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Uw NVM makelaar  

voor De Wijk en omgeving 

Dorpsstraat 37 - De Wijk 

www.hulsmakelaardij.nl 

Het is nog even stevig door klussen voor Pop-

ko Schuitema en zijn familieleden. De voor-

malige kaaswinkel aan de Dorpsstraat in De 

Wijk, naast restaurant Mulino wordt momen-

teel verbouwd tot  horeca etablissement voor 

kleine feestjes en partijen tot ongeveer zestig 

personen. Op 1 juli staat de opening gepland 

van d’Olde Baank’ zoals het gaat heten. 

Lees verder op pagina 5 >> 
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Te koop gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Te Koop van particulier 

Elec Verticuteermachine gebruikt 40 cm.          

€ 35,00. Elec Tuinfrees gebruikt 25/30 cm.      

€ 35,00. Telefoon: 230024. of  06.14067908. 

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  
Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

 

Wat me dit keer opviel!! 
In een tijd van de coronacrisis, van faillisse-

menten, van bezuinigingen, is het plezierig 

dat er toch ook nog dingen om ons heen ge-

beuren, die plezierig zijn. 

Onze overheid mag dan wel steeds slechter” 

in de slappe was” komen te zitten, dat kon 

onze gemeente De Wolden niet beletten om 

voor een aantal voetbalverenigingen in onze 

gemeente De Wolden een fiks bedrag be-

schikbaar te stellen voor de aanleg van een 

kunstgrasveld. Gelukkig behoorde ook onze 

plaatselijke voetbalvereniging Wacker tot de 

uitverkorenen. Om de kosten voor de vereni-

gingen enigszins te drukken , konden de ver-

enigingen zelfwerkzaamheden van de leden 

inzetten. Nou dat hoef je tegen de Wacker 

mensen maar een keer te zeggen en ze staan 

klaar! 

Ik kon mijn nieuwsgierigheid als rasechte 

supporter natuurlijk niet bedwingen en ben, 

nu het project klaar is, maar eens even gaan 

kijken naar het resultaat! Ik kan alleen maar 

zeggen: Een fantastische  aanwinst voor het 

voetbalveldencomplex van Wacker, dat er  

overigens prachtig bij ligt Gefeliciteerd! 

De moeite waard om, nu er toch nog steeds 

niet gevoetbald wordt, eens een kijkje te gaan 

nemen . 
 

Jan Tijink      

Prins Clauslaan 50  
 

Bibliotheken weer open 
 

De bibliotheken in De Wijk en Ruinen en 

Servicepunt Alteveer gaan ook weer open. 

Maandag 15 juni kunnen klanten weer terecht 

in Bibliotheek Ruinen en Servicepunt Alte-

veer. En vanaf dinsdag 16 juni is ook Biblio-

theek De Wijk geopend. Hiermee zijn vanaf 

volgende week alle bibliotheken in De Wol-

den weer geopend. 
 

Beide bibliotheken zijn gevestigd in een kind-

centrum, hierdoor zijn de openingstijden aan-

gepast en is ook de zomersluiting vast inge-

zet. De bibliotheken zijn geopend buiten de 

schooltijden. We adviseren klanten voor het 

bezoek goed op de website van de bibliotheek 

de openingstijden en actuele informatie te 

checken. We verheugen ons erop iedereen 

weer te zien en onze dienstverlening stap voor 

stap weer op te kunnen pakken! 
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OPENING                                                                                                     OPENING 

                                                         d'Olde Baank 
 

Woensdag 1 juli 2020 opening van d'Olde Baank 

 

Waar?  Naast Italiaans Mediterraans Restaurant Mulino 

                Dorpstraat 51 

                7957AS De Wijk 
 

Bij d'Olde Baank kunt U uw verjaardagsfeestjes, buffetjes, jubilea, bedrijfsfeestjes,                  

workshops, recepties etc. houden. Tevens zullen wij geopend zijn bij sportwedstrijden     

zoals Formule 1. MotoGP, EK 's en WK 's, voetbal en verdere grote sportevenementen. 

