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Net als in andere plaatsen is er dit jaar geen 

groots onthaal voor Sinterklaas in De Wijk. 

De goedheiligman werkt dit jaar grotendeels 

vanuit huis. Om de kinderen toch nog een 

leuke morgen te bezorgen werd er een online 

bingo georganiseerd. Waarbij leuke prijzen 

waren te winnen. Deze werden met de Sinter-

klaas Bingo Express thuis bezorgd. Ruim 

vijftig kinderen en hun ouders zaten met 

spanning te wachten tot ze werden toegespro-

ken door de oude baas. Stichting Sint in De 

Wijk verzorgde de online bingo vanuit dorps-

huis De Havezate. De prijzen zijn beschik-

baar gesteld door ondernemers uit het dorp.  
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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                                                   

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 Dewijk.info                

verschijnt 24 december 2020.  

 

Kopij inleveren voor 19 dec 09.00 uur 

 

 

DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

http://www.dewijk.info
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Wat me dit keer opviel!! 
 

In mijn vorige artikel schreef ik over de blijd-

schap van iedereen bij de bouw van onze 

nieuwe school in 1977. En ik herinner mij 

goed een uitroep van onze toenmalige burge-

meester Van Rappard: “En wat doen we met 

de oude!? Nou,  daarvoor liepen de voorstel-

len van allerlei kanten flink uiteen! ‘De 

grootste shovel uut Z.W. Drenthe laoten kom-

men en platschoev’n dat zakie’, of ‘Maak d’r 

mar een overdekt, instructiezwembad veur 

older’n en kiender van’! Allemaal suggesties 

richting gemeentebestuur.  

Maar Van Rappard had een ander plan! Het 

moest een cultureel centrum worden en hij 

had de naam ook al bedacht: ‘De Holwortel’, 

genoemd naar het zeldzame plantje dat o.a. 

groeit op het landgoed Dickninge.  Er werd 

flink wat verspijkerd aan onze oude school, 

de lange gang verdween, het achterste gedeel-

te (het z.g. ‘badhuis’ waar de Wijker bevol-

king voor een kleine bijdrage wekelijks een 

douche kon nemen), en………er kwam een 

grote zaal voor eventuele  concerten en uit-

voeringen. Op zolder werd ruimte gemaakt 

voor het opbergen van instrumenten e.d. van 

onze Koninklijke Muziekvereniging Apollo, 

die ook gebruik zou gaan maken van dit nieu-

we onderkomen. Daar is echter niets van te-

recht gekomen, want juist in die tijd kwam 

het kerkje in de Molenstraat, van een  kleine 

kerkelijke groepering, die een samenwer-

kingsverband was aangegaan met de Neder-

lands Hervormde gemeente De Wijk/IJhorst 

(waarvan het kerkgebouw in IJhorst staat) te 

koop. Apollo werd de koper en zij hebben 

toen met eigen leden dat kerkje  omgetoverd 

tot een prachtig repetitielokaal en clubge-

bouw. 

Roelof Klomp, uitbater van café Wittink, 

werd aangezocht om, naast zijn eigen horeca-

bedrijf, op te treden als beheerder van “De 

Holwortel”. Na verloop van tijd heeft Roelof 

Klomp deze taak overgedragen aan wijlen 

caféhouder Luuks Wemmenhove van café de 

Wiekslag.  Wordt vervolgd 

Jan Tijink     
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Zal ut zo wezen….? 
Ik zal maar met de deur in huis vallen, vol-

gens mij worden sommige mensen een beetje 

boel gek. Zal het aan de leeftijd liggen, het 

gemis van de vrijdagmiddagborrel, of het 

gegeven dat de dagen donker beginnen en 

evenzo weer donker eindigen? Wat ik wel 

weet, sommige zien ze vliegen. En dan niet 

de Oele uut Dickninge of een vliegtuug uut 

Toogeveene die boven De Wiek de landing 

inzet.  

