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De buren van de Stobbe in de Wijk hebben 

Bevrijdingsdag 5 mei gezamenlijk gevierd, 

met een spetterende straatbingo. De dames 

Yke en Jula, die dit hadden georganiseerd 

waren ook de ladyspeakers die de bingo ver-

zorgden. De buurtbewoners die allemaal op 

gepaste afstand zaten van elkaar genoten sa-

men met een hapje en drankje van deze acti-

viteit. Met de bingo waren mooie prijzen te 

winnen, ingebracht door de bewoners zelf. 
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Te koop gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Hebt u zin in een nieuwe hobby?  

Hondelooper schilderen misschien ? Ik heb 

een doos met voorwerpen om te schilderen, 

oefenmateriaal, voorbeelden, verf, penselen 

en een boek.  

Gratis af te halen bij Lineke van der Molen, 

Dorpsstraat 65 c, boven De Welkoop.                 

Telefoon 0522 - 471633. 
 

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  
Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

 

Overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers  
 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstan-

dig ondernemers (Tozo) is een van de maatre-

gelen van het kabinet om ondernemers te on-

dersteunen tijdens de corona uitbraak. De 

regeling is voor zelfstandig ondernemers, 

waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aan-

vullende uitkering voor levensonderhoud als 

het inkomen door de coronacrisis tot onder 

het sociaal minimum daalt. En in een lening 

voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproble-

men als gevolg van de coronacrisis op te van-

gen.  
 

Eerste uitbetalingen  

In gemeente De Wolden zijn nu ruim 240 

aanvragen ingediend. Het toename van het 

aantal aanvragen neemt nu dagelijks af. Tot 

vandaag is 40% van de aanvragen compleet 

gemaakt en klaar voor uitbetaling. Wethouder 

Gerrie Hempen: ‘Veel bedrijven maken zich 

zorgen over het voortbestaan van hun onder-

neming en hebben zo ineens te kampen met 

geldzorgen. Voor hen is het van belang dat de 

aanvragen snel afgehandeld worden. Ik vind 

het dan ook super om te zien hoe groot de 

betrokkenheid van onze medewerkers is. Een 

groot aantal van hen komt op vrije dagen te-

rug om alle aanvragen te verwerken. Onder-

nemers, weet dat we met heel veel mensen 

aan de slag zijn om jullie te helpen.”  

De overige aanvragen voor levensonderhoud 

kunnen naar verwachting deze en volgende 

week afgehandeld en uitbetaald worden. Voor 

kredietaanvragen is iets meer tijd nodig. Veel 

ondernemers moeten nog aanvullende infor-

matie aanleveren. Deze ondernemers worden 

gebeld of ze krijgen een brief.  
 

Wiekslag afhaalrestaurant 
 

Heeft iedereen het goede nieuws al gehoord?! 

Zoals het nu lijkt mogen horecagelegenheden 

met ingang van 1 juni weer open. Eindelijk 

weer even naar je favoriete stamcafé, einde-

lijk weer even een koel drankje op het terras. 

En wat zijn we er massaal aan toe!  Voor nu 

is het helaas nog even afwachten. Wil je toch 

alvast (of alweer) even lekker thuis uiteten en 

zelf niet uren in de keuken staan zwoegen. 

Dat kan!! 
 

Tijdens het weekend van 16 en 17 mei staat er 

weer een speciaal extraatje op de kaart. Be-

staande uit varkenshaas medaillons met 

champignonroomsaus of pepersaus, aardap-

pelschijfjes en sperziebonen omwikkeld in 

spek.  
 

Zoals elke week hebben ook weer ons vaste 

weekend menu.   
  

Schnitzel menu 

Schnitzel speciaal menu 

Kipschnitzel menu 

Kipsaté menu 

Gehaktbal menu 

Broodje hamburger menu 

Patat + kroket/bami schijf/frikandel 
  

Bestellen en afhalen kan tussen:                            

16.00 en 20.00 uur via 06-30216100                                  

betaling gaat per pin.  