Deze zijn te bewonderen op een vijftal schermen.  
 

Wij zijn vanaf 1 april tot 1 september iedere dag geopend,                                                                          

van 09.00 uur tot 12.00 uur en verder op afspraak. 
 

Wij nodigen iedereen uit om onder het genot van een hapje en een drankje                                              

een kijkje te komen nemen op woensdag 1 juli vanaf 20.00 uur. 
 

met vriendelijke groet, 
 

Het d'Olde Baank team, 

namens deze, 

Popko Schuitema 

06-83167591. 
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Vervolg van voorpagina 

De switch van kaaswinkel naar horecazaak is 

volgens Schuitema een logische stap. ‘De 

kaaswinkel liep niet helemaal zoals verwacht. 

En vanuit Mulino kwam wel  steeds meer 

vraag of er ook feestjes gehouden konden 

worden. Vandaar dat is besloten om de Kaas 

voortaan vanuit de rijdende kaaswagen te 

verkopen’.  
 

RS Kaas en streekproducten staat hiermee 

elke zaterdagmorgen van 09.00 – 13.00 uur 

op het plein voor dorpshuis de Havezate.  
 

De ondernemer heeft grote plannen met d’Ol-

de Baank’ vernoemd naar het bankgebouw 

waar vroeger ABN Amro was gevestigd. 

‘Bedoeling is dat we hier een gezellig zaaltje 

creëren, waar je een verjaardagsfeestje of 

jubilea kunt vieren. Een vergadering of ande-

re meeting kunt houden. Het zaaltje is zowel 

met of zonder buffet af te huren. ‘We denken 

mee en proberen maatwerk te leveren’.  
 

Ook de sporters en supporters die in het 

weekend na de wedstrijd een drankje willen 

drinken zijn welkom.  En de laatste donder-

dag van de maand wil Schuitema een meeting 

organiseren voor ondernemers/ zzp’ers. 

‘Gewoon, gezellig even paar uurtjes kletsen 

met een hapje en drankje er bij vanaf een uur 

of 21.00 uur’.  Mirjam en Kirsten die ook bij 

Mulino werkzaam zijn gaan hier voorlopig de 

scepter zwaaien.  Verder is het de bedoeling 

om speciale avonden te houden voor liefheb-

bers van Formule 1, Champions League en 

andere topsport evenementen. ‘Er komen vijf 

grote tv schermen te hangen waarop deze 

sporten zijn te volgen. We starten op 5 juli 

met de Grand Prix Van Oostenrijk. Reserve-

ren is gewenst in coronatijd’. Behalve Heine-

ken tapbier zijn er ook diverse andere merken 

en soorten op de fles verkrijgbaar. ‘Zoals o.a 

Hertog Jan en Grolsch. Zitten niet aan een 

merk vast’.  

 

 d’Olde Baank’ is in principe zeven dagen per 

week geopend op aanvraag. Ook voor de 

vroege vogels die op zondagmorgen even 

willen opsteken voor een kopje koffie/ gebak 

is er goed nieuws. Tot 1 september is d’Olde 

Baank elke zondag standaard van 09.00 tot 

12.00 uur geopend. Schuitema: ‘Ben meestal 

toch al vroeg op, dus voor mij maakt het niet 

uit. En aangezien Mulino om 12.00 uur open 

gaat kunnen we ook de fietsers, motorrijders 

en andere passanten bedienen’.  << 



 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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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

Woninginbraak Prins 

Clauslaan De Wijk 
 

Op zaterdag 13 juni tussen 03:00 uur en 03:30 

uur heeft er een woninginbraak in een appar-

tement aan de Prins Clauslaan in De Wijk 

plaats gevonden. De 83-jarige bewoonster 

was thuis en lag te slapen. Zij werd omstreeks 

03.15 uur wakker en zag toen, tot haar grote 

schrik, 2 mannen in haar slaapkamer. Met een 

smoes vertrokken de mannen direct uit haar 

slaapkamer. 

