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Vanwege de corona, is er dit jaar geen 

Wieker feest. ‘Heel spijtig, maar we kun-

nen geen feest organiseren zoals we dat 

gewend zijn. Dus doen we het niet’ stelt 

OV voorzitter Bart Hoogeveen.                                                                    

Volgend jaar pakt de Oranjevereniging dub-

bel en dwars uit. Dan wordt tevens het 75 

jarige jubileum gevierd. Hoogeveen: ‘We zijn 

al bezig met de voorbereidingen. Ondanks dat 

er geen feest is in de laatste week van augus-

tus hoopt de Oranjevereniging wel dat de 

inwoners de tuinen versieren met vlaggetjes.  
 

‘Onder voorbehoud’ staat er overigens nog 

wel een jaarvergadering gepland op 25 sep-

tember om 20.00 uur bij café de Wiekslag. 

Goed nieuws is de verbetering van het evene-

mententerrein. Meer daarover op pagina 13.  
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                           
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260      

Mondkapje nodig?                                             
Ik maak ze op bestelling ( vele printjes mo-

gelijk ) Gea Oosterveen- Benning.                       

Telefoon: 0522-442274 / 06-17864557. 

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  
Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

Stichting Duofietsen De 

Wolden zoekt voorzitter 
 

De stichting Duofietsen De Wolden heeft op 

5 locaties in de gemeente een duofiets staan. 

Deze fietsen kunnen worden ingezet voor 

mensen die niet (meer) in staat zijn zelfstan-

dig te fietsen. In iedere plaats is een coördi-

nator actief die o.a. de inzet van vrijwilligers 

ondersteunt en het onderhoud van de fiets 

regelt. Deze stichting is met ingang van 15 

september 2020 op zoek naar een nieuwe 

voorzitter.  

De belangrijkste taken voor de nieuwe voor-

zitter zijn: 

•   Voorzitten van de vergaderingen 

(gemiddeld 4 keer per jaar) 

•   Contacten met de gemeente onderhouden 

onder andere m.b.t. subsidieaanvraag 

•   Ondersteunen van PR-activiteiten 
 

We verwachten een tijdsinvestering van 

maximaal 20 uur op jaarbasis. 

Voor informatie kunt u bellen met                         

Sonja Verkaik tel 0612040953                                     

of mailen naar  soverkaik@planet.nl  

Kijkt u ook eens op de website;                          

https://www.duofietsendewolden.nl/ 
  

De vacature is ook geplaatst op de vrijwil-

ligersvacature bank van Welzijn De Wolden. 
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Brandweer maakt een              

statement voor de boeren 
 

In navolging van andere brandweerkorpsen 

heeft ook het korps De Wijk/Koekange een 

statement afgegeven ter ondersteuning van de 

agrariërs. Boeren zijn in de samenleving ver-

weven. Maar liefst elf van de twintig brand-

weerlieden van het korps zijn werkzaam in de 

agrarische sector. 'Als de boeren wegvallen, 

is er ook geen brandweer meer stelt melkvee-

houder /brandweerman Rudi Hooch Antink.    
 

De boeren zijn de laatste tijd veel in het 

nieuws geweest. Er is op meerdere plaatsen 

gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van 

het kabinet. Ze zijn onder meer tegen een 

nieuwe veevoermaatregel van minister 

Schouten van Landbouw, die de uitstoot van 

stikstof uit mest wil verlagen door in het vee-

voer minder eiwit toe te staan. Hooch Antink: 

'Het houdt een keer op, de emmer is vol!'.  
 

Het verbod om te demonstreren met land-

bouwvoertuigen op de openbare weg, par-

keerplaatsen en andere openbare plaatsen is 

inmiddels opgeheven. Maar dit werd inge-

steld door de Veiligheidsregio Drenthe.   
 

En daar wringt gelijk de schoen. 'Want het 

zijn collega's. Wij zijn onderdeel van de 

VRD'. Daarom kwamen de agrariërs van het 

brandweerkorps per tractor naar de kazerne 

op Noordwijk. Brandweerman Jos Schreur is 

er duidelijk over. 'De brandweer draait op 

mensen uit de agrarische sector, hiermee wil-

len we een positief signaal afgeven'.  
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Echtpaar Kroes- de Vries 

60 jaar getrouwd 
 

Voor Jan en Ina Kroes- de Vries was het 

woensdag 8 juli een feestelijke dag. Precies 

60 jaar geleden gaven ze elkaar het  jawoord 

in het gemeentehuis in Meppel. ‘De hele 

Hoofdstraat stond vol met mensen,  bogen en 

versieringen. En na afloop was er een prach-

tig feest bij Marktcafé Van Dijk’ zo herinnert 

Jan zich die dag. 
 