  

 3 

Na een aantal moeilijke jaren overleed                  

op 12 april onze lieve man, ploes en opi                 

Andre Kampfraath. 

 

We waren heel ontroerd door de vele blijken 

van medeleven uit het dorp die we mochten 

ontvangen. 

 

Het heeft ons erg gesterkt in ons verdriet. 

 

Anneke Kampfraath en familie 
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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 

Zwembad De Slenken  

gaat open op 13 mei 
 

Vanaf woensdag 13 mei is zwembad De 

Slenken in De Wijk weer open. Natuurlijk 

moeten we ons in het zwembad ook houden 

aan de richtlijnen van het RIVM in verband 

met corona. Hiervoor stellen we een protocol 

op en we zorgen voor looproutes en dergelij-

ke. Informatie hierover volgt via de website 

en onze social media. En natuurlijk maken 

we in het zwembad zichtbaar hoe alles moet 

lopen.  
 

We werken met een maximumaantal bezoe-

kers. Het kan dus zijn dat je even moet wach-

ten. Om iedereen een kans te geven, ver-

zoeken we je het bad zo snel mogelijk te ver-

laten na je bezoek. 
 

Omdat kinderen tot en met 12 jaar niet ge-

houden zijn aan de 1,5 meter regel, hebben 

we van maandag tot en met vrijdag van 14.00 

tot 16.00 uur het hele zwembad voor ze gere-

serveerd. Per kind mag maximaal 1 begelei-

der meekomen en deze moet zich houden aan 

de richtlijnen. Buiten deze tijden zijn deze 

kinderen ook welkom maar dan alleen in het 

recreatie bad. 
 

De abonnementskaarten liggen nog niet 

klaar. De medewerkers checken voorlopig 

aan de hand van het bestelsysteem. De voor-

verkoop loopt door tot en met 18 mei. Bestel-

len kan via www.zwembaddeslenken.nl.   
 

Alleen als het echt niet mogelijk is online te 

bestellen, kan bestellen in de kiosk. Dit kan 

alleen op afspraak. Neem hiervoor telefo-

nisch contact op met het zwembad: 0522-

230527. Zwemlessen en andere activiteiten 

starten vanaf zaterdag 16 mei. 
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Vanwege het Coronavirus ging ook de geza-

menlijk dodenherdenking op 4 mei in De 

Wijk niet door. Wel heef de Oranjevereni-

ging kransen gelegd op de vijf oorlogsgraven 

op de begraafplaats in De Wijk Zie hierboven 

de foto collage.  

Oranjevereniging legt bloemen op oorlogsgraven 
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Jonge Mantelzorgers  
Om de inzet van jonge mantelzorgers in ge-

meente De Wolden te waarderen, reikt Wel-

zijn De Wolden in samenwerking met de ge-

meente in de landelijke Week van de Jonge 

Mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni, 

Bol.com-cadeaubonnen uit. Zeker in deze tijd 

van mogelijk extra belasting en minder con-

tactmogelijkheden met leeftijdsgenoten is er 

extra aandacht voor deze groep jonge inwo-

ners. 
 

De attentie is bedoeld voor kinderen en jon-

geren tussen de 6 en 23 jaar die opgroeien 

met een ouder, broer, zus of iemand anders in 

de directe omgeving die zorg nodig heeft. Het 

kan bijvoorbeeld gaan om extra zorg door 

ziekte, depressie, verslaving of een fysieke 

beperking. In 2019 waren er 64 jonge mantel-

zorgers bij Welzijn De Wolden bekend.  
 

De jonge mantelzorgconsulenten van Welzijn 

De Wolden ondersteunen de jongeren door te 

luisteren naar hun verhaal, vragen te beant-

woorden of ze te helpen met oplossingen bij 

problemen. Daarnaast worden er een aantal 

keren in het jaar ontspannende activiteiten en 

uitjes georganiseerd. De deelnemers krijgen 

op die momenten ook de kans om onderling 

ervaringen uit te wisselen.  
 