Het bleek dat haar hele woning doorzocht was 

en er is geld weggenomen. De mannen zijn 

vervolgens direct vertrokken. 

Helaas kon de bewoonster geen goed signale-

ment geven van de twee mannen. Mogelijk 

dat iemand anders deze mannen zaterdagnacht 

heeft zien lopen in de buurt van de Prins 

Clauslaan. Dan horen we dit graag via 0900-

8844 of stuur een PB. 

Mocht u in de buurt wonen en camerabeelden 

hebben, zou u deze dan willen bekijken. We 

horen graag van u als er iets verdachts op 

staat. Dit alles kan onder vermelding van regi-

stratienummer 2020155169 ^JB 
 

Smaakmakersfestival 

wordt jaartje opgeschoven  
 

Dit jaar is er geen Smaakmakers Festival in 

De Wijk. Het feestje aan de Reest wordt een 

jaartje opgeschoven zo maakt de organisatie 

bekend op Facebook. 'Op 18 en 19 september 

2021 organiseren we de volgende editie van 

het Smaakmakers Festival met storytelling, 
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Schoonmaakbedrijf                 

Westenberg vestigt                         

zich in De Wijk 
 

Al 27 jaar houdt Schoonmaakbedrijf Westen-

berg zich bezig met schoonmaken van bedrij-

ven, kantines, kantoren en bij particulieren in 

de regio. Het familiebedrijf bestaande uit Sja-

co en zijn vrouw Hermien Westerberg en hun 

drie kinderen is sinds 14 oktober gevestigd 

aan de dorpsstraat in De Wijk. 
 

Uit jasje gegroeid 

‘In Meppel zijn we een beetje uit ons jasje 

gegroeid. We zaten daar in een woonwijk. 

Maar je krijgt steeds meer schoonmaakmateri-

alen en busjes er bij, dat werkt op een gege-

ven moment niet meer. Dus zijn we op zoek 

gegaan naar een woonhuis met loods, om de 

materialen op te kunnen slaan.  We zagen we 

dit pand aan de Dorpsstraat 101 in De Wijk te 

koop  staan’ vertelt  Sjaco Westenberg.              

Voordien was hier Speer Reclame gevestigd. 

‘Dit was precies was we zochten’.  
 

Begin schoonmaken van vrachtschepen 

Westenberg (57) begon zijn carrière ooit met 

het schoonmaken van vrachtschepen. 

‘Daarnaast kregen we er ook andere schoon-

maakwerkzaamheden bij. Kantoren, kantines, 

ramen wassen, sanitair, houtwerk en dakgoten 

schoonmaken bij bedrijven en particulieren. 

Tot in 2006 de klad er in kwam door de crisis. 

We zijn toen gestopt met de scheepvaart, en 

zijn ons meer gaan richten op de reguliere 

schoonmaakheden’. Hermien en de twee 

dochters houden zich meer bezig met het 

schoonmaken van kantoren. Vader Sjaco en 

zijn zoon pakken de andere schoonmaakklus-

sen. Met name woningen. ‘Hoewel een van 

mijn dochters er niet voor terugdeinst om 

hoog op de ladder te staan om ramen te was-

sen.  Ze is een van de weinige vrouwelijke 

glazenwassers in  de branche die ik ken, wel 

grappig en stoer dus!’.  >> 
 

Sjaco Westenberg, voor zijn pand aan de Dorpsstraat waar voorheen Speer was gevestigd 
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Extra werkzaamheden 

Door de Corona heeft schoonmaakbedrijf 

Westenberg nog drukker gekregen. ‘We had-

den het al druk, maar er zijn extra werkzaam-

heden bij gekomen om alles te desinfecteren.   

De kans om het virus zelf  op te lopen acht ik 

klein lacht Westenberg. We zitten zelf totaal 

onder de desinfectie’. 
 

