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Kunstgrasveld Wacker, op een spriet na gereed

Het nieuwe kunstgrasveld bij Wacker is op
een spriet na gereed is, en kan vanaf heden
ingezet kan worden voor (jeugd) trainingen.
Het bestuur heeft direct een eerste inspectie
uitgevoerd (zie foto) en geconstateerd dat het
veld er picobello bij ligt. De aannemer is deze
week nog bezig om de laatste open eindjes af
te hechten, zodat de club voor 1 juni over een

nieuw en prachtig veld beschikt.
Vanzelfsprekend zal Wacker aan het begin
van het nieuwe seizoen op een gepaste wijze
stilstaan bij de upgrade van deze accommodatie. Het bestuur roemt de goede samenwerking met gemeente en uitvoerders. Alsmede
de terreinbeheerders voor toezicht houden en
de geboden hulp.

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl
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veranderd worden, maar uiteraard zal er t.z.t.
weer meer informatie naar buiten worden
gebracht.

Atlas Sport buiten
Atlas Sport heeft tijdelijk een nieuwe locatie
geopend: Atlas Sport buiten! Je kunt er elke
dag terecht voor fitness, cardio en diverse
lessen. Verder is er een krachthonk, dus wil je
nu weer echt aan je spieren werken, reserveer
dan snel!
Openingstijden
We hebben een ruimte bij het zwembad en op
de parkeerplaats ingericht. We hebben ook
veel lessen op het programma: bodypump,
spinning, kickfit, yoga, pilates, bodyshape,
atlas cross, bootcamp, bootcamp voor kids,
cxworx, circuit en aquajogging.

Volle sporthal bij Bevrijdingsconcert in de Wijk
Bovenstaande zin was wellicht de kop geweest van het verslag van het bevrijdingsconcert dat oorspronkelijk op 19 april zou worden uitgevoerd. Zoals bekend heeft de organisatie moeten besluiten om het programma
op deze dag niet door te laten gaan. De reden
daarvoor zal een ieder inmiddels bekend zijn.
Het organisatiecomité besloot echter direct
dat indien mogelijk uitstel wat haar betreft
geen afstel mocht worden. Het comité van de
organiserende verenigingen Koninklijke Muziekvereniging Apollo, vrouwenkoor Meander, Popkoor Nameless en het vrouwen- en
mannenkoor van Wijker Kunst. Heeft na
contacten met o.a. sporthal, podiumbouw,
licht en geluid en uiteraard met hun eigen
dirigenten en muzikale begeleiding inmiddels
kunnen besluiten de nieuwe datum vast te
stellen op zondagmiddag 15 november 2020.
Aan het programma zal in principe weinig

Voor iedereen
Iedereen is welkom! Ben je geen lid? Geen
probleem. Je kunt gebruik maken van een
strippenkaart. En natuurlijk kun je je ook inschrijven. Kom gerust langs, mail
(info@atlassport.nl) of bel (0611878954).
Op www.atlassport.nl/corona vind je alle info
en daar kun je ook reserveren. Veel plezier!

Te koop gevonden, verloren
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Te koop: Loopband voor thuis
Te koop aangeboden in De Wijk: Loopband.
Merk: Kettler Track 3. Z.g.a.n. en heel weinig gebruikt. Vraagprijs € 1000,00. Neem
voor informatie contact op met Henk Buld.
Telefoon: 0522-482029.

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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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

Wat me dit keer opviel!!
Regelmatig krijg ik de vraag: “Hoe bevalt het
jou in Dunningeh? Daarom lijkt het mij zinvol deze week eens iets te vertellen over het
‘wel en wee’ in Dunninghe. In 1994 werd het
bejaardenhuis, want zo heette het toen nog,
opgericht. Duidelijk bedoeld voor de inwoners van ons dorp en een prachtige aanwinst
voor ons dorp De Wijk!

Inmiddels bestaat de instelling uit twee delen:
Een zorggedeelte, en een aanleungedeelte.
In het zorggedeelte zitten bewoners, die volledige zorg nodig hebben en de aanleunappartementen (een royale kamer, slaapkamer, badkamer en eventueel een zolderruimte) worden aan de wat ouder wordende mensen verhuurd.