Aanmelden tot 25 mei 

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden, maar 

ook mensen uit hun omgeving worden uitge-

nodigd dit te doen.   

Aanmelden kan tot 25 mei bij Aisha Slot via 

aishaSlot@welzijndewolden.nl of tel. 0528-

378686. 
 

Bibliotheken weer open 
 

De bibliotheken mogen weer open! We kun-

nen niet wachten om je weer te voorzien van 

de service die je van ons gewenst bent. Maar, 

wel in een iets ander jasje. Er zijn landelijke 

protocollen en geldende verordeningen waar 

we ons strikt aan willen houden. Daarom zijn 

we nu druk bezig om onze vestigingen in te 

richten. Om dit zo goed mogelijk te doen, 

kunnen we de openstelling vanaf 11 mei niet 

garanderen. Daarnaast openen we in De Wol-

den niet alle vestigingen tegelijk. Dit om het 

voor zowel jou, als ons personeel veilig te 

houden. Wanneer welke vestiging open gaat 

vind je op onze website. Kijk ook op https://

www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus. 
 

De afgelopen weken hebben we veel boeken 

bij de klanten thuisbezorgd. Om deze boeken 

weer beschikbaar te maken voor andere klan-

ten, worden er komende week in De Wolden 

inlevermomenten georganiseerd. 
 

Voor bibliotheken De Wolden zijn er inlever-

momenten in Ruinerwold en Zuidwolde 

Zuidwolde op dinsdag 12 mei van 14:00 - 

17:00 uur. In Ruinerwold op donderdag 14 

mei van 14:00 uur -17:00 uur. 
 

Let op: bibliotheken De Wijk en Ruinen blij-

ven voor alsnog gesloten. Wij volgen de 

richtlijnen van de scholen op waarin de bibli-

otheken gevestigd zijn. Wil je toch je boeken 

inleveren, dan kan dat in Ruinerwold of Zuid-

wolde. 
 

Trainer gezocht 2e elftal 
 

Voetbalvereniging Wacker uit De Wijk is op 

zoek naar een trainer voor de B selectie.  

VV Wacker is een ambitieuze en gezellige 

dorpsclub. Wij zijn op zoek naar een trainer  

voor ons 2 e elftal.  
 

Van de trainer wordt verwacht. 

2 keer trainen per week    

Coacht het elftal tijdens de wedstrijden 

Heeft enige ervaring als trainer 

Beschikt over een heldere voetbalvisie. 

Heeft TC 3 of is bereid de cursus te volgen. 

Geïnteresseerd ? Stuur een mail naar 

wi.dekker@ziggo.nl 

Voor vragen kun je terecht bij  

W. Dekker tel. 06-55377755. 
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 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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 Duofietsen De Wolden 
 

Het woord zegt het al fietsen met twee perso-

nen, niet op een tandem maar op een duofiets 

en dat is dus niet voor elkaar maar naast el-

kaar. Een enorm tof initiatief voor mensen, in 

de gemeente De Wolden, die in een sociaal 

isolement zijn geraakt , mensen met een be-

perking of ouderen. Zo worden de mensen, 

samen met een eigen vrijwilliger of met een 

vrijwilliger van de stichting, heerlijk mee naar 

buiten genomen op een duofiets. 
 

Ontstaan 

In het najaar van 2018 werden de duofietsen 

in de gemeente De Wolden overgedragen van 

Het Rode Kruis naar de nieuw opgerichte 

Stichting Duofietsen De Wolden. Op vijf 

plaatsen in De Wolden (de Wijk, Ruinen, 

Ruinerwold, Koekange en Zuidwolde) staan 

deze mooie duofietsen met ondersteuning 

klaar om in gebruik te worden genomen! 
 

Coördinatie en Bestuur 

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwil-

ligers en heeft in iedere plaats een coördinati-

or, hij of zij draagt zorg voor het inwerken 

van de vrijwilligers en is het eerste aanspreek-

punt.  
 