Dansavond  

De echtelieden ontmoeten elkaar in 1957 op 

een dansavond van Gymnastiekvereniging 

Quick in Meppel. Ina (80) was daar lid van, 

en Jan (84) kwam op het aanwezig vrouwe-

lijk schoon af. Daar spraken ze elkaar voor 

het eerst. Het klikte, en ze kregen verkering. 

Enkele jaren later stapten  ze in het huwe-

lijksbootje. Omdat er woningnood heerste 

trokken ze samen in bij de moeder van Ina.  
 

Huis aangeboden 

Aan de Parkweg in De Wijk, waar Ina werk-

zaam was als kleuterleidster werd hen een 

woning aangeboden door gemeentesecretaris 

Goldstein. Voorwaarde was dat de sportief 

aangelegde Jan de overstap zou maken van 

voetbalvereniging  Alcides in Meppel naar vv 

Wacker, waar Goldstein tevens voorzitter van 

was. ‘Daar moest ik even over nadenken, 

maar heb het wel gedaan’. Bij de plaatselijke 

trots voetbalde hij vele jaren, en vervulde 

tevens diverse bestuursfuncties. In De Wijk 

werden ook de twee dochters van het echt-

paar geboren. Die op hun beurt zorgden voor 

drie kleinkinderen. In  1970 verhuisden naar 

de secr. Ottermanweg, waar ze nog steeds 

wonen’. 
 

Creatief bezig  

Toen er kinderen kwamen stopte Ina als kleu-

terleidster. ‘Dat hoorde toen zo’. Maar het 

oude beroep begon te kriebelen toen de kin-

deren werden. En zo was ze actief betrokken 

bij de oprichting van de peuterspeelplaats.  

Later werkte ze nog vele jaren bij van de Belt 

Modewereld en de plaatselijke bibliotheek. 

Daarnaast is ze graag creatief bezig.  Ze mag 

graag schilderen en was ook vele jaren be-

trokken bij Rederijkerskamer De Bloem.  
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Altijd Sportief  

Jan ging na het behalen van zijn Mulo diplo-

ma aan de slag als vertegenwoordiger bij ta-

baksgroothandelaar Hofstra in Meppel. Dat 

was in 1953. Tussendoor vervulde hij zijn 

dienstplicht. ‘Als je bij Hofstra werkte had je 

het gemaakt in die tijd’. Na acht jaar hield hij 

toch voor gezien. ‘En dat vonden ze daar on-

begrijpelijk. Maar ik had  eerlijk gezegd niet 

zoveel met roken’.  

Daarna werkte hij tot zijn pensioen als verte-

genwoordiger bij CPC International, een 

voorloper van Bestfoods, dat nu onderdeel is 

van Unilever. Hier had hij het prima naar de 

zin. ‘Vertrok altijd vroeg van huis, zodat ik 

aan het eind middag weer thuis was. Daar-

door bleef er meer tijd over voor het gezin’. 

En om te sporten. Want dit loopt als een rode 

draad door hun leven. Jan deed aan voetbal, 

tennis en zwemmen. ‘Heb alle zwemdiplo-

ma’s en zelf ook twintig jaar zwemlessen 

verzorgd’. De zwembroek ging zelfs mee 

naar het werk. ‘In de middagpauze zocht hij 

een zwembad in de buurt, om daar baantjes te 

trekken’ vertelt zijn dochter. ‘Met ons ging 

hij ook altijd sporten’. Daarnaast verzorgde 

hij samen met een maat het onderhoud bij de 

plaatselijke tennisvereniging. ‘Stilzitten was 

er niet bij, hij was altijd druk en met van alles 

bezig vult Ina aan.   

Op latere leeftijd nam hij nog pianolessen. 

‘Maar dat was geen succes!’. En op zijn 80e 

leerde hij nog bridgen.  

Er samen op uit 

Ook nu nog mogen ze graag dingen onderne-

men. ‘Twee keer in de week tennissen, wan-

delen en bridgen. Met vriendenclub ‘de 

Woeste Worp’ gaan ze nog regelmatig bow-

len en een hapje eten. En ze kamperen al vijf-

tig jaar in het door Bløf bezongen dorpje 

Zoutelande. ‘Ze vinden dezelfde dingen be-

langrijk, steunen elkaar en zijn trouw met  

vriendschappen’ vertelt een van beide doch-

ters. ‘Sla je vleugels maar uit, je mag worden 

wat je wilt! zo hebben ze ons altijd voorge-

houden’.  En daar kan Ina zich wel in vinden. 