En om nou de vraag in de eerste regel van dit
artikel te beantwoorden, kan ik alleen maar
In de loop der jaren is de status van het tehuis, zeggen: ‘Uitstekend, zonder meer uitstekend!
mede ook doordat men, in verband met
Afgezien van die beroerde ‘Coronaperiode’
schaalvergroting (denk aan fusies van bedrij- met een aantal beperkingen, is de verzorging
ven, scholen, zelfs gemeenten) aansluiting
en de begeleiding voortreffelijk. Een goeie
heeft gezocht bij de regionale instelling
plek om oud te worden! En nou zult u zich
‘Nooderboog’. Daardoor wordt de bezetting
afvragen: ‘En wat is je nou deze week opgevan Dunninghe niet alleen meer gevormd
vallen? (want zo heet deze rubriek nou eendoor inwoners van De Wijk, doch ook menmaal!). De hierboven vermelde, beroerde
sen uit andere delen van ons land
‘Coronatijd’ belemmert ons natuurlijk flink in
(Groningers, Rotterdammers) en mensen uit
onze vrijheid. Desondanks doet de begeleiomliggende plaatsen kun je er aantreffen. Een ding er alles aan om ons verblijf zo aangezeer gemengd gezelschap!
naam mogelijk te maken!
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Er komen, met in achtneming van alle geldende Coronamaatregelingen, allerlei muziekgroepjes enz. ons vermaken.

er natuurlijk iemand (naam doet er niet toe!):
‘Zei je nou 73 of 74’? ‘Nee, jij moet wel
goed luisteren, het was 74!’ Oh ‘wat jammer’
En omdat ik in het bezit ben van veel Cd's en klinkt het uit de zaal, ‘Ik had 73’ En
oude grammofoonplaten met muziek die ons zo moet dat blaadje vol komen. De spanning
publiek mooi vindt (walsen, marsen, polka’s, is werkelijk om te snijden. Het gaat tenslotte
om flinke prijzen! Een bosje tulpen, een
operettemuziek, enz.) ben ik ‘benoemd’ tot
een soort ‘orgelman’. Dat betekent, dat ik een reep chocolade, en soms een gehaktbal!
Dikke pret! Ik verhoog dan met mijn
paar keer per week in de keuken een
‘draaiorgeltje’ de feestvreugde!
‘broodkar’ (dat is een kar op vier wielen,
waar mee men het eten rondbrengt) leen, daar Onlangs was het weer zover. Hermina had
mijn CD- speler en mijn oude grammofoon
weer een muzikale Bingo voorbereid. Zij
speler (met boxen) oplaad en dan als een
vroeg mij of ik, naast mijn muzikale bijdrage,
soort Amsterdamse orgeldraaier door de di
ook een bewoonster wilde helpen met het
verse gangen en verdiepingen dwaal!
invullen van haar blaadje, want die bewoon
Sommige bewoners zitten op de gang,
ster ziet heel slecht en wilde toch graag mee
anderen hebben de deur van hun kamer open doen!
staan, omdat ze niet van hun kamer af mogen Tuurlijk wilde ik dat wel. Zij zat in een stoel
(i.v.m. eventuele besmetting van de Corona
en haar rollator stond naast haar. Daar kon ik
ziekte). En zo wordt er dan genoten van ‘Op wel op gaan zitten! Had ik het maar niet ge
de woelige Baren, Ik heb eerbied voor jouw daan! Ik wist namelijk niet, dat er aan zo’n
grijze haren, Zilveren draden tussen goud,
ding een rem zit. En die was kennelijk niet in
Mijn wiegie was een stijfselkissie’, operette
werking! Met een geweldige plof lag ik met
melodieën en meer van dit soort muziek uit
rollator en al languit in de zaal! Eerst schrik
de oude doos! Er wordt driftig meegezongen natuurlijk bij de deelnemers en daarna, toen
en daarna slof ik met mijn apparaat naar de
bleek dat ik nog heel was, grote hilariteit!! De
volgende ‘bocht’ of nis in de gang. Uren mee eigenaresse van de rollator zette de rem in
zoet!
werking en ik kon, volgens haar, weer met
Nou had Hermina, een van de verzorgers die
voor het recreatieve gedeelte zorgt, een leuk
plan bedacht! Een Bingo op muziek!
U kent waarschijnlijk allemaal wel
het wereldberoemde Bingo-spel. Alle deel
nemers krijgen een papiertje, waar 100
nummers op staan. Niet mooi opeenvolgend,
nee de cijfers staan “enter en twenter” (een
Drentse uitdrukking!) door elkaar. En terwijl
ik op mijn ‘orgel’ heel zacht en bescheiden
voor de achtergrondmuziek zorg, tovert
Hermina dan een getal uit een geheimzinnige
doos, b.v. 62, dat cijfer wordt natuurlijk voor
de slechthorenden onder ons nog een keer als
een soort echo herhaald en als dat getal (62)
dan op jouw papiertje voorkomt, moet dat als
de ‘wiedeweerga’ doorgekruist worden, want
Hermina heeft alweer een nieuw getal te
voorschijn gehaald, b.v. 74. Prompt roept