Support team 

Om duofietsen te behouden zijn uw giften 

natuurlijk van harte welkom! De fietsen moe-

ten jaarlijks onderhouden worden maar ook 

de accu’s moeten worden opgeladen en de 

verzekering moet worden betaald. Kortom, 

als we willen dat het gebruik voor de mensen 

die dit nodig hebben, en het duofietsen moet 

gratis blijven zijn er andere manieren nodig 

om financiering rond te krijgen. Neem ook 

eens een kijkje op onze website 

www.duofietsendewolden.nl of op facebook. 
 

Trappen Happen Stappen  
 

Trappen, Happen en Stappen gaat dit jaar niet 

door zoals je gewend was. Fietsen is en blijft 

ook in corona-tijd belangrijk voor de gezond-

heid en ontspanning. Fietsen kan individueel, 

met partner of gezin mits de anderhalve meter 

in acht genomen wordt. Daarom gaan we ie-

dereen die zich hiervoor aanmeld de komende 

zomerperiode wekelijks verrassen met leuke 

fietstips, interessante acties van partners en 

elke week een route van 1 van de voorgaande 

edities met tips en tops langs de route.  

Heb jij als recreatief fietser ook leuke tips, 

foto’s of andere fietsweetjes die je graag wilt 

delen dan kan dat gemaild worden naar in-

fo@trappenhappenstappen.nl  

Uiteraard gaan we ook alvast aan de slag om 

van de jubileumeditie in 2021, de 5e editie, 

een extra gezellig fietsevenement te maken. 

Dus noteer de nieuwe datum, 19 tot en met 21 

augustus 2021, alvast in de agenda’s want dat 

wordt een extra feestelijke editie. Meer infor-

matie is vinden op trappenhappenstappen.nl.  
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Ondernemers staan te popelen 

om weer aan de slag te gaan 
 

Kappers, schoonheidsspecialisten en onderne-

mers in andere contactberoepen mogen vanaf 

11 mei hun werkzaamheden onder voorwaar-

den hervatten. Het gaat om rijinstructeurs, 

(medische beroepen (diëtist, masseur, ergo-

therapeut, tandprotheticus, enz.), medewer-

kers in uiterlijke verzorging (kapper, schoon-

heidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve 

geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, 

enz.). 
 

Personen in deze beroepen mogen alleen op 

afspraak werken, en moeten klanten vooraf 

vragen of ze geen coronaklachten hebben. 

Een mondkapje is niet verplicht. Waar moge-

lijk moet 1,5 meter afstand worden gehouden. 

Ook rijscholen kunnen hun werk weer opstar-

ten. Ook in De Wijk staan deze ondernemers 

te popelen om weer aan de slag te kunnen.  

De agenda voor de eerste weken staat bij de 

meesten van hen bomvol.  

Trendline Haarmode 
Bij Trendline Haarmode staan ze  te popelen 

om na zeven weken weer aan de slag te gaan. 

Met name het sociale aspect werd  gemist.  

Petra Scholten: ‘We zitten hier al vijfentwin-

tig jaar. Je hebt iets opgebouwd met de klan-

ten’. Via social media en nieuwsbrieven wer-

den ze op de hoogte gehouden. En voor wie 

echt met de handen in het haar zat waren er 

kleurpakketten te koop. ‘Dat wordt gewaar-

deerd, dat merk je’.  Met de andere salons in 

het dorp was er regelmatig contact. ‘Van riva-

liteit was geen sprake’.  

Uiteraard worden de Corona maatregelen in 

acht genomen. ‘Iedereen die binnenkomt 

moet eerst de handen desinfecteren. We gaan 

eerst werken met drie kapsters, waarvan er 

een bezig is om alles te desinfecteren. Dit 

wisselen we af. Ook trekken we meer tijd uit 

voor behandelingen,  zo ontstaan er meer pau-

zes. En komen mensen elkaar niet tegen in het 

voorbijgaan. Mondkapjes zijn niet verplicht, 

maar we hebben ze wel klaar liggen voor wie 

ze wil gebruiken’. >> 

Petra Scholten is net als andere ondernemers in De Wijk klaar om weer van start te gaan.  
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Koffie/thee wordt nog steeds aangeboden, 

maar wel in wegwerpbekers.  Gezien de ruim-

te mogen er maximaal zes personen in de 

salon zijn.  Mensen met klachten worden ge-

vraagd om thuis te blijven.   
 

