bleek blijkt dat het huwe-

lijk niet in de gemeente (voorheen De Wijk, 

Zuidwolde, Ruinen en Ruinerwold) plaats 

heeft gevonden. De datum was op een zon-

dag. Het bleek achteraf de verlovingsdatum 

van Tina en Jan te zijn.  
 

Chantal: ‘En omdat er diverse keren zand is 

aangevoerd bij deze was ook niet duidelijk of 

degene uit De Wijk kwam’. Daarop besloot ze 

een foto van de ring op social media te plaat-

sen. Toevallig zag Stefan Bork, de zoon van 

Tina en Jan de oproep, en meende zich te 

herinneren dat zijn moeder ooit eens een ring 

was kwijt geraakt. En het bleek inderdaad om 

haar verloren gewaande trouwring te gaan. 

Vrijdagmiddag 26 april kwamen Tina en Jan 

Bork op de koffie bij Chantal en haar ouders. 

Tina kreeg haar ring terug en de vinder kreeg 

als dank een prachtige bos bloemen.  
 

Hoe ze de ring ooit kwijt geraakt is weet Tina 

niet meer precies. ‘Dat is waarschijnlijk tij-

dens het wassen gebeurd. Mijn vader heeft 

destijds de riolering nog open gehaald om te 

zoeken, maar de ring werd niet gevonden’.  

Echtgenoot Jan Bork kon vrijdagmiddag het 

kostbare kleinood weer om de vingers schui-

ven bij zijn echtgenote.  
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