een gerust hart plaats nemen op de rollator.
Ja, ja!! De achterwielen van zo’n rollator
staan helaas niet in verbinding met de rem!
En…………….binnen 10 seconden sloeg het
hele zaakje volkomen achterover! Ik knalde
met mijn hoofd en elleboog met een beste
klap tegen de muur. Gevolg: een schaafwond
en een beste knobbel op mijn hoofd.
Meer niet! Ik weet niet wie die middag de
bingo heeft gewonnen. Ik niet in elk geval!
En toch was het, dankzij Hermina weer een
gezellige middag!
P.S. Ik ben nog niet van plan voorlopig een
rollator te kopen!
Jan Tijink
Prins Clauslaan 50
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Winnaars kleurplatenactie mogen Kidsbox ophalen
De kleurplatenactie van AnyTyme ter ere van Koningsdag is een groot succes geworden.
Vele prachtige kleurplaten werden ingeleverd. De winnaars kregen allemaal persoonlijk een
kaartje in de brievenbus en mogen hun Kidsbox komen ophalen. AnyTyme De Wijk is gewoon geopend. Echter alleen voor afhalen. Bestellen kan via de app of via www.anytyme.nl

Boet Boverhof uit De Wijk, een van de prijswinnaars heeft zijn Kidsbox al opgehaald.
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vijf respondenten zegt in deze periode niet de
zorg te kunnen krijgen die nodig is. Overigens is het bij sommigen een eigen keuze om
(tijdelijk) geen zorg te gebruiken. Eén op de
Uit onderzoek van Trendbureau Drenthe
blijkt dat de coronacrisis alle inwoners van drie mantelzorgers kon zijn mantelzorgtaken
de provincie Drenthe raakt. Een paneluit- in april niet of niet volledig uitvoeren en bij
ruim één op de vijf mantelzorgers waren de
vraag onder ruim negenhonderd Drenten
laat zien dat de groep die echt in de proble- taken juist zwaarder dan voorheen. Vermoedelijk hangt dit samen met het al dan niet tot
men komt door de coronacrisis in april
2020 relatief klein was, maar dat de meer- één huishouden behoren van mantelzorger en
derheid verwacht dat de veranderingen die zorgvrager. Het onderwijs was in april totaal
anders dan anders. Volgens wat minder dan
zich nu voltrekken nog lang doorwerken.
de helft (45%) van de ouders was het voor
Ondanks het lage aantal besmettingen in
hun kinderen moeilijk om gemotiveerd te
de regio raakte in april al één op de veerblijven. Veel meer dan een derde (39%) gaf
tien werkenden zijn baan of opdrachten
aan dat hun kinderen in april een onderwijsgeheel of deels kwijt.
achterstand hebben opgelopen.
Flink bezuinigen
Vooral zelfstandigen zijn financieel getroffen. Toekomstverwachting:
Ten tijde van het onderzoek konden verreweg corona heeft ook positieve gevolgen
In het onderzoek is ook gevraagd naar toede meeste zelfstandigen hun vaste lasten,
komstverwachtingen: gaan de veranderingen
zorgkosten en dagelijkse boodschappen nog
die tijdens de coronacrisis zijn opgetreden
betalen, maar één op de vijf moest wel flink
bezuinigen. Bij een ruime meerderheid van de snel voorbij of zijn ze blijvend? Op basis
Drenten had de coronacrisis ten tijde van het hiervan is een top tien gemaakt met verandeonderzoek weinig negatief effect op werk en ringen die volgens de deelnemers aan het
onderzoek nog lang zullen doorwerken. In de
inkomen; 66% deed nog (vrijwel) dezelfde
werkzaamheden als in de voorgaande periode. top tien staan niet alleen problemen, maar ook
veranderingen die veel mensen gunstig zullen
Vaker somber of eenzaam
vinden. Zo denkt een meerderheid dat ‘meer
Op sociaal gebied raakt de coronacrisis veel
waardering voor de woon- en leefomstandigmeer Drenten. Het sociale leven in de eigen
heden op het platteland’ een blijvend effect is.
buurt lag volgens driekwart (74%) in april
Verder is de verwachting dat blijvend meer
vrijwel stil. Acht op de tien inwoners (79%)
met ouderen zal worden gesproken over welspraken in die maand minder mensen dan
ke medische behandelingen ze nog willen.
voorheen. Veel mensen maakten meer geMeer dan de helft van de mensen (57%) denkt
bruik van digitale middelen om contacten te
dat de overheid een groter beroep zal blijven
onderhouden. Dat nam niet weg dat één op de doen op de eigen verantwoordelijkheid en
vijf (21%) zich vaker eenzaam en eveneens
zelfredzaamheid van de inwoners. Ook wordt
één op de vijf (19%) zich vaker somber voel- verwacht dat ‘meer mensen met een minimaal
de. Voor slechts een klein deel van de mensen inkomen’ voor langere tijd blijvend zal zijn.
(5%) leverde de coronacrisis nieuwe contac- Overige punten in de top tien gaan over geten op.
bruik van online toepassingen, gedrag ter
voorkoming van besmetting en thuis werken.
Zorg minder toegankelijk,
thuisonderwijs niet motiverend
Ook op het gebied van gezondheid, zorg en
onderwijs is in korte tijd veel veranderd voor
een deel van de Drentse bevolking. Eén op de

‘Corona’ in Drenthe: weinig
besmettingen, grote impact
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Wat me nog meer opviel Deel 3

Een ander straatbeeld dat we tegenwoordig
missen in ons dorp, is het agrarisch gedeelte.
Er wordt wel eens gezegd dat De Wijk een
Boeren met paarden voor de wagen (Henk
dorp zonder kerkgebouw is. Dat was echter
Kleine heeft het nog heel lang volgehouden!),
zo’n 40 jaar geleden anders, want toen stond de z.g. melkrijders, die de melkbussen (de
er in de Molenstraat een (klein) kerkgebouw pullen die langs de weg stonden bij de boemet een kleine groepering kerkgangers. Deze ren) met een geweldige ‘zwieper’ op hun wagroepering is toentertijd samen gegaan met de gen gooiden en ze dan brachten naar de melkkerk in IJhorst en de Koninklijke Muziekvere- fabriek in de ‘Haalweide’ of de melkfabriek
niging Apollo kocht het kerkgebouw en heeft op het ‘Rogat’. Hoewel de landerijen er nog
dat toen, met eigen krachten, omgetoverd tot wel zijn, is het aantal ’ uitoefende’ boeren in
een prachtig clubgebouw. Helaas is dat ook al en rondom ons dorp, sterk uitgedund.
weer verleden tijd, want een aantal jaren geIn de 80e jaren was ons dorp toch wel in rep
leden is Apollo verhuisd naar de Brede
en roer. De regering had namelijk besloten dat
School aan de Postweg.
het aantal gemeenten flink moest worden teEr ontstond in Nederland een streven om
ruggebracht. Er moesten meer grotere gescholen ‘breder’ te maken om er ook andere
meenten komen. In Drenthe moest het aantal
sociale en culturele activiteiten in te laten
van 32 gemeenten teruggebracht worden naar
plaatsvinden. Als je, als gemeente, niet een
12. Alles moest worden heringedeeld.
rotonde en brede school had, kon je eigenlijk Nou, dat zijn heftige inloop-, inspraak-(hoe je
niet mee doen. Dus (na nog geen 30
ze ook noemen wilt) avonden geworden!
jaar) .weg mooie school aan de Briëtweg en
De vonken vlogen er af als een gedeputeerde
op naar de Postweg!! De oude ‘De Horst’
het voorstel weer kwam verdedigen. Voor- en
werd afgebroken en Niek Slomp zag kans om tegenstanders vlogen elkaar bijna letterlijk in
daar zijn mooie, grote Supermarkt ‘De Coop’ de haren! Er lag een voorstel dat De Wijk,
te starten.
Ruinerwold en Nijeveen bij Meppel zouden

Met melkbussen naar de melkfabriek - Beeldbank: Historische Vereniging De Wijk/Koekange