Kapsalon Haar.Werk 
Voor Cindy Luchies-Mennink van Kapsalon 

Haar.Werk was het eveneens  een vreemde 

gewaarwording  om ineens zonder werk te 

zitten. ‘Het hele sociale gebeuren met de 

klanten ben je daardoor kwijt. Daarnaast was 

er wel meer quality time met het gezin. De 

komende week zitten we helemaal vol. Op 

maandag en donderdagochtend werken we 

tijdelijk extra. We trekken 45 minuten uit 

voor een knipbeurt, daardoor is er tijd om 

alles te desinfecteren na elk bezoek. Verder 

werken we met wegwerp kapmantels. En ui-

teraard zijn er mondkapjes aanwezig en vol-

gen we de protocollen op´. 
 

Haarmode Jose  

Dat is ook precies wat José Hulzebosch  van 

Haarmode Jose voor ogen heeft. ´We hebben 

alles anders ingedeeld, waardoor we ruimere 

plekken hebben gecreëerd. Er mogen maxi-

maal drie klanten in de salon. En alles wordt 

na elk klantbezoek schoongemaakt. Komende 

week zijn we zes dagen open en zitten we 

helemaal vol. Het is nu extreem druk natuur-

lijk. Daarom bekijken we het van week tot 

week. Ben overigens wel blij dat ik weer open 

mag. De sociale contacten heb ik echt ge-

mist´. 
 

Knip & Krul bij Anita  
Anita Drogt van Knip & Krul bij Anita is ook 

blij dat de kapsalon weer open mag. ‘Nog 

langer dicht was een financiële strop gewor-

den. We gaan nu vol aan de bak. Elke morgen 

beginnen we om 08.30 uur, dus een half uur 

eerder dan gebruikelijk. Verder zijn we twee 

avonden extra open om zoveel mogelijk men-

sen te kunnen helpen. En in de meimaand zijn 

we elke zaterdag tot 15.00 uur open. Binnen 

stappen zonder afspraak is op dit moment 

echter niet mogelijk. Dus ze moeten bellen of 

online een afspraak inplannen. We staan vrij 

vol, maar er zijn nog wel een paar plekjes 

vrij’. Om aan de maatregelen te voldoen zijn 

er stoelen weggehaald. Voort zijn er scher-

men geplaatst tussen de stoelen. ‘We dragen 

mondkapjes. En ook voor de klanten zijn deze 

aanwezig’. Net als bij andere salons dienen de 

handen te worden gedesinfecteerd bij binnen-

komst. 
 

Nagels & Zo  
Voor Ingrid Alberts van verzorgingssalon 

Nagels & Zo behoort werken volgens het pro-

tocol al tot de dagelijkse standaard. ‘In onze 

branche werken we altijd met handschoenen 

en mondkapjes. Van het plaatsen van een 

scherm tussen ons en de klant is geen sprake. 

Dit zorgt voor een soort van schijn veiligheid. 

En het is ook nog eens heel onpersoonlijk. 

Wel worden de handen tevoren gedesinfec-

teerd, en er liggen ook mondkapjes klaar. Na 

elke behandeling wordt de salon schoonge-

maakt’. Ze heeft er zin om weer te beginnen. 

‘In totaal zijn we acht weken dicht geweest, 

dus nog een week eerder voor het echt verbo-

den was. Vanuit de nagelbranche was dit toen 

het advies. Maar eerlijk gezegd, voelde mij 

bijna schuldig om dicht te gaan. Maar het was 

noodzakelijk om het coronavirus enigszins 

onder controle te krijgen’.  
 

Autorijschool De Wijk 
Voor Gerdo Kleine van Autorijschool De 

Wijk lagen de rijlessen twee maanden stil. 