Natuurlijk hoor je tegenwoordig de wildste en 

gekste dingen. Zet de tillevisie maar an, of 

lees de krant. Heel vaak kijk je er niet meer 

raar van op. Maar toch, toen ik dit verhaal 

hoorde, had ik toch zoiets van “Zal ut zo we-

zen?” Op een avond in november, de sfeer-

verlichting op de Dorpsstraat was intussen 

aangestoken en een man van middelbare leef-

tijd reed op zijn betrouwbare olde  fietse nog 

snel even De Wiek in voor een paar bos-

schoppen en bezoek naar de kapper in het 

olde postkantoor an de Vijverweg. Nog snel 

pakte hij zijn mobiele telefoon om nog een 

paar foto’s te schieten van de mooie sfeervol-

le kerstverlichting. Nog niet zo lang geleden 

moest je vervolgens naor de plaatselijke siga-

renboer om de negatieven te ontwikkelen en 

dan een dikke week later kreeg je het enve-

loppie terug, waarna je bijna met routine de 

helft van de foto’s onder in de kast kon leg-

gen en nooit weer naar keek, of je gooide de 

meeste foto’s weg. Het voordeel nu is dat je 

thuis gelijk kunt genieten van de opnames en 

de ‘mislukte opnames’ kunt dielieten. Na de 

knipbeurt kwam de man thuis en viel vervol-

gens bijna van zijn stoel, zag hij dat nou echt? 

Op elke foto een stip, blauw, groen en op een 

andere weer een oranje stip. Zijn vrouw had 

hij ook geroepen, maar vond het allemaal 

maar onzin en haar favoriete programma Van 

jonge Leu en Oale Groond begon ook…..  
 

Hij wist het zeker net als een hele tijd terug, 

toen net buiten het dorp een heuse graancirkel 

werd ontdekt. De Marsmannetjes hadden ook 

nu weer ons kleine dorpje aan De Reest be-

zocht en die stippen waren gewoon de UFO 

‘s. Hij was toch niet gek?! En hij had zelfs 

Sinterklaos gezien bij De Wiek Meule! De 

koffie sloeg hij maar over en genoot maar van 

een sterke borrel om even bij te komen van 

dit alles. En als ik het dan toch over de goede 

Sint heb, complimenten voor hem en zijn 

Pieten! Een heuse bingo werd er georgani-

seerd om de feestmaand toch nog maar een 

beetje mooi te beginnen en vele kinderen wer-

den blij verrast met cadeaus pepernoten en 

nog veel meer! Hoop wel dat de Pieten vol-

gend jaar hun gezichten wat minder gaan 

wassen, nadat ze uit de vele schoorstenen  vol 

roet zijn gekomen. Iets van traditie, toch….?  

 

Is het trouwens Carbiet, of Carbit? Hopen dat 

er aan het eind van het jaar vele melkbussen 

op gepaste wijze  gaan knallen. En dan nemen 

we afscheid van een heel bewogen jaar….. 
 

Kop dur veur!  Stebo 
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Gediplomeerd molenaar 
 

Vrijwilliger is Bert Bakker al jaren verbon-

den aan de Wieker Meule. Onlangs heeft 

Bert de opleiding tot molenaar officieel 

afgerond. Waardoor hij nu gediplomeerd 

molenaar mag noemen. Het bestuur en de 

andere vrijwilligers van Stichting de Wieker 

Meule zijn enorm verheugd dat er een echte 

molenaar aan het team is toegevoegd.  

Push up challenge 
 

Woensdag 25 november was de Internati-

onale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. 

Atlas Sport gaf hieraan aandacht door 

sporters te vragen mee te doen aan de Wo-

men’s Right Challenge: 35 push ups. En 

dat lieten de sporters zich geen twee keer 

zeggen: ze volbrachten deze challenge met 

gemak! De actie werd ondersteund vanuit 

de Soroptimistclub De Reestlanden. Deze 

club zet zich, vanuit de actie Orange the 

World, tot 10 december in om aandacht te 

genereren voor het thema geweld tegen 

vrouwen. 



  

 7 

Afhaalmenu café -                   

restaurant De Wiekslag 
 

Het einde van het jaar nadert al weer snel. 

Voor ons afhaalmenu zijn de komende twee 

weekenden de laatste van dit jaar. Dus slui-

ten we het jaar af met jullie favoriete gerech-

ten.  
 

In het weekend van 12 en 13 december staat 

het Varkenshaasmenu met patatjes en groen-

te op de kaart. Dus maak je keuze uit cham-

pignon room- of pepersaus en dan snel naar 

huis, lekker smikkelen en smullen.  

Het weekend van 19 en 20 december staat 

Maria's alom bekende Gröstl op de kaart. Dit 

oer Oostenrijkse gerecht is bij veel winter-

sport vakantiegangers al bekend. Maar ken je 

het niet: laat deze kans niet aan je voorbij 

gaan! 
 

Zoals elk weekend kan je naast de weekend 

specials ook iets kiezen van ons vaste afhaal-

menu. Dus heb je liever een (kip) schnitzel, 

kipsaté of een Turkse tosti, dan ben je hier 

aan het juiste adres. Je kan bestellen via               

06 302 161 00 en samen overleggen we een 

afhaaltijd.  
 

