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‘Samen staan we sterk’ staat er te lezen op 

het spandoek dat sinds zaterdag aan de 

Wieker Meule hangt. Het spandoek is ge-

maakt door Lienke Kleine (12) en buur-

jongen Tom Luttel (9) uit De Wijk.  
 

Een mooie en positieve boodschap voor in-

woners van De Wijk tijdens de Coronacrisis. 

Het idee hiervoor komt van de kinderen zelf 

vertelt vader Gerdo Kleine. ‘Ze wilden de 

dorpsgenoten graag ‘een hart onder de riem’ 

steken in deze roerige tijden, en vroegen of er 

nog een oud wit laken was. Die hadden we 

nog wel ergens liggen. Toen het klaar was, 

zagen we de tekst die ze er op hadden gezet’.  
 

De twee zijn er een middagje mee bezig ge-

weest om het af te krijgen'. Lienke: 'Er is tijd 

genoeg, nu we niet meer naar school kun-

nen’. Maar waar hang je een dergelijk span-

doek dan op? Toen ontstond het plan, om dit 

aan de balustrade van de molen te hangen'. 

Molenaar Erwin de Jonge wilde wel meewer-

ken aan dit spontane initiatief.   
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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                   

 

Huisartsen houden                   

hoestspreekuur  
 

Vanaf 25 maart houden de huisartsen van De 

Wijk, Koekange, Ruinen en Ruinerwold geza-

menlijk een hoestspreekuur in de Buddinge-

hof te Ruinerwold. Op het hoestspreekuur 

zien de huisartsen alle mensen die luchtweg-

klachten hebben en waarvan de doktersassis-

tenten en de huisartsen telefonisch bepaald 

hebben dat ze onderzocht moeten worden. 

De reden van een apart hoestspreekuur is om 

tijdens de corona-epidemie besmetting van 

anderen te voorkomen. De huisarts draagt 

tijdens dit spreekuur beschermende kleding. 

„Vanwege schaarste van beschermende kle-

ding en mondmaskers in Nederland, organise-

ren we een spreekuur samen om materialen te 

besparen", aldus de artsen. 
 

De Locatie Buddingehof is gekozen vanwege 

de centrale ligging van Ruinerwold tussen de 

vier praktijken. Bovendien is er een parate 

ruimte beschikbaar met een eigen toegang. 

Wie wil weten of hij gezien moet worden 

door een huisarts, kijk dan eerst op 

www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus, wie 

daarna nog vragen heeft, kan bellen met de 

eigen huisartsenpraktijk. 
 

„Als u met uw eigen huisarts afspreekt dat u 

zich mag melden op het hoestspreekuur, krijgt 

u instructies waar en wanneer u zich mag 

melden. U kunt alleen terecht nadat u dat 

heeft afgesproken met uw eigen praktijk. U 

wordt gezien door een huisarts van een van de 

genoemde praktijken." 

 

Wat me dit keer opviel!! 
 

Toen vorige week in verzorgingshuis 

‘Dunninghe’ de maatregelen  bekend werden 

gemaakt met betrekking tot de uitbraak van 

het coronavirus (volgens het woordenboek 

‘De Dikke van Dale’ is een virus een ziekte-

verwekker, die vele malen kleiner is dat de 

kleinste bacterie!), was de reactie van onze 

oudere bewoners van Dunninghe bewonde-

renswaardig! Geen paniek of gezeur over het 

feit dat er niet meer gemeenschappelijk gege-

ten of koffie gedronken kan worden, nee, men 

keek alsof men wilde zeggen: ‘Je maakt ons 

ouderen de kachel niet meer aan! Wij hebben 

al zoveel in ons leven meegemaakt!  
 

Ga maar na: De Tweede Wereldoorlog, som-

migen van ons zelfs de  Eerste Wereldoorlog, 

de Spaanse Griep, de Pest en vele andere ram-

pen’.  En men keerde (met rollator) weer te-

rug naar de eigen kamer om op televisie te 

zien hoe onze overheid hartstochtelijke pogin-

gen doet om deze ramp, (want dat is het, zo-

wel humanitair als economisch!) zo goed mo-

gelijk over ons heen te laten komen. Een van 

de ouderen riep bij het naar binnen gaan van 

zijn kamer nog de mooie woorden van het 

lied, van de mijn veel te jong overleden colle-

ga Ede Staal: ‘Het is nog nooit zo duuster 

west, of het wot ok weer licht’! Een prachtige 

levenshouding zo naar het eind toe!  
 

Deze Coronavirusramp laat ons natuurlijk wel 

weer zien, dat we als mens ongelooflijk nietig 

zijn op deze aarde. We denken, dat we met 

het gooien van atoombommen, of het afschie-

ten van geleide projectielen, of bouwen van 

muren (om asielzoekers tegen te houden!) ons 

veilig kunnen voelen!! Totdat zo’n klein 

‘virusje’ ons weer met beide benen op de 

grond zet! Misschien is de hierboven ge-

noemde houding van de ouderen wel de beste 

manier om te overleven!  K.W.W. (dat bete-

kent: Kieken, wat ’t wordt!) 
 

Jan Tijink,  

Prins Clauslaan 50  De Wijk 
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J&J markt en partijhandel 

Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij aanwezig 

op de  IJhorster markt  (april t/m okt)  

E-mail:  info@jenjmarkthandel.nl 

Buurtteam De Wolden  
 

Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u 

overlast? Of heeft u een probleem maar u 

weet niet bij wie u terecht kan?  

Soms is het lastig om de juiste organisatie 

voor uw vraag te vinden. Voor al uw vragen 

en zorgen kunt u terecht bij het buurtteam van 

De Wolden. We gaan samen op zoek naar een 

oplossing!  

Buurtteam De Wolden is een Samenwer-

kingsverband dat bestaat uit gemeente De 

Wolden, Welzijn De Wolden, politie, wo-

ningcorporatie Actium, Cosis en GGZ-
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RS Kaas Streek en Natuurproducten is vanaf 

heden elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur te 

vinden voor Dorpshuis de Havezate in De 

Wijk. De verkoop van Kaas, noten, zuivel, 

wijn, worst en streekproducten zal vanuit de 

kaaswagen gebeuren. De vergunning hiervoor 

is afgegeven. Volgens eigenaar Popko Schui-

tema is dit een mooie zicht locatie. Met volop 

parkeerruimte.   
 

#Nietalleen ook in de Wijk 
Onlangs werd het landelijk platform 

#Nietalleen geïntroduceerd. Doel hiervan is 

om mensen die door het corona virus hulp 

nodig hebben te koppelen aan mensen die 

hulp bieden. Een groep vrijwilligers uit de 

Wijk heeft zich hier als hulpaanbieders voor 

aangemeld. De hulp varieert van boodschap-

pen halen of de hond uitlaten tot gewoon een 

gezellig praatje.  
 

Vanaf woensdag 25 maart delen Bert van 

Leeuwen en Anne-Mar Zwart vier weken 

lang elke werkdag om 16:45 uur enkele bij-

zondere verhalen in het gelijknamige TV pro-

gramma Nietalleen op NPO 1.  

Schroom niet en meld je hulpvraag op 

www.nietalleen.nl of bel naar 0800-1322.  

RS Kaas staat elke zaterdag voor de Havezate 
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 Je zou het bijna vergeten! 
 

In alle hectiek rondom de 'aanval' van het 

Coronavirus op onze wereld, zou je bijna ver-

geten dat we dit jaar, feest zouden vieren 

rondom het feit dat we 75 jaar geleden bevrijd 

zijn. Bevrijd? Waarvan? zal de jongste jeugd 

zich afvragen. Welaan, van een bezetting van 

ons buurland Duitsland, dat Nederland vijf 

jaar lang volledig in zijn/haar macht had! 

De ouderen onder ons zullen zich dat gevoel 

van 'quarantaine, activiteitenloos enz' zeker 

nog goed herinneren. Een beetje vergelijkbaar 

met de situatie van vandaag. Terug naar dat 

bevrijdingsgevoel van 1945. Je was vrij, je 

kon weer gaan en staan waar je wilde en...je 

kon je weer vrij uiten! 
 

Je zag in die tijd ook dingen waarover je je 

kon verbazen. Agenten die eerst Joden had-

den opgehaald en afgevoerd en achter 

'onderduikers' hadden aangezeten en nu men-

sen ophaalden waarvan men dacht dat ze om 

allerlei reden enigszins Duitsgezind waren. 

En dat Duitsgezind zijn had vaak een oorzaak. 