‘Het was een rare tijd. Ondanks dat we vrij 

waren voelde het niet bepaald als vakantie. En 

nu je weer aan de slag kunt, geeft dat toch een 

dubbel gevoel. Het is even omschakelen. Van 

niets naar heel druk ineens. Er mag maar een 

leerling in de auto. En na elke les de auto 

schoonmaken, daar ben veel meer tijd aan 

kwijt’. De leerlingen staan in de rij om de 

lessen weer op te pakken, of om examen te 

doen. Maar ook het CBR loopt twee maanden 

achter. ‘Dat betekend in veel gevallen dat 

leerlingen pas na de zomervakantie examen 

kunnen doen’. Voor nieuwe leerlingen zijn er 

nog wel een paar plekjes vrij. ‘Maar examen-

kandidaten gaan voor op dit moment’. << 
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Van Smaak stelt zich voor  
 

Kent u Van Smaak nog niet? Wij bezorgen al 

jaren (h)eerlijke maaltijden bij u in de buurt. 
 

Wij willen ervoor zorgen dat u langer zelf-

standig en vitaal in uw vertrouwde omgeving 

kunt blijven wonen, waar u geniet van verse 

en gezonde maaltijden. Onze warme maaltij-

den worden elke dag bij u thuis bezorgd. U 

kunt meteen aan tafel. Wilt u liever zelf bepa-

len hoe laat u aan tafel gaat, kies dan voor 

een koelverse maaltijd. Deze worden 3 keer 

per week bij u bezorgd. U geniet van een 

volledige maaltijd, 7 dagen per week, 365 

dagen per jaar! Wij vinden het belangrijk dat 

u aangeeft wat en wanneer u wilt ontvangen. 

Wilt u liever een aantal keer per week of tij-

delijk van onze service gebruik maken? Geen 

probleem.  
 

Van Smaak is specialist in diëten en consis-

tenties. Volgt u een speciaal dieet? Wij voor-

zien in uw dieetwensen, zoals glutenvrij, lac-

tosevrij en zoutarm.  Naast de veelvoorko-

mend diëten bezorgen wij ook gemalen en 

vloeibare maaltijden. Combinaties zijn na-

tuurlijk mogelijk. U ontvangt van ons een 

persoonlijke menukaart met daarop de maal-

tijden die passen binnen uw dieetwensen.  
 

Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg 

belangrijk. Wij maken graag een praatje met 

onze klanten. Onze bezorgers hebben oog 

voor de klant. Ziet de bezorger iets anders 

dan hij gewend is? Dan wordt er via onze 

klantenservice contact gezocht met de con-

tactpersoon die bij ons bekend is. Een hele 

geruststelling voor degene die voor u zorgt. 
 

Juist tijdens deze periode zien wij dat klanten 

zich aanmelden omdat zij liever de bood-

schappen niet meer zelf willen doen. Wilt u 

proeven dat onze maaltijden zo lekker zijn als 

wij zeggen? Bel dan onze klantenservice op 

telefoonnummer 088-5115400 of stuur een 

mail naar info@vansmaak.nl.  
 

Wij zorgen ervoor dat er eenmalig een gratis 

proefmaaltijd bij u bezorgd wordt. 
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Wat me dit keer opviel!! Deel 2 
 

‘De Holwortel’ liep niet zoals men zich dat 

had voorgesteld en het gemeentebestuur be-

sloot het gebouw dan maar te verkopen aan 

een aannemer, die er vier appartementen in 

heeft gemaakt. Het ‘Punthoofd’ werd  afge-

broken en daar is een aantal  garages neerge-

zet. 
 

Inmiddels had het gemeentebestuur (met bur-

gemeester Van Rappard aan het hoofd) ook 

besloten om een nieuw gemeentehuis te bou-

wen. Het oude gebouw, op de hoek van de 

Julianaweg en de Dorpsstraat, werd verkocht 

en er verrees een nieuw gemeentehuis 

(tegenwoordig het dorpshuis De Havezate 

inrichting het pand van tandarts Visser( voor-

heen was daarin het pand van dierenarts 

Nooder gevestigd). 
 