‘Elkaar loslaten en elkaar iets gunnen daar 

gaat het om’. Jan beaamt dit ten volste.   
 

Het 60 jarige huwelijksfeest werd gevierd 

met een etentje, samen met familie en vrien-

den. Wethouder Hilda Mulder kwam namens  

gemeente de Wolden langs om het echtpaar te 

feliciteren, en een bloemetje te overhandigen. 
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Discozwemmen was succes 

Zwembad de Slenken was vrijdag 31 juli 'the 

place to be'. Met het prachtige weer was het 

daar prima toeven. En ook vrijdagavond was 

dat het geval. De jeugd genoot volop van het 

disco zwemmen. Dit was een groot succes. 

Frikandellenkampioen 

Wie kan de meeste frikandellen eten in 15 

minuten? Dat was zaterdag 8 augustus de 

vraag bij café de Wiekslag in De Wijk. Deze 

hilarische strijd werd aangegaan door Michel 

Hooijer, Pascal Welbergen en Niels Timmer-

man. De heren kregen de frikandellen vers uit 

de frituur voorgeschoteld. En mochten ze 

opeten  met water of een biertje er bij. Elke 

deelnemer had zo zijn eigen tactiek om de 

vleesstaven weg te stouwen. De een at ze vro-

lijk fluitend op, bij de ander kwam er een 

emmertje aan te pas. En de winnaar, die on-

dertussen nog tijd had om te appen en te knuf-

felen, werd met overweldigend gemak: Mi-

chel. Voor hem was er een doos kroketten, 

om op een later tijdstip op te eten. Bij het 

Wieker kampioenchap 'Spiekersloan' was het 

ook even spannend. Na een afvalronde met 

diverse deelnemers won Arend Klomp van 

Pascal Welbergen. Klomp mocht de 

‘Vergulde hamer’ in ontvangst nemen 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Collecteweek MLDS  
 

In de week van 15 tot en met 20 juni heeft de 

Maag Lever Darm Stichting (MLDS) als eer-

ste grote gezondheidsfonds weer gecollec-

teerd. Collectanten haalden in totaal bijna 

130.805 euro op. Zij gingen met collectebus-

sen met QR-code langs de deuren om aan-

dacht te vragen voor de spijsvertering; een 

wonderlijk stelsel dat zowel je vriend als je 

vijand kan zijn. 2 miljoen mensen in Neder-

land hebben problemen met hun spijsverte-

ring. Met het opgebrachte geld redt de Maag 

Lever Darm Stichting levens of verbetert de 

kwaliteit van leven van patiënten door meer 

onderzoek naar spijsverteringsziekten moge-

lijk te maken. 
 

De Maag Lever Darm Stichting heeft als eer-

ste grote gezondheidsfonds weer gecollec-

teerd aan de deur. En dat was een uitdaging in 

de anderhalve meter-samenleving. De MLDS 

collecteerde dit jaar op drie manieren: con-

tactloos aan de deur, via een mobiele collecte 

en met online collectebussen.  Contant geld 

werd dit jaar niet geaccepteerd. “Als eerste 

gezondheidsfonds digitaal aan de deur collec-

teren was best spannend. Maar niets doen was 

voor ons geen optie. Daarvoor zijn de op-

brengsten van de collecte voor ons te belang-

rijk.”, aldus Bernique Tool, directeur MLDS. 

“In vergelijking met voorgaande jaren is de 

opbrengst duidelijk minder. Maar de ervarin-

gen die we dit jaar hebben opgedaan met het 

contactloos collecteren zijn heel waardevol. 

QR-donaties zijn in de toekomst niet meer 

weg te denken bij de manieren waarop wij 

collecteren. Ondanks de lagere opbrengst zijn 

we trots op alle vrijwilligers en donateurs die 

een bijdrage hebben geleverd aan het behaal-

de resultaat.” 
 

Met het bedrag van 130.805 euro financiert de 

Maag Lever Darm Stichting wetenschappelijk 

onderzoek en voorlichting. In de onderzoeken 

richt de stichting zich onder andere op vroege 

opsporing van spijsverteringskankers, betere 

diagnostiek voor maag-, darm- en leverziek-

ten en innovatieve behandelmethoden.  

Huis van Vreugde steunen! 
 

Wilt u kindertehuis Huis van Vreugde steunen 

door een overheerlijke appeltaart, boterkoek 

of cup cakes te kopen? Door het COVID-19 

virus konden er geen sponsor acties gehouden 

worden voor Huis van Vreugde in de afgelo-

pen periode, maar het werk onder de bevol-

king in Zuid-Afrika gaat gewoon door. 
 