De jaren die vooraf gingen aan de Tweede 

Wereldoorlog (de Dertiger jaren) waren eco-

nomisch zeer, zeer beroerde jaren. Armoede, 

werkloosheid, ontevredenheid, beheersten het 

leven. En dan staat daar in Duitsland zo’n 

'gek' op (ik kan hem niet anders betitelen), die 

de wereld belooft dat hij een prachtig, nieuw 

rijk zal stichten! Das dritte Reich! Maar dan 

moeten er wel wat mensenrassen verdwijnen 

(de Joden, vele Oost-Europese volkeren, de 

zigeuners etc.) De geschiedenis heeft ons ge-

leerd hoe rigoureus en mensonterend hij dit 

heeft aangepakt. Denk maar aan de Jodenver-

volging. 
 

Daarnaast beloofde hij de mensen van de 

hierboven genoemde armoede, werkloosheid 

en ontevredenheid, gouden bergen als men 

hem (Adolf Hitler) maar volgde. In Nederland 

werd toen een soort vakbond ‘Landbouw en 

Maatschappij' opgericht, waarvan vele boeren 

lid werden. In de veronderstelling dat het alle-

maal, volgens de Duitse overmacht beter zou 

worden. We weten inmiddels hoe fataal het 

allemaal is afgelopen. 
 

En dan komt in 1945 die bevrijding, die we 

nu 75 later (misschien) zullen gaan vieren. En 

ik meldde hierboven al dat agenten (en ook 

allerlei gepeupel) toen een soort grote schoon-

maak hielden van mensen, waarvan men maar 

het minste vermoeden had dat ze iets met de 

Duitsers hadden gehad, in kampen (o.a. het 

bekende kamp Westerbork) werden gezet. Er 

is een voorbeeld bekend van een Nederlandse 

boer, die dicht bij de Duitse grens woonde en 

tevens hengstenhouder was, ook toen is opge-

pakt, omdat een Duitse boer van net over de 

grens, zijn merrie had laten dekken bij een 

van de hengsten van die Nederlandse boer! 

Hoe doorgeslagen kun je zijn? 
 

Vrouwen, waarvan men vermoedde dat zij 

een 'slippertje' met een Duitse soldaat hadden 

gemaakt, werden 'en plein public' kaalgescho-

ren en op een kar rondgereden en meer van 

dit soort banale activiteiten! Nee, ons Neder-

landse gedrag heeft toen in die tijd zeker geen 

schoonheidsprijs verdiend! Een onderzoek in 

1948, op last van de regering Drees, heeft 

toen een einde gemaakte aan deze ongelooflij-

ke, onmenselijke toestanden! 
 

We hebben als Nederlander wel vaak de nei-

ging om met het controlerende vingertje om-

hoog te lopen en te denken dat we beter zijn 

dan anderen, maar de praktijk van de hier 

genoemde periode is helaas ontnuchterend! 
 

Het is, denk ik, goed, dat er bij alle (terechte) 

feestelijkheden, die er waarschijnlijk toch wel 

zullen komen, ook nog eens even aan de keer-

zijde van de medaille wordt gedacht! 
 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 50 De Wijk. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

IJhorstermarkt afgelast 
 

De IJhorstermarkt geniet grote bekendheid in 

de wijde omgeving. De markt is een perfecte 

mix van antiek, brocante, vlo, braderie en 

warenmarkt. Dit jaar bestaat de markt alweer 

vijftig jaar.  
 

Van de 1e zaterdag in april tot de 1e zaterdag 

van oktober van 08.00 tot 13.00 uur treft 

men vele kooplieden en particulieren die hun 

goederen en waren aan de man proberen te 

brengen. Zo zijn er onder andere standhou-

ders met boeren kaas, droge worst, sieraden, 

kleding, fashion, lederwaren, tassen, boeken, 

prachtige brocante en nog veel meer. Er is 

altijd wel wat leuks te vinden. Uiteraard 

wordt er ook aan de inwendige mens ge-

dacht. Vanwege het coronavirus is de markt 

van zaterdag 4 april en 2 mei afgelast.  
 

Koersbal in september  
 

Lieve mensen van het koersbal. Bea, Geertje 

en ik, hadden de hoop dat wij elkaar in april 

weer zouden terugzien. Maar het Coronavi-

rus is nog niet uitgeraasd! Daarom hebben 

wij besloten het Koersbal tot september te 

sluiten. Wij hopen vurig dat dan het Corona-

virus een halt is toegeroepen, doormiddel 

van medicatie of een antiserum. Deze onze-

kere tijd en wat het ons brengen zal, is nog 

moeilijk te overzien. Daarom willen wij u 

allen een hart onder de riem steken.  