Naast de oude hoofdenwoning is jarenlang 

een bank gesitueerd geweest. Eerst Nuts 

Spaarbank, daarna als Bondsspaarbank en 

ook als Fortis Bank en tenslotte is er alleen 

maar een gleuf in de muur overgebleven, 

waaruit men geld kan halen. De rest van het 

gebouw wordt gebruikt als restaurant Mulino. 

Aan de andere kant van de Dorpsstraat is 

natuurlijk ook wel het een en ander veran-

derd! Op de hoek Dorpsstraat-Julianaweg 

stond cafe Wittink( dat voorheen o.a. dienst 

had gedaan als slagerij, als groentewinkel en 

als speelgoedwinkel) met als caféhouders 

echtpaar Jentien en Roelof Klomp. Tegen-

woordig zit daar nu de Regiobank en een 

kapperszaak. 
 

De firma Huisjes was vroeger de hoefsmid 

van het dorp, met de vader van Harrie en 

Roelof, (Fake of Fokke) aan het hoofd. Een 

gigantisch veranderd bedrijf inmiddels! De 

gebroeders Harrie en Roelof hebben het agra-

risch mechanisch gedeelte verplaatst naar het 

Rogat en in De Wijk staat een modern inge-

richt fietsenbedrijf, met alles wat daar bij 

hoort 
 

De Wens/DA winkel van de familie Steenber-

gen (Carl) heeft ook een verleden. Zo’n vijf-

tig jaar geleden was die familie nauw verbon-

den aan de oprichting van veevoederfabriek 

S.B.. (Steenbergen en Van Brink) in Meppel. 

Wijlen Lukas Steenbergen en zijn vrouw Gini 

hebben jarenlang het veevoederbedrijf in De 

Wijk gerund, waaraan later een winkel werd 

toegevoegd. Vervolgens werd het bedrijf en-

kele jaren geleid door Hanneke Steenbergen 

(voorheen onderwijzeres aan de school in ons 

dorp). Een aantal jaren geleden is dit allemaal 

sterk veranderd, toen Carl (zoon van Jan 

Steenbergen en Hanneke) samen met zijn 

vrouw Francis de winkel overnam. Van de 

oorspronkelijke dierenspeciaalzaak heeft het 

bedrijf zich nu ontwikkeld tot een soort 

‘kleine Bijenkorf’ met als belangrijk onder-

deel een D.A. drogisterij. 
 

Naar rechts doorschuivend komen we terecht 

in het enorme pand van Modewereld Van de 

Belt. Het gedeelte tegen de winkel van de 

hierboven genoemde Carl Steenbergen, was 

aanvankelijk de supermarkt Dunnink, aan-

vankelijk gerund door wijlen Klaas en Klaas-

je Dunnink. Zij zijn gaan wonen naast dokter 

Idema, terwijl schoonzoon Bennie Slomp met 

wijlen dochter Alie de supermarkt overnam. 

Een aantal jaren daarna nam zoon Niek 

Slomp deze winkel (nu de Coop geheten) 
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En weer een aantal jaren later, werd de expan-

siedrift van Modewereld van de Belt zo groot, 

dat de winkel van Dunnink, bij het pand van 

Van de Belt Modewereld werd aangetrokken. 

Hierdoor ontstond er tot aan de Kerkweg een 

hypermoderne kledingzaak. Uniek voor De 

Wijk! 
 

Parallel aan de Dorpsstraat loopt de Professor 

Blinkweg en op het kruispunt van die Blink-

weg en Kerkweg was de dameskapperszaak 

van Anton Meijer. (Voorheen had hier ook 

nog een kleermaker Onstee gezeten en Electro 

bedrijf Knol). 
 