Het kerstweekend en het weekend van 2/3 

januari zijn we gesloten. Tenzij er een won-

der gebeurd natuurlijk.  
 

Bij deze willen wij iedereen enorm bedanken 

voor de steun dit afgelopen jaar. Het is een 

lastig jaar voor ons allemaal, maar mede 

dankzij jullie hebben we ons er doorheen 

geslagen. Hopelijk brengt het nieuwe jaar 

goed nieuws en kunnen we elkaar weer in het 

café treffen in goede gezondheid en onder 

het genot van een borrel.  

Wie heeft de gezelligste 

kersttuin van De Wijk? 
 

De donkere dagen voor kerst naderen weer. 

Reden om het in huis extra gezellig te ma-

ken. Een kerstboom vol met ballen, slingers 

en lampjes, de kaarsjes op tafel aan.  
 

De laatste jaren is het ook een trend gewor-

den om rondom het huis gezellig te maken. 

Kosten nog moeite worden gespaard om de 

tuin te voorzien van lichtslangen, een arren-

slee met rendieren etc. En ook in De Wijk 

zien we dat steeds meer. Daarom lijkt het de 

redactie van dewijk.info leuk om er dit jaar 

een extra aandacht aan te besteden. Wie heeft 

de ‘Mooiste, gezelligste, sfeervolste en/of 

verlichte (kerst) Tuin van De Wijk dit jaar? 

Een onafhankelijke jury zal zich hierover 

buigen. En in week 51 de straten van De 

Wijk bezoeken. Doe jij ook mee?                                       

De uitslag maken we bekend in de laatste 

editie van dewijk.info voor de kerst.                           

En online op www.dewijk.info en 

www.weblog-dewolden.nl  
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Midwinterhoornblazen in 

‘Coronatijd’ 

'Mensen hebben een sterke behoefte aan ritue-

len en symbolen. Hoornblazen is zo'n ritueel. 

Niet alleen het blazen op de Joodse rams-

hoorn, waardoor u wordt opgeroepen tot 

waakzaamheid, een schelphoorn ‘bij feesten 

en partijen, of de Drentse boerhoorn ‘d’r is 

wark an de winkel’, maar juist ook door het 

blazen op de midwinterhoorn' aldus Peter 

Roos van de Riestebloazers uit De Wijk. 

Dit ritueel begint elk jaar op 30 november, St. 

Andries, het begin van de Adventstijd, en 

duurt tot Driekoningen op 6 januari. Roos: 

'Midwinterhoornblazen geeft een bijzondere 

sfeer op het platteland. De hoorns zijn op 

grote afstand te horen en de reactie van de 

omgeving is er vaak één van: "Gezellig, is het 

alweer zover?" Er ontstaat meteen een begin 

van 'kerstgedachten'. Dat is ook de bedoeling 

van sommige hoornblazers want zij blazen op 

de midwinterhoorn om de geboorte van Jezus 

van Nazareth aan te kondigen'. Anderen ver-

langen in deze donkere midwintertijd naar het 

nieuwe jaar, hopen op het nieuwe licht, de 

nieuwe lente of het nieuwe leven. En dat laat-

ste kun je ook met hoofdletters schrijven. 

Vooral in deze extra donkere periode waar de 

hele wereld onder lijdt ‘Corona’, geeft dit 

blazen, hopen wij, een teken van hoop. 

Dit seizoen organiseren of bezoeken de bla-

zers van De Riesteblaozers geen evenemen-

ten. Ook geen ‘afblazen’ bij de St. Pancratius-

kerk in Diever op de eerste zaterdagavond in 

januari en ook wordt er geen ‘Ode’ gebracht 

aan een bijzonder plek, situatie of gebeurte-

nis. Wel zullen ze elke Woensdag om 19.00 

uur bij de Reestbrug staan en Zaterdags bij de 

Wiekermeule vanaf 16.00 uur 

Dus, blazen doen ze wel. Immers het midwin-

terhoornblazen is bij uitstek geschikt om op 

afstand te beluisteren. Op een mooie rustige 

winteravond draagt het geluid vele kilometers 

ver en dat verhoogt de sfeer enorm. Roos: 

'Kom in deze bijzondere Adventstijd daarom 

niet naar de blazers toe, maar blijf op afstand, 

sta even stil en geniet'. 
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EHBO De Wijk-Koekange  
 

De algemene jaarvergadering van de 
EHBO vereniging afdeling De Wijk & Koek-

ange heeft vorige week digitaal plaatsgevon-

den. Behalve de standaard agendapunten wa-

ren er ook speciale momenten. Helga Bork – 

Ruinemans nam afscheid van het bestuur. 