11
en dat Ruinen en Zuidwolde tot Hoogeveen
zouden gaan behoren.
Een kreet die je in die dagen in ons dorp nog
wel eens hoorde was: ‘Ik binne d’r niet veur,
mar as het dan toch mut, dan mar bej Meppel.
Daor binne wej toch eigenlijk hielemaol op
anne wezen. Gao mar nao: Wej gaot d’r met
de trein, wej ligt d’r in zeekenhuus, wej gaot
d’r naor schoele, wej gaot d’r naor de
schouwburg enz’. Maar ja, dan komt er een
bus met Tweede Kamerleden (op verzoek
trouwens van actie- en politieke partijen) door
ons gebied gereden en die vinden dat er eigenlijk best een paar plattelandsgemeenten
(wat dat dan ook mogen zijn!) in Drenthe
kunnen ontstaan. B.v. Coevorden in het Zuidoosten. En in het Zuidwesten ‘De Wolden’
bestaande uit de dorpen De Wijk, Zuidwolde,
Ruinerwold en Ruinen. Nijeveen zou dan bij
Meppel kunnen. Daar was verder geen discussie meer over mogelijk. Via het A.N.P. hoorden we dat aldus was besloten! Maar wat
even later bleek, was, dat De Wijk het Rogat
( inclusief het industrieterrein bij De Raket )
en De Schiphorst kwijtraakte aan Meppel, dat
er anders wel erg bekaaid zou zijn afgekomen! Die klap kwam, met name bij de bewoners van het Rogat en De Schiphorst, keihard
aan! Nu we zo’n 25 jaar verder zijn, zijn de
wonden wel enigszins geheeld, doch de littekens blijven!
Wat in de loop der jaren toch ook wel een
enigszins verandering/verbetering is geweest,
was de aanleg van de autoweg A 28, tegenwoordig een geweldige verkeersader van Nederland met Noord-Duitsland, Scandinavië
enz. Men zegt wel eens, elk nadeel heeft zijn
voordeel, doch wat bij die aanleg wel verbazingwekkend was, dat dat kleine dorp De
Wijk een aansluiting kreeg op zowel de noordelijke oprit als op de zuidelijke. Waarschijnlijk toch een handigheidje geweest van onze
toenmalige burgemeester?
Jan Tijink, Prins Clauslaan 50.
Dit is deel 3 en het laatste deel van een serie
verhalen die Jan heeft geschreven.)
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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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hebben we het terras en het café opnieuw
moeten indelen, inclusief looproutes en alles
voorzien van regelgeving. We vragen iedereen dan ook om zich te houden aan deze regels en de aanwijzingen van het personeel.
Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk Het is even lastig en zeker niet leuk, maar als
zo ver. Maandag 1 juni, tweede Pinksterdag we het met z’n allen doen, maken we er het
beste van.
mag de horeca om 12.00 uur haar deuren
weer openen. Zo ook jullie favoriete stamca- Op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei is het
fé! (De Wiekslag) De afgelopen tijd zijn we afhaalloket gewoon weer geopend. Speciaal
druk bezig geweest met het opknappen van
voor dit weekend hebben we weer een specihet café en oplossingen bedenken voor alle
aliteit op het menu. Op veler verzoek staat
lopende maatregelen en veranderingen met
het varkenshaasmenu weer op de kaart, behier en daar een klein grapje tussendoor.
staande uit varkenshaas medaillons met
Vanaf 1 juni is het verplicht om te reserveren champignon roomsaus of pepersaus met
als je een avondje in het café wilt doorbren- groente en aardappelschijfjes. Daarnaast
gen. Je kan vanaf heden reserveren via Maria staan de schnitzels, kipschnitzels en kipsaté
ook gewoon weer op de kaart. Bestellen kan
op telefoonnummer 06 302 161 00. Aangevia 06 302 161 00 van 16.00 – 20.00 uur.
zien het een mooie zomer wordt, wil je natuurlijk op het terras zitten, dan hoef je niet
te reserveren. Vanwege de maatregelen is er
beperkt ruimte op het terras.
Met alle regels die ons om de oren vliegen,

Tweede Pinksterdag
eindelijk weer op het
terras of in het café
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Dauwzwemmen
valt in de smaak
Terwijl de meeste mensen donderdagmorgen
vermoedelijk nog op een oor lagen op het
vroege tijdstip, stonden de eerste zwemmers

al voor de poort van Zwembad de Slenken.
Tussen 06.30 en 10.00 uur was er op Hemelvaartsdag voor de vroege vogels Dauw zwemmen in De Wijk. En deze speciale last minute
actie viel bijzonder in de smaak. Diverse
zwemmers kwamen baantjes trekken. Atlas
Sport zorgde voor koffie en koek.

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Optreden Hans en Wilma
bij Dunninghe
Toetsenist Hans Askes en zangeres Wilma

Fieten traden woensdagmiddag belangeloos
op in de tuin in Dunninghe. 'Bewoners hebben genoten. Door de eenzaamheid breekt dit
de dag enigszins' Aldus coördinator Hermina
Hoekstra Santema van het woonzorgcentrum
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