Sociale contacten en tevreden klanten 

Het leuke aan het werk zijn de sociale contac-

ten met de klanten zo beseft de ondernemer. 

‘Mensen zijn altijd blij als je komt. Bij velen 

kom je al jaren over de vloer, en daar heb je 

een speciale band mee opgebouwd. Niets 

mooiers dan een tevreden klant’. Bij sommige 

bedrijven gaat nog een stapje verder. ‘Neem 

nou bijvoorbeeld Jachthaven de Kraner-

weerd . ‘Al 4 jaar op rij mag Jachthaven De 

Kranerweerd de Blauwe Vlag laten wapperen. 

Dit is een internationaal keurmerk voor veili-

ge, schone en duurzame jachthavens en stran-

den. De hygiëne speelt daarin zeker mee. En 

daar ben je natuurlijk best een klein beetje 

trots op’. Maar zo geeft Westenberg ook rui-

terlijk toe. ‘Dit komt natuurlijk niet alleen 

door ons. Je gaat met elkaar om tafel over het 

plan van aanpak, en dat werkt perfect’.  
 

Mien’s Snuffelhuusie 

Los van het Schoonmaakbedrijf start Hermien 

binnenkort met ‘Mien’s Snuffelhuusie’ in het 

voorste gedeelte van het pand aan de Dorps-

straat 101. Hier is volop ruimte om een win-

keltje te beginnen. Bedoeling is om hier kle-

ding, sieraden, speelgoed en andere aanver-

wante artikelen te gaan verkopen, zowel 

nieuw als gebruikt. Het wachten is nog even 

tot de benodigde vergunning rond is. Sjaco:  

‘Het is een beetje een uit de hand gelopen 

hobby van mijn vrouw. We richten ons daar-

bij een beetje op de ‘kleine portemonnee’ zeg 

maar!. Het is prima te combineren met de 

andere werkzaamheden, omdat we aangepaste 

openingstijden gaan hanteren’. De verhuizing 

van de stad naar een dorp bevalt de familie 

Westenberg  overigens prima tot nu toe. ‘Het 

is hier relaxt wonen, en we hebben al veel 

nieuwe mensen ontmoet’.  << 
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Roelof Klomp 75 jaar lid 

VV Wacker en de KNVB 
 

Voetbalvereniging Wacker uit De Wijk viert 

dit jaar het 90 jarige jubileum. Door de coro-

na zijn alle feestelijkheden verplaatst. Maar 

als het weer mogelijk is dan zal Roelof 

Klomp ongetwijfeld ook even in het zonnetje 

worden gezet. Klomp (90)  is maar liefst 75 

jaar lid van VV Wacker en eveneens van de 

KNVB. En bezit daarmee het langslopende 

lidmaatschap van de club. 
 

Roelof Klomp werd op15 januari 1930 in De 

Wijk geboren. Vanuit  het buurtschap De 

Stapel verhuisde hij al gauw met de familie 

naar het Rieversterveld om daar een nieuwe 

boerderij te betrekken. Destijds was de 

‘Rieverst’ ook al aangewezen op De Wijk, 

hoewel het wel een eigen school had aan de 

Kerkweg bij de Nederlands Hervormde Kerk. 

Daar werd op het plein veel gevoetbald. In de 

oorlogsjaren werd het voetbal op een laag 

pitje gezet, en was er ook nog geen jeugd-

voetbal. Na de oorlog, in juni 1945 werd er 

een zgn. bevrijdingswedstrijd in De Wijk 

georganiseerd tegen de Canadese bevrijders. 

Roelof ging  er met zijn kameraad Hippie 

Toet heen om de wedstrijd bij te wonen.   