Zij is 25 jaar lid van het bestuur van de ver-

eniging geweest en heeft zich hiervoor op 

bijzondere wijze ingezet. Helga heeft onder 

meer het secretariaat vele jaren verzorgd, 

maar ook het dienstenrooster voor de evene-

menten inzet onder haar beheer gehad. Om 

Helga in het ‘zonnetje’ te zetten en te bedan-

ken voor haar grote inzet voor de vereniging, 

werd zij tijdens de digitale vergadering be-

dankt en ontvangt zij op een later moment 

een attentie. 

Digitaal 

Vanwege de Corona vinden de bijeenkomsten 

( EHBO-lessen) het komende jaar digitaal 

plaats. De leden krijgen elke maand een 

thuisopdracht en deze opdracht wordt tijdens 

de digitale bijeenkomst besproken. Ook krijgt 

men waar mogelijk lesmateriaal thuis aange-

reikt om toch de vaardigheden te kunnen oe-

fenen en behouden.  
 

Bande angst voor ‘donker’ 

it en wandel met me mee! 
 

Veel mensen zijn bang in het donker. En wat 

is nu fijner dan angst overwinnen die je 

enorm kan belemmeren. Zelf wandel ik iedere 

dag twee keer in het donker met onze honden 

op Dickninge. ’s Ochtends om 7.00 uur en ’s 

avonds om 19.30 uur. Zonder zaklamp en 

andere verlichting. Heerlijk! 
 

Tijdens een workshop jaren geleden heb ik 

geleerd dat het belangrijk is je ogen te laten 

wennen aan het donker en daarom ook in het 

donker buiten te lopen. Iets met staafjes en 

kegeltjes. Sindsdien heb ik ontdekt dat 

‘donker’ een relatief begrip is. Op de meeste 

plekken in ons land en ook op Dickninge is 

het zelden donker. Ik zie zelfs meer zonder 

zaklamp dan met zaklamp. Ook als het be-

wolkt is. En is het een keer toch echt eens 

donker dan is dat een leuke uitdaging. Zeker 

als het geregend heeft. 
 

Ben je bang in het donker en wil je die angst 

overwinnen? De komende weken tot vrijdag 

18 december nodig ik je graag uit samen met 

mij een rondje Dickninge te lopen het donker. 

Let op: het betreft gewoon wandelen, dus 

geen therapie. 
 

4 Avonden per week: di, woe, do en vrijdag-

avond. Uiteraard zonder (zak) lampen. 
 

Maximaal 6 personen, 2 aan 2 en met de no-

dige afstand tussen de 2-tallen.  Verzamelen 

bij: de Vos van Steenwijkstraat 62.  Vertrek 

om 19.30 uur. Gratis en voor niks, gewoon 

voor de fun! Wel even opgeven via: 

gp.hofstra@gmail.com 

En wie weet heb je vóór de kerstdagen je 

angst voor ‘donker’ verminderd of zelfs over-

wonnen. 
 

Graag tot ziens! 

Pauline Hofstra 
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Antrappers presenteren 

jubileum drankje 
 

De Antrappers hebben vrijdagavond het jubi-

leum drankje officieel gepresenteerd bij café 

de Wiekslag. Buurvrouw Miriam van Dijk-

Drogt was de eerste koper van Jubel-eulie 

WD 40. Deze zit verpakt in een unieke olie-

fles. Ook zaterdag konden leden deze kopen 

in de exclusieve voorverkoop . Wat overblijft 

wordt bij Coop Dunnink verkocht.  

WD40is een jubileum-eulie van Motorclub 

De Antrappers samengesteld uit 40 kruiden 

uit het Reestdal waar je blij van wordt. Goed 

voor 1980 tot 2020 toepassingen o.a.-Stopt 

piepen en kraken van gewrichten-

Roestwerend- Reinigt en beschermt geest en 

lichaam- Maakt je los als je vast zit- Verdrijft 

het overtollige vocht -Fijne, olieachtige 

smeerfilm waardoor slijtage af en de levens-

duur toeneemt-Licht verdovende werking 

Alc. 40%. www.antrappers.nl 



 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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 kerstmenu voor €24,50. 
 

Hoofdgerechten 
Scalopa alla griglia 

Gegrilde Varkenshaas 
Polo ala grigilia 
Gegrilde kipfilet 

Bisteca di manzