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De Nieuwjaarsduik van de Antrappers 

bracht naar boven toe afgerond het mooie 

bedrag van € 2020 in het laatje. Dit bedrag 

gaat naar twee goede doelen.  
 

Dat zijn Bijenclub De Wijk voor vernieuwing 

van de bijenkast in Dickninge en voor IJhorst 

de renovatie van het schoolplein van OBS De 

Iekmulder. Een kleine afvaardiging van Glas-

vezel buitenaf was ook aanwezig. Zij hebben 

de nieuwjaarsduik ook gesponsord met een 

geldbedrag en handdoeken. Tevens hadden 

ze voor de Iekmulder nog een extra cheque 

van honderd euro, voor de aanleg van glasve-

zel. 
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Te koop gevonden, verloren 

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                   

 

De Wolden blijft groeien 
 

Op 1 januari 2020 telde gemeente De Wol-

den 24.331 inwoners. Daarmee is het 

aantal inwoners in De Wolden afgelopen jaar 

gestegen met 221. In 2018 steeg 

het aantal inwoners nog met 187. 

Burgemeester Roger de Groot is blij met de 

stijging. ‘Jaren geleden werd voorspeld dat 

De Wolden een krimp gemeente zou worden. 

Vanaf die voorspelling blijven we groeien. 

Opvallend is dat zich ook afgelopen jaar veel 

nieuwe inwoners in De Wolden hebben 

gevestigd: 1.244.  

Hoewel: De Wolden is natuurlijk erg aan-

trekkelijk door de combinatie 

van groen en ruimte aan de ene kant, en acti-

viteit en ondernemerschap aan de andere 

kant’. In 2019 zijn er 216 (2018: 211) kin-

deren geboren. Vorig jaar overleden 226 

personen (2018: 275). Er vertrokken 1.013 

personen naar een andere woonplaats (in 

2018: 1.060). telefoonnummer 0528-291919. 

Wat me dit keer opviel!! 
 

Na ‘het gedoe’ over wel of geen vuurwerk 

(tot zelfs in de 2e Kamer aan toe) kom ik 

daar toch nog even op terug. Vroeger (en ik 

hoor al iemand roepen: ‘Daar komt ie 

weer’!) als kwajongen, hadden wij een 

stroopblikje met een deksel erop. We gooi-

den een stukje carbid in dat blikje, spuug-

den er een keer op zodat er gas ontstond, 

trapten het dekseltje stevig aan, zetten onze 

voet op het blikje, pakten een lucifer, hiel-

den dat voor het spijkergaatje in de bodem 

van het blikje en……………het dekseltje 

vloog met een geweldige knal (in onze oren 

althans!) zo’n 10 meter weg. Wat een ver-

maak! 

Ik hoef u niet te vertellen dat de tijden (en 

ook de materialen  veranderd zijn! Comple-

te bomaanvallen zijn het tegenwoordig!  

Wat mij wel opviel dit jaar, was dat het in 

ons dorp redelijk netjes en ordelijk is verlo-

pen. Hulde dus aan onze jeugd! Maar….wat 

er eigenlijk ook behoort is,  om de volgende 

dag even de ‘rotzooi’ op te ruimen. Een 

kleine moeite om even de afvoerputjes vrij 

te maken van de overblijfselen van het 

vuurwerk. Een goed voorbeeld was de voet-

balvereniging ‘Wacker’, waar op oudejaars-

middag, op het sportveld, een goed georga-

niseerd vuurwerk werd afgeschoten  (met 

opruiming). Zo kan het dus ook! 
 

Jan Tijink   

Prins Clauslaan 50 
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Mondharmonicaclub het Reestdal stopt er mee 

Mondharmonicaclub het Reestdal houdt het 

na bijna twintig jaar voor gezien. Het groepje 

is door ouderdom en overlijden van een aan-

tal leden behoorlijk uitgedund.  Nu ook ac-

cordeonist Henk de Roo heeft aangegeven er 

mee te stoppen, is het voor de rest ook mooi 

geweest.  
 

Ten tijde van het tienjarig bestaan in 2010 

telde de club bijna dertig leden. Vorig jaar 

waren dat nog maar tien mannen en vrou-

wen. Waaronder een drummer en een accor-

deonist. Het oudste lid is zelfs al negentig 

jaar.  Dirigente Ina Zuidema: ‘Nieuwe leden 

zijn niet te vinden, en jeugd is er al helemaal 

niet voor te porren’. Tot voor de afgelopen 

kerstdagen werd er iedere dinsdagmorgen 

nog  enthousiast gerepeteerd bij café de 

Wiekslag in De Wijk. En daar werd ook af-

gesloten met een diner. 
 

Het plezier stond altijd voorop bij de Mond-

harmonicaclub.  Zo werden er optredens ver-

zorgd bij de Drentse Rijwielvierdaagse, de 

Karstenhoeve in Ruinerwold en bij menig 

verzorgingstehuis in de regio. Het repertoire 

bestond grotendeels uit oude Hollandse lied-

jes, en enkele Duitse liedjes. ‘Het meezing-

gehalte was altijd erg belangrijk bij de mond-

harmonicaclub’ vertelt Alie Tiemens. ‘Het 

was ook een gezelligheidsclub. Een keer per 

jaar gingen we een dag met elkaar op stap. 

Dat zijn we van plan te blijven doen’.   
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Kaartmarathon wederom 

een doorslaand succes 
 

Terwijl de sneeuwvlokken gestaag de koude 

wintergrond bedekken is honderden kilome-

ters verderop de keuken  van v.v. Wacker 

gevuld met vrijwilligers, die zich bezig hou-

den met de voorbereiding voor de lunch tij-

dens het jaarlijkse kaartmarathon georgani-

seerd door de supporters vereniging van de 

v.v. Wacker. 
 

Snert van De Kok uut De Wiek en heerlijk 

belegde broodjes staan er op het menu. Alleen 

daarom al is het een traktatie om aanwezig te 

zijn bij dit mooie evenement aan het begin 

van het nieuwe jaar.  
 

De kantine was goed gevuld met kaarters. 

Sommige iets wat onwennig want de kantine 

krijgt een heuse metamorfose.  De schilders 

zijn de hele week druk bezig geweest en het 

klinkt nog een beetje hol. Onder genot van 

een bak koffie en zelfgemaakte knieperties 

van een persoon die in Heel Holland bakt 

hoge ogen zou gooien, was de mening van 

iedereen dat het er nu al heel mooi uit strak 

uit zag! Dat beloofd nog wat veur de toe-

komst sprak een bekende Wieker de wijze 

woorden. 
 

De kaarten vlogen enthousiast over de tafels 

en de laatste nieuwsfeiten uit de wereld wer-

den natuurlijk ook besproken. Zoals het be-

hoord werden de klaverjas potjes op een ui-

terst vriendelijke wijze tot een einde gebracht, 

wat ook wel bleek door vaak bulderende lach-

salvo’s. Aan het einde van de dag werden de 

punten bij elkaar geteld en kon de uitslag van 

de kaartmarathon mee gedeeld worden. Dit 

jaar streden Henk Hendriks en Roelie Wiltin-

ge om de 2e en 3e plaats. Het scheelde niet 

veel, maar Roelie moest in Henk de meerdere 

herkennen. Op vakkundige wijze werd John 

Stapel winnaar en samen met Henk en Roelie 

werden ze op de gevoelige plaat vastgelegd 

met hun welverdiende prijs. De Supporters 

Vereniging wil iedereen bedanken voor hun 

aanwezigheid en wil natuurlijk ook iedereen 

bedanken, die op welke wijze dan ook hebben 

meegewerkt aan de kaartmarathon! Tot vol-

gend jaar! Ook zijn er nog de reguliere kaart-

avonden, klaverjassen en jokeren, welke ge-

houden worden in de kantine. Kijk voor data 

op de site van v.v. Wacker.  

De Supporters Vereniging (verslag: S.B) 
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Apollo brengt serenade 

aan jarige Roelof Klomp 
 

Het harmonieorkest van de Koninklijke Mu-

ziekvereniging Apollo heeft woensdag 15 

januari op verzoek van Businessclub Wacker 

een serenade gebracht aan Roelof Klomp. De 

prominente inwoner uit De Wijk die zijn 90e 

verjaardag vierde bij café de Wiekslag werd 

compleet verrast door zijn dorpsgenoten die 

zich in het geheim hadden opgesteld achter de 

schuifdeuren. Wethouder Jan van ’t Zand was 

eveneens aanwezig om de felicitaties over te 

brengen namens  gemeente De Wolden. 
 

Dorpsfiguur 
In De Wijk is Roelof een bekende verschij-

ning. De voormalig uitbater van cafe Wittink 

is al jaren met pensioen. Maar stil zitten, of 

achter de geraniums hangen is er voor Roelof 

niet bij. In tegendeel zelfs. De nog immer 

kwieke en fitte Klomp is zo'n dorpsfiguur die 

overal en altijd klaar staat voor iedereen. Wie 

hem haastig door De Wijk ziet tuffen in zijn 

30 jaar oude VW, of voorbij ziet racen op de 

fiets heeft zo het vermoeden dat Klomp het 

na zijn 'Pensionering' waarschijnlijk drukker 

heeft dan ooit.   

 

Net zo jong als Wacker! 
Klomp werd op 15 januari 1930 geboren in 

De Wijk in buurtschap De Stapel. En is net zo 

oud/jong als de voetbalvereniging Wacker uit 

De Wijk, waar hij in 1945 lid van werd. In 

dat jaar werden er inwoners gevraagd om een 

voetbalteam samen te stellen die tegen de 

Canadese bevrijders een wedstrijd wilden 

spelen. Dat vond plaats op het veld van de 

club, waar nu garage Burgwal en de Shell 

staat. Eerst koeienvlaaien ruimen en lijnen 

trekken, voetballen en daarna wassen achter 

de plaatselijke kroeg. Na die wedstrijd 

(uitslag onbekend) werd hij lid van de VV 

Wacker, die op dat veld (weiland) nog vele 

jaren voetbalden. 
 

Vele jaren in 1e elftal 
Hij speelde vele jaren in het 1e elftal met veel 

van zijn vrienden (en later ook de lagere 

teams en in de legendarische (veteranen) za-

terdag teams.  >> 
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 Overname café Wittink 
Toen hij in 1966/1967 verhuisde naar De 

Wijk om café Wittink (tegenover de Wieker 

Meule) over te nemen werd hij nog meer met 

Wacker verbonden. Het was namelijk de 

thuisbasis van de vereniging. 

De teams vertrokken daar voor uitwedstrijden 

en kwamen daarna de 3e helft spelen (4e en 

5e...) Dit ook na de thuiswedstrijden omdat 

de club slechts twee kleedkamers had en een 

kleine ruimte wat meer een koffiekamer was. 

Toen zoon Arend ging voetballen werd hij 

trainer om zijn vaardigheden op de jeugd 

over te brengen. Het hoogtepunt was toen 

alle drie de teams van Wacker in 1973/1974 

kampioen werden. Er is toen ongeveer een 

maand lang gefeest, omdat er elke week wel 

een kampioen was. Apollo had café Witting 

in die jaren ook  als thuisbasis, totdat ze in 

Tachtiger jaren een eigen clubhuis kregen. 
 

Vrijwilligerswerk 

Eind tachtiger jaren stopte Roelof met het 

café en bleef hij aan Wacker verbonden. Hij 

werd kantinevrijwilliger en de kantine draai-

de op zijn horecadiploma's. Arend had in die 

tijd de rol van zijn vader in het eerste elftal 

overgenomen. In 2010/2011 stopte Roelof 

met dit werk, maar kwam nog regelmatig op 

het voetbal veld om wedstrijden van zijn club 

te bekijken. Ook nu nog. Zijn kleinzoon Ke-

vin voetbalt sinds een paar jaar in het eerste 

elftal en daar is Opa de meeste thuiswedstrij-

den aanwezig. En neemt hij steevast na de 

wedstrijd een paar borreltjes in de kantine, 

wat hij hopelijk nog lang zal kunnen doen.  
 

Ook was hij vele jaren actief voor de klussen-

dienst De Wijk/Koekange. Dat betrof vooral 

tuinwerkzaamheden bij senioren en leeftijd 

genoten in zijn woonplaats De Wijk. Inmid-

dels is dat afgebouwd tot nog drie tuinen. 
 

 

Biljarten 
Biljarten is nog steeds een grote hobby van 

Roelof. Iets wat hij minimaal een keer in de 

week nog doet, samen met zoon Arend. << 

Roelof was geroerd door de Apollo serenade   - Wethouder van ‘t Zand  bracht bloemen mee 
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Gratis computercursussen  
 

Klik & Tik is een computercursus voor begin-

ners, voor mensen die nog niet wegwijs zijn 

op de computer en op internet en dat wel 

graag willen worden. In de cursus wordt ge-

leerd gebruik te maken van de mogelijkheden 

van de computer, zoals een tekst maken, e-

mailen, websites bekijken en hoe je bestanden 

kunt downloaden. 
 

Digisterker - Aan de slag met je DigiD is een 

cursus waar aandacht is voor het aanvragen 

van een DigiD, het aanvragen van een toe-

slag, omgaan met overheidswebsites. Bij deze 

cursus is een beetje computerervaring wel 

nodig. 
 

Bibliotheek Ruinerwold 

Klik & Tik, de computercursus voor begin-

ners, is op vier achtereenvolgende dinsdag-

ochtenden. De start is op dinsdag 4 februari 

van 10:00 – 12:00 uur. Klik & Tik. De tablet 

is ook op vier achtereenvolgende dinsdagoch-

tenden. De start is op dinsdag 10 maart van 

10:00 – 12:00 uur.  

Digitaal spreekuur, iedereen met vragen over 

het gebruik van de computer, laptop, printer, 

tablet, e-reader en smartphone kan terecht bij 

het digitaal spreekuur. Alleen op afspraak op 

dinsdagmiddag in de even weken. Bel met 

088-0128445.  
 

Bibliotheek Zuidwolde 

Klik & Tik is op vijf achtereenvolgende 

maandagochtenden. De start is op maandag 

17 februari van 9:30 tot 11:30 uur. 
 

Bibliotheek Ruinen en Bibliotheek De Wijk 
 

Klik & Tik is inmiddels gestart in Bibliotheek 

Ruinen en Bibliotheek De Wijk. Heeft u be-

langstelling? Meld u zich dan aan bij de be-

treffende bibliotheek. Bij voldoende aanmel-

dingen starten we een nieuwe cursus. 
 

Digisterker – Aan de slag met je DigiD 

Digisterker – Aan de slag met je DigiD is op 

vier achtereenvolgende maandagmiddagen. 

De start is op maandag 20 januari van 13:30 

tot 15:30 uur. De locatie (Bibliotheek Ruiner-

wold, De Wijk of Zuidwolde) wordt later 

bepaald. Dit hangt af van de aanmeldingen.  

Informatie en aanmelding voor de cursussen: 

www.bibliotheekzuidwolde.nl of 088-018290. 
 

Harold beste biljarter 

Zaterdag 4 januari was het jaarlijkse biljart-

toernooi bij café de Wiekslag. Dit jaar in de 

vorm van een zgn. kassiestoottoernooi. Met 

vijftien deelnemers was het een spannende en 

geslaagde dag. Uitslag: 1. Harold Hendriks, 2. 

Rieks Scholin en 3. Johan Duiven. 

 

Drentse wandeltocht     
 

Donderdag 13 februari aanstaande organiseert 

de wandelclub van de Vrouwen van Nu, afde-

ling De Wijk, de maandelijkse Drentse wan-

deltocht. Iedere maand organiseert er een 

Drentse afdeling van de Vrouwen van Nu een 

wandeltocht in de omgeving van de betreffen-

de afdeling. Dit keer in de fraaie omgeving 

van De Wijk.  Er is een route van zowel acht 

als twaalf kilometer uitgezet. Start en finish 

zijn bij het plaatselijke dorpshuis  De Haveza-

te. De organisatoren verwachten rondom de 

250 deelneemsters aan deze mooie wandel-

tocht: voor Vrouwen van Nu. 
 

Agenda  
 

24 jan. Ouderwets Swingen Havezate 

30 jan Scheidsrechter Mulder kantine Wacker 

01 febr. Apollo Voorjaarsconcert Sporthal 

07 febr. Schaatsen IJsvereniging Dickninge 

13 febr. Wandeltocht Vrouwen van  Nu 

15 febr. Zwarte Jannes café de Wiekslag 

28 mrt Monsters of Rock Veeningen 

 

 



 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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Jubilarissen gehuldigd  

Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van 

Nu afd. De Wijk is stilgestaan bij het zestig- 

en vijftigjarig jubileum van 2 leden, t.w. Hen-

nie Koster-de Wit en Aaltje Brouwer-

Reinders. Ze hebben gedurende hun lange 

staat van dienst aan veel activiteiten van 

Vrouwen van Nu meegedaan en zijn allebei 

bestuurslid geweest. De beide jubilarissen 

werden verrast met een mooie toespraak van 

de voorzitter, een oorkonde en een prachtig 

boeket bloemen, geschikt op een mooie vaas.  

Op foto: links Hennie Koster-de Wit en rechts 

Aaltje Brouwer-Reinders.  

 

Scheidsrechter Mulder  

Op 30 januari 2020 organiseert vv Wacker 

een scheidsrechter-avond met betaald voetbal 

scheidsrechter Siemen Mulder. Deze avond 

zal Siemen Mulder (Knvb scheidsrechter Ere-

divisie) ons meenemen in de achtergronden 

van het scheidsrechter zijn in het betaald 

voetbal. Hij zal dit op een leuke interactieve 

manier doen. Enerzijds om inzicht te geven in 

zijn rol als betaald voetbal scheidsrechter en 

wat daar bij komt kijken en anderzijds om 

ook de kennis van ons te testen als scheids-

rechter of teamleider. 

Wij nodigen leden van vv Wacker, maar ook 

leden van buurverenigingen, van harte uit om 

deze avond bij te wonen.  Opgave bij: Steef 

van Baalen, 062706 1548 of 

steef.vanbaalen@home.nl 

Locatie: kantine vv Wacker. Inloop vanaf 

19:30 uur. Start: 20:00 uur. Kosten: gratis 

voor leden van vv Wacker, €20,00 voor niet-

leden (graag contant betalen op de avond zelf) 

 

Barcompetitie Wiekslag 

Zanger Orlando, beter bekend als Zwarte Jan-

nes komt 15 februari naar de Wiekslag, daar 

zal de avond gevuld worden door de geweldi-

ge Dj's van ER-geluidverhuur en zal de gast-

artiest rond 22:00 het podium betreden.  



  

 12 

Apollo Voorjaarsconcert  

Op zaterdag 1 februari presenteren alle onder-

delen van de Koninklijke Muziekvereniging 

Apollo zich in Sporthal De Slenken in De 

Wijk tijdens het voorjaarsconcert.  Voorzitter 

Lambert Vos: ‘Het traditionele voorjaarscon-

cert vindt dit jaar eerder plaats dan gewoon-

lijk. Dit omdat we op zondag 19 april mee-

werken aan een groots Bevrijdingsconcert in 

de Sporthal van De Wijk. Maar gezien de 

huidige temperaturen kunnen we op 1 februa-

ri gerust spreken van een Voorjaarsconcert’.  
 

Traditiegetrouw treden alle onderdelen van 

Apollo op. De blokfluiters, het opstaporkest, 

jeugdorkest, harmonieorkest en het slagwerk-

ensemble. Het belooft een muzikale avond te 

worden die laat zien dat muziek volop leeft in 

De Wijk. Ilona Slomp, dirigente van alle 

jeugdonderdelen’: ‘De jeugd verheugt zich 

altijd erg op dit concert. Een avond letterlijk 

in de schijnwerpers staan en laten horen wat 

je geleerd hebt aan je ouders, broertjes en 

zusjes, opa’s en oma’s. Hoe leuk is dat!’ 
 

Het concert begint om 20.00 uur, en vanaf 

19.30 uur is de zaal in Sporthal de Slenken 

geopend. De entree bedraagt € 10,-. Dona-

teurs en 'vrienden van Apollo' betalen € 8,-. 

Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.  
 

Atlas sport steekt coaches 

Roreko in het nieuw 
 

Al sinds de oprichting van Atlas Sport is de 

relatie met korfbal vereniging Roreko zeer 

goed. Tijdens het zaalseizoen zijn een groot 

aantal spelers elke woensdag avond in de 

sportschool te vinden. Onder leiding van één 

van de instructeurs wordt hier hard gewerkt 

aan de fitheid van de korfballers.  
 

Nu Atlas Sport zowel het beheer van de 

sporthal als de kantine op zich heeft geno-

men, wordt deze samenwerking alleen nog 

maar intensiever. Om de goede band te on-

derstrepen schenkt Atlas Sport de coaches 

een coach jas. Zodat alle Roreko coaches 

duidelijk en uniform aanwezig zijn tijdens de 

wedstrijden.  Roreko is blij dat naast alle spe-

lers, in kleding van Mijn Modewereld, nu ook 

de coaches er keurig bij lopen. Naast sponso-

ring van Roreko wordt hierdoor ook de bij-

zondere samenwerking met Unicef onder-

streept. 
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0522 - 820377 

088 - 0128210 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

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 8 febr. 2020.  Kopij inleveren voor 3 febr. 09.00 uur 
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