 

Eerst koeienvlaaien ruimen 

De wedstrijd vond plaats op het veld van de 

club, waar nu Autobedrijf Jack Burgwal en 

het Shell Tankstation staat. Dat ging niet zon-

der slag of stoot. Eerst moeten de koeien-

vlaaien worden geruimd, en lijnen worden 

getrokken om te kunnen voetballen. En na-

dien wassen achter de plaatselijke kroeg. Nu 

heeft de club een prachtige sport accommo-

datie met clubgebouw, kleedruimte en zelfs 

een kunstgrasveld. Klomp: ‘Er is veel veran-

derd de afgelopen 75 jaar zo kun je wel stel-

len’. Gelijk na deze wedstrijd zijn beiden op 

15-jarige leeftijd, lid geworden van vv Wac-

ker en werden de twee Rieverster Poep'n  >> 

Competitiewedstrijd Kampen -Wacker op 4 oktober 1952. Achterste rij: v.l.n.r. Wim Dragt,  

Willem Runhart, Koob Nijstad,  Evert Guichelaar en Tieme van Goor.  

Middelste rij v.l.n.r.  Roelof Klomp,  Johan de Leeuw en Johannes Spijkerman.  

Voorste rij: v.l.n.r.  Herman Veneman,  Harm Slot (keeper ) en. Koob Veneman.                            

Archief: Beeldbank Historische Vereniging De Wijk - Koekange  

   

 



  

 11 

omgedoopt tot Wieker Boll'n. Zij hebben vele 

jaren met elkaar gevoetbald. Samen met an-

dere legendarische Wiekers uit die tijd; Her-

man en Koob Veneman, Willem Runhart, 

Harm Slot, Evert Guichelaar, Johan de 

Leeuw, Johannes Spijkerman, Tieme van 

Goor, Wimpie Dragt en Koob Nijstad. Hoe-

wel IJhorst intussen ook een voetbalclub had 

opgericht en  Toet en Klomp wel zijn bena-

derd om daar te spelen zijn ze Wacker altijd 

trouw gebleven.  

Cafe Wittink uitvalsbasis Wieker Boll’n 

Roelof is sinds juni 1945 tot heden lid van 

Wacker gebleven. En deze maand dus 75 jaar 

lid van de club en de KNVB. Tot 1967 heeft 

hij actief gevoetbald. Tot het op een gegeven 

moment niet meer te combineren was met 

zijn eigen zaak, cafe Wittink. (Het pand te-

genover de Wieker Meule, waar nu Trendline 

en de Regiobank zijn gevestigd) dat tevens 

diende als  uitvalsbasis van de ‘Wieker 

Boll’n.  
 

Jeugdtrainer /kantine vv. Wacker  

Klomp heeft nadien nog wel eens gespeeld in 

een zaterdag team als er een spelerstekort 

was. Hij is ook jeugdtrainer/leider geweest, 

en heeft jarenlang de kantine van de club 

gerund. 

Nog steeds een trouw bezoeker 

In 2010/2011 stopte Roelof met dit werk, 

maar kwam nog regelmatig op het voetbal 

veld om wedstrijden van zijn club te bekij-

ken. Ook nu nog. Zijn kleinzoon Kevin voet-

balt sinds een paar jaar in het eerste elftal en 

daar is Opa de meeste thuiswedstrijden aan-

wezig. Ook kijkt hij nog wel eens bij de lage-

re elftallen waar zoon Arend voetbalt. Hij 

neemt hij steevast na de wedstrijd een paar 

borreltjes in de kantine, wat hij hopelijk nog 

lang mag blijven doen. << 

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 
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Cabriorit gaat niet door  
 

Helaas heeft het Coronavirus ook gevolgen 

voor de Cabriorit De Wijk. De regering heeft 

een verbod gelegd op alle evenementen tot 1 

september 2020. 
 

Dit betekent dus dat  de rit op zondag 16 au-

gustus 2020 afgelast moet worden. ‘Wij vin-

den het erg spijtig om dit te moeten medede-

len, maar het is niet anders. Wel kunnen we 

hier vertellen dat we volgend jaar, in principe, 

op de derde zondag van augustus de eerst 

volgende Cabriorit de Wijk zullen houden. 