De gehele maand augustus tot en met septem-

ber kunt U zelf gebakken appeltaart, boter-

koek  en/of cup cakes bestellen. De bestellin-

gen die voor maandag binnen zijn worden dan 

donderdag avond geleverd. 

Appeltaart groot(10 stukken) €10,- 

Appeltaart klein (6 stukken) €5,- 

Boterkoek  (6 a 8 stukken) €4,50 

Cup cakes naturel (6 stuks) €2,25 

Cup cakes met appel (6 stuks) €2,75 
 

De bestelling kunt U door geven via 0522-

441554. Meer informatie over huis van vreug-

de op www.huisvanvreugde.nl 
 

V.V Wacker weer van start    
 

De voorbereidingen voor het nieuwe voetbal 

seizoen 2020/2021 zijn begonnen. Wacker 1 

is ingedeeld bij: Balkbrug SC, Buinen, DSC 

’65, DVC ’59, EHS ’85, KSC, Ruinerwold, 

Schoonebeek, Sleen, Titan, VIOS (O), Wijs-

ter en Zwartemeerse Boys. Het programma is:   
 

Wo 26 Augustus Wacker - Ruinen                             

 Aanvang; 19.30 uur 

Vr  28 Augustus 19.30 uur Training 

Zo  30 Augustus Raptim - Wacker                             
 14.00 uur (Bekerwedstrijd Coevorden)  

Di    1 September  19.30 uur Training 

Vr    4 September  19.30 uur Training.                                                     

Zo    6 September Wacker - Havelte                       

 14.00 uur  (Bekerwedstrijd)   

Di    8 September 19.30 uur Training 

Vr  11 September 19.30 uur Training. 

Zo  13 September Wacker - Dwingeloo               

 14.00 uur  (Bekerwedstrijd)  

Di  15 September 19.30 uur Training. 

Vr  18 September 19.30 uur Training. 

Zo  20 September 1e Competitiewedstrijd                         
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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 

PAARDENKRACHT 250 ml voor 
soepele spieren en gewrichten 

Krachtige diepwerkende crème.  

Het stimuleert de doorbloeding van de 
huid en spieren. 

onder de neus om vrijer te ademen 

1 pot van 5.89  
2.50 

info@jenjmarkthandel.nl  

IJhorster markt 50 jaar 
 

De IJhorster markt geniet grote bekendheid 

in de wijde omgeving. De markt is een per-

fecte mix van antiek, brocante, vlo, braderie 

en warenmarkt. Dit jaar bestaat de markt al-

weer 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 goe-

deren en waren aan de man proberen te bren-

gen. Jan Dunning van J & J Markt en Partij-

handel uit De Wijk is een bekend gezicht op 

de markt. Samen met zijn echtgenote Jeanet 

begon het voor hen ooit op de IJhorster 

markt. Ze verkopen van alles. Variërend van 

levensmiddelen tot luiers en wasmiddelen.  

Jan: ‘Er heerst altijd een goede en gezellige 

sfeer. Het publiek is heel divers van jong tot 

oud. Dat is ook het leuke aan deze markt’. 

Jeanet: ‘Mensen die iets te verkopen hebben 

kunnen zelf ook een kraam huren bij markt-

meester Roland Visser. (06-24831603)  
 

Wat misschien niet bij iedereen bekend is. 

Op de dag van de markt geldt is hele dorp 

zonegebied. Er wordt gecontroleerd bekeu-

ringen zijn duur. Jan: ‘Maar geen nood, aan 

de rand van het dorp vlakbij de markt zijn 

volop parkeerplaatsen. De opbrengst hiervan 

gaat allemaal naar de clubkas van de vereni-

gingen in het dorp.  De IJhorster markten zijn 

nog op: 5 september en 3 oktober.  
 

Boxcamp bij Atlas Sport 
 

Groep 8 opgelet! Met BoxCamp ben jij straks 

klaar voor de brugklas. Je werkt in deze coole 

workout onder leiding van Athena - een echte 

militair - aan je conditie, weerbaarheid en 

zelfvertrouwen. En dat helpt je om een succes 

te maken van je brugklas. En vooral is deze 

training gewoon superleuk om samen met je 

klasgenoten te doen. Voor jongens én mei-

den! Geef je dus snel op; we starten op dins-

dag 25 augustus. www.atlassport.nl/boxcamp 

https://www.atlassport.nl/boxcamp/


 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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Opknapbeurt van het                           