Door positief te denken aan al die mensen 

die voor ons via allerlei kanalen, zoals tv, 

radio, YouTube, Facebook etc. ons moed  

inpraten, zingen, muziek maken en ga maar 

door, laten weten dat u niet alleen staat en 

zeker aan u denken. Ook wij denken aan u 

en hopen dat u gezond mag blijven. Wij hou-

den u op de hoogte als het toch weer anders 

wordt. En hopen elkaar in september weer te 

ontmoeten. In De Havezate, op de maandag-

morgen, bij het Koersbal. 

Een hele lieve warme groet van, 

Bea Westerbeek. 

Geertje Gol. 

Elly Strabbing. 
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RS KAAS STREEK EN NATUURPRODUCTEN  
 

Onze kaaswagen staat iedere zaterdagmorgen van  

09.00 uur tot 13.00 uur bij de Havezate aan de Dorpsstraat te De Wijk. 
 

Bij ons kunt u kaas, noten, zuivel, wijn en streekproducten kopen.  

Ook verzorgen wij hapjesschalen en pakketjes   

met daarin kaas en/of andere lekkernijen. 
 

Onderstaande aanbiedingen gelden in de maand april 2020. 
 

1 kilo extra belegen kaas van € 9.95 deze maand € 5.95. 

Koning droge worst per stuk € 1,95 deze maand € 1.75. 

keuze uit 6 verschillende soorten van mild tot zeer pittig.  

Bij 4 stuks naar keuze is het deze maand 3 betalen. 
 

OOK ZULLEN WIJ BESTELLINGEN GRATIS BEZORGEN.  
 

Deze kunt u bestellen op tel.nr. 06-83167591 
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Vraag naar  

mondkapjes neemt toe! 
 

Nu het Coronavirus in alle hevigheid heeft 

toegeslagen, is er ook grote vraag naar mond-

kapjes. Het beschermingsmateriaal is momen-

teel schaars, en daarom roepen huisartsen op 

mondkapjes te doneren.  
 

Schilder Henk van Goor uit De Wijk zag de 

oproep ook, en besloot daarom al zijn veertig 

mondkapjes te doneren aan de huisartsen-

praktijk in De Wijk. Daar was men blij met 

dit gulle gebaar.  

In verband met schaarste in de zorg zijn de 

huisartsen in De Wijk op zoek naar: in plastic 

verpakte mondmaskers van het type FFP 1, 

FFP 2 en FFP 3. Heeft u een masker beschik-

baar? Bel naar de praktijk. Telefoonnummer: 

0522-441261/441816 

Schilder Henk van Goor had nog veertig mondkapjes liggen 
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Activiteiten afgelast  
 

Door de ontwikkelingen rond het Corona vi-

rus zijn we als Oranjevereniging genoodzaakt 

alle activiteiten stop te zetten tot 1 juni. Wij 

begrijpen deze beslissing van de regering en 

zullen hier volledig aan meewerken. Hierdoor 

zullen de volgende activiteiten vervallen voor 

dit jaar. Koningsdag, Dodenherdenking 

Ophalen van het bevrijdingsvuur ter ere van 

75 jaar Bevrijding, De festiviteiten op 5 mei 
 

Bingo in De Havezate  
Beste mensen, door het Coronavirus en de 

onzekere tijd, hebben Bea, Geertje en ik be-

sloten, om de Bingo tot September te stoppen.  

Wij hopen dan van harte, dat er iets is gevon-

den, om het virus te stoppen. Ook houden wij 

u op de hoogte als de dingen anders lopen. 

Wij wensen u in deze tijd veel gezondheid, 

optimisme en wijsheid. Een hele lieve, warme 

groet van: Bea Westerbeek, Geertje Gol en 

Elly Strabbing. 
 

Reestrunners ploggen 
 

De Reestrunners gaan ook dit jaar weer mee 

doen aan het zogenoemde Ploggen in de ge-

meente De Wolden, we gaan De Wijk en om-

geving weer een beetje schoner maken dan 

dat het nu is, er valt nog genoeg op te rui-

men.  Op dinsdag 21 april is ieder welkom 

om ons hier bij te helpen, dit kan ook in onaf-

hankelijke groepjes overdag gedaan worden. 

De Reestrunners gaan 's avond vanaf  18.30 

uur van start. Voor ieder die mee  wil helpen, 

graag aanmelden bij Willem Brinkman tel: 

0613030747. 
 

Berenjacht in De Wijk 
 

In de huidige Corona crisis zitten veel kin-

deren thuis. Het is gezond om naar buiten te 

gaan en als iedereen zich aan de geldende 

richtlijnen gaat houden, kan dat prima. Om 

het extra leuk te maken staan er in Nederland 

overal  knuffelberen achter de ramen. Ook in 

De Wijk doen vele bewoners mee met dit 

initiatief: ‘We gaan op Berenjacht’.  
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Aanleg kunstgrasveld  
 

De aanleg van het kunstgrasveld bij v.v. Wac-

ker is vorige week van start gegaan. Nu alle 

wedstrijden tot 6 april zijn afgelast vanwege 

het coronavirus kunnen de mannen van het 

grondverzetbedrijf ongestoord hun gang gaan. 

Het voornemen is om het kunstgrasveld uiter-

lijk medio mei op te leveren. In de kantine 

komt, als alles hervat is een situatietekening 

te hangen waarop het plan is uitgewerkt.  
 

Ook de voetbal verenigingen in Ruinen en 

Ruinerwold krijgen kunstgrasvelden.  De ge-

meenteraad van De Wolden heeft 1,15 mil-

joen euro beschikbaar gesteld. De verenigin-

gen leggen samen ook 150.000 euro bij.   

Aanvankelijk hadden de verenigingen een 

derde van het totaalbedrag van 1,3 miljoen 

euro op moeten hoesten, maar dat was niet 

haalbaar. De verenigingen doen nu wel extra 

inspanningen zoals het afvoeren van grond, 

het aanbrengen van bestrating en het aanvra-

gen van subsidie voor ledverlichting. Daar-

mee valt de aanbesteding goedkoper uit.  
 

‘Voor de verenigingen is de aanleg van een 

kunstgrasveld een belangrijke voorwaarde om 

nu, maar vooral ook in de toekomst, een kwa-

litatief hoogwaardige sportvoorziening te 

kunnen blijven leveren’, zo was de toelichting 

van Steef van Baalen uit De Wijk namens de 

drie verenigingen aan de gemeenteraad.  



 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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Gedicht:  
 

Mijn naam is Corona 
 

Ik zie er schattig en verleidelijk uit, 

Maar dat is schijn, ik bespring mijn buit. 

Ik ben heel klein en  

kom bij iedereen naar binnen, 

Dan ga ik aan het werk, draadjes spinnen. 

Ik nestel mij heerlijk in mijn favoriete plek, 

De longen van mijn buit, daar voel ik mij kek. 

Soms word ik er hardhandig uitgezet, 

Mijn buit is sterker, dus komt in verzet. 

Maar waar ik wel kan blijven spin ik door, 

Mijn buit wordt dan heel vatbaar hoor! 

Ik voel mij heerlijk en blij, 

Want heel snel heb ik er  

heel veel “buiten” bij. 

Ik blijf niet alleen in Nederland geplaatst, 

Nee, bijna heb ik de wereld rond geraasd! 

Ik zaai paniek, ziekte en de dood, 

Voel mij heerlijk, want het is mijn brood. 

Zolang het kan zal ik overleven, 

Ik heb nog geen tegenstanders  

tegen mij gekregen. 

De wereld staat op zijn kop, 

Voor de gezondheid en economie  

een hele strop. 

Hoelang ik blijf leven? 

Zolang er nog geen antistof  

tegen mij is gevonden, 

Blijf ik doorgaan en maak ik  

vele grote wonden. 

Ook de “buiten” zijn een goede prooi, 

Vooral als zij denken,  

ik gooi de regels op een zooi. 

Zo kan ik snel naar binnen, 

En weer heerlijk in het lichaam spinnen. 

Maar als de “buiten ”de regels volgen, 

Word ik daaronder 

bedolven. 

Kan ik mijn gang niet 

meer gaan, 

En zal ik mede, met 

medicatie, ophouden 

te bestaan. 

 

Corona.  
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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  18 april 2020.  Kopij inleveren voor 13 april 09.00 uur 
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