Dit is dan op zondag 15 augustus 2021, zo 

laat de organisatie bestaande uit: Wichard 

Alberts, Jan Timmerman, Noes Kam en Arjan 

Berends  weten op de website en haar Face-

bookpagina.   

Meer informatie is te vinden op:  

www. cabrioritdewijk.nl en 

www.facebook.com/cabrioritdewijk 
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Winkelwagens en mandjes 

weer fris en schoon                                                                    
Alle winkelwagens en mandjes van Coop 

Dunnink zijn weer fris en schoon. ZB Clea-

ning heeft  ze vorige week allemaal gereinigd 

in de mobiele winkelwagen wasstraat.  

Kat doodgereden  
Dodelijk ongeval kruising Vijverweg / Briët-

weg. Dit had een krantenkop kunnen zijn, 

kan het alsnog worden. Vrijdagochtend is 

onze kat doodgereden op de hoek bij de Vij-

verweg / Briëtweg.   

Het lijkt erop dat dit met hoge snelheid is 

gebeurd op een aardig cruciale plek. Dit is 

voor ons best sneu, we waren aardig gehecht 

aan het beestje. Maar wat nog erger is wat als 

het een kind was geweest? De gevolgen zijn 

dan niet te overzien!  

Er staat al een snelheidspaal als je vanaf de 

Wiltenweg komt aanrijden. Nu is het een kat 

maar er wonen ook kleine kinderen in de 

directe buurt. Wij als bewoners houden ons 

hart vast want het gaat nog een keer goed 

mis. Sommigen vliegen met een bloedgang 

de kruising over. We zouden het fijn vinden 

als hier wat zachter wordt gereden, wellicht 

kan de gemeente er een drempel in leggen?  

Laten we hopen dat de kat het enige slachtof-

fer is en blijft. (naam bij  redactie bekend) 
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Woninginbraak Prins 

Clauslaan De Wijk 
 

Op zaterdag 13 juni tussen 03:00 uur en 

03:30 uur heeft er een woninginbraak in een 

appartement aan de Prins Clauslaan in De 

Wijk plaats gevonden. De 83-jarige bewoon-

ster was thuis en lag te slapen. Zij werd om-

streeks 03.15 uur wakker en zag toen, tot 

haar grote schrik, twee mannen in haar slaap-

kamer. Met een smoes vertrokken de mannen 

direct uit haar slaapkamer. 
 

Het bleek dat haar hele woning doorzocht 

was en er is geld weggenomen. De mannen 

zijn vervolgens direct vertrokken. 

Helaas kon de bewoonster geen goed signa-

lement geven van de twee mannen. Mogelijk 

dat iemand anders deze mannen zaterdag-

nacht heeft zien lopen in de buurt van de 

Prins Clauslaan. Dan horen we dit graag via 

0900-8844 of stuur een PB. 
 

Mocht u in de buurt wonen en camerabeel-

den hebben, zou u deze dan willen bekijken. 

We horen graag van u als er iets verdachts op 

staat. Dit alles kan onder vermelding van 

registratienummer 2020155169 ^JB 
 

Nieuwe keeperstrainer      

v.v. Wacker 
 

De nieuwe technische commissie van Wac-

ker heeft Alfred Doorn weten te strikken 

voor het komende seizoen als nieuwe kee-

perstrainer voor de selectie keepers. Alfred 

heeft door zijn jarenlange staat van dienst als 

keeper van Wacker 1 en later Wacker 2 en 3 

de nodige ervaring opgedaan. Een mooi mo-

ment om dit te gaan delen met de huidige 

keepers van Wacker 1, 2 en O19. ‘Wij wen-

sen Alfred heel veel succes en hopelijk zien 

we de resultaten gauw terug op het veld’ zo 

schrijft TC v.v. Wacker op haar website. De 

kleedkamers, de kantine en de velden van vv 

Wacker zijn gesloten van 27 juni tot 12 au-

gustus dit jaar. 
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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 
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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 11 juli 2020. Kopij inleveren voor 6 juli 09.00 uur 
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