evenemententerrein  
 

De verbetering van het evenemententerrein in 

de Wijk komt in zicht. Het college gaat een 

aantal aannemers vragen in te schrijven op het 

karwei. De uitvoering kan dan in september 

beginnen en in oktober klaar zijn. Het terrein 

aan de Wiltenweg heeft een zachte onder-

grond. Vrachtwagens en diepladers, die mate-

riaal voor evenementen brengen, laten vaak 

diepe sporen in het terrein achter. Regelmatig 

moeten trekkers en shovels worden ingezet 

om de vrachtwagens weer uit het terrein te 

helpen. De terreinen zijn bij regenval voor de 

bezoekers slecht toegankelijk. Het plan is om 

het terrein te verbeteren door grasbeton, be-

tonsteen en een energiekast aan te brengen   
 

Voorzitter Bart Hoogeveen van de                       

Oranjevereniging is er nog wel een klein beet-

je sceptisch over. ‘We strijden hier al vele 

jaren voor, en er is ons in het verleden wel 

vaker wat belooft. Eerst zien, dan geloven!’.   
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Het Dorpshuis gaat op                 

31 augustus weer open! 
 

Toen we begin dit jaar met het corona-virus 

werden geconfronteerd zette dat, zoals voor 

velen, ook voor het Dorpshuis een flinke 

streep door de rekening. De deuren moesten 

dicht, de stijgende lijn werd abrupt afgebro-

ken en de voortgang kwam stil te liggen.  

Van 2 stappen vooruit naar 3 stappen terug, 

dat was even flink slikken.  
 

Maar we zijn dus niet stil blijven zitten, want 

inmiddels hebben de entree en de ontmoe-

tingsruimte een flinke opfrisbeurt gehad. Ve-

ra Vos heeft ons daarbij geadviseerd en de 

mooie muurschilderingen gemaakt. Ook heeft 

Vera het nieuwe logo voor het Dorpshuis 

ontworpen, dit logo zullen we op korte ter-

mijn presenteren. Verder is er een nieuwe 

website gemaakt www.dorpshuisdewijk en 

zijn de eerste contacten gelegd voor een grote 

renovatie/verbouwing van het pand. 
 

Om veilig open te kunnen gaan is er een zgn. 

corona-protocol opgesteld en hebben we de 

vaste gebruikers uitgenodigd om op 25 au-

gustus met ons in gesprek te gaan over hoe 

we dit samen kunnen en willen gaan doen. De 

verwarmingsinstallaties hebben groot onder-

houd gehad waarbij alle ketels zijn vervangen 

en alle luchtfilters zijn vernieuwd. De instal-

laties moeten voldoen aan het geldende 

Bouwbesluit en dat is het geval. 
 

Met de gemeente gaan we binnenkort in ge-

sprek om de bedrijfsvoering van het Dorps-

huis nu en in de toekomst door te nemen en 

om te bezien in hoeverre “Corona” om evt. 

aanpassing van lopende afspraken qua onder-

steuning vraagt en of daar mogelijkheden 

voor zijn of kunnen worden gevonden. 
 

Wat we nog moeten oplossen is het gebrek 

aan vrijwilligers, want om het Dorpshuis in 

de toekomst kostendekkend te kunnen behe-

ren en exploiteren zijn er vanuit het dorp sim-

pelweg meer helpende handjes nodig. Als die 

handjes er niet komen dan gaan we het ge-

woon niet redden en zal het Dorpshuis wel-

licht eind 2021 alsnog de deuren moeten gaan 

sluiten. 
 

Dat laatste willen we niet en daarom blijft het 

bestuur en het personeel zich er voor inzetten 

om het Dorpshuis toekomstbestendig te ma-

ken. 
 

Maar ook dat kunnen we niet alleen en zullen 

we samen met De Wijk moeten doen. Graag 

ontvangen wij van zowel gebruikers, bezoe-

kers als de Wijker bevolking alle benodigde 

hulp en input die kan helpen om voor uw en 

ons Dorpshuis in De Wijk een gezonde toe-

komst te creëren. 
 

Dus schroom niet: vragen, suggesties, tips, 

ideeën, helpende handjes beschikbaar? 

Laat het ons weten, dat kan via mail:                       

secretaris@dorpshuisdewijk.nl  

 

“SAMEN STAAN WE STERK”! 

Bestuur Dorpshuis De Wijk. 

DB: Tinus Nijstad, Jan Smits,                                          

Coen Meenhorst. 

AB: Jan Boerstra, Mark van Braam,                            

Jikke Tuiten, Anko Scholtens.   

http://www.dorpshuisdewijk
mailto:secretaris@dorpshuisdewijk.nl
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112 

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 5 september 2020. Kopij inleveren voor 31 aug 09.00 uur 

http://www.dewijk.info