Aan die Professor Blinkweg hebben wijlen 

Lucas Steenbergen en Gini jaren tussen twee 

aannemersbedrijven in gewoond. Aan de ene 

kant het bedrijf van aannemer Lefert Wittink 

en aan de andere kant het aannemersbedrijf 

Wittink & Boverhof. Aan deze weg zijn in het 

verleden ook nog gevestigd geweest: Bloe-

men/plantenwinkel Kremer, later Kroezen en 

ook Jarina en enkele panden verder slagerij 

Stapel.  
 

Als we dan de ‘Kerkweg’ oversteken, komen 

we in de bloemenzaak Jarina. Voorheen was 

hier het garage- en autobusbedrijf van Be-

rendsen gevestigd. Later hadden Gerrit en 

Laura van de Belt in dit pand een winkel, die 

een beetje te vergelijken was met het hierbo-

ven genoemde bedrijf van Carl Steenbergen.  
 

Dan komen we bij de kapperszaak. Voorheen 

was daar wijlen Roelof Meier kapper, daarna 

Martin Wolf en tegenwoordig heet het ‘Knip 

en Krul’ bij Anita. Er moet trouwens tussen 

Jarina en die kapperszaak nog een fietsenma-

ker (Guchelaar?) gezeten hebben.  
 

Als we dan een eind doorlopen komen we bij 

de Afhaal Chinees terecht. In dat pand zat 

vroeger wijlen Jan Oostindien met zijn fiet-

senzaak. Ook staat daar de verbouwde boer-

derij van de familie Brunekreef, waarin Lucia 

en Henkjan Gerrits wonen. De familie Bru-

nekreef beschikte naast zijn landbouwbedrijf 

ook over een dorsmachine die bij de boeren 

langs trok. Ook heeft jarenlang in een van 

deze huizen bakkerij Bolling gezeten en ook 

het veevoederbedrijf Slot had daar zijn plaats 

gevonden.  
 

We komen dan aan het Veenhovenplein waar 

Arend Lubberink vroeger een kleding- en 

stofferingswinkel bezat. Later kreeg daar zijn 

dochter Geesje, met haar man Koop Eleveld, 

de leiding. Ja, en dan dat gerenommeerde 

hotel restaurant Het Oude Hogenkamp! Te-

genwoordig in het bezit van notaris Stotijn, 

die er een prachtig kantoor van gemaakt 

heeft! 
 

De Dorpsstraat wordt aan die kant afgesloten 

door het weiland van Voorwijk waarop vroe-

ger het bekende Nationaal Pinkster Concours 

(met kermis!) gehouden werd .Parallel aan de 

Dorpsstraat loopt de Professor Blinkweg waar 

voorheen kapper (Anton) Meier zetelde en 

ook Herman Veneman z’n drogisterij had.’ 

En achter deze Prof. Blinkweg is er in de loop 

van de jaren het uitbreidingsplan  ‘Zuid’ ge-

komen met  de Vos van Steenwijkstraat. 
 

Keren we terug naar de andere kant van de 

Dorpsstraat, dan valt het op dat daar niet zo 

veel veranderd is. Behoudens enkele renova-

ties, heeft cafe Centraal, op de hoek van de 

Dorpsstraat en de Parkweg, al wat andere 

bestemmingen gekend (Rabobank, Outlet-

winkel van Van de Belt en op dit moment 

‘bestemming onbekend’). Opvallend is wel,  

dat het witte huis, het doktershuis, tegenwoor-

dig dienst doet als ‘bruidswinkel’ en ook de 

bakkerij van bakker Seinen een andere be-

stemming heeft gekregen n.l. Makelaardij van 

makelaar Huls). 
 

Op het (oude) schoolplein is de woning van 

de familie Sloots, ten gunste van het parkeer-

terrein, verdwenen. Onder in de molen heeft 

de plaatselijke V.V.V. (tegenwoordig heet het 

T.I.P.) en de Historische Vereniging De Wijk/

Koekange, hun domicilie gevonden. Aan de 

zijkant van de molen is de mooie winkel van 

Welkoop ontstaan. 
 

 Jan Tijink, Prins Clauslaan 50.   
 

(Dit is deel 2 van een serie verhalen die Jan 

heeft geschreven. Wordt vervolgd!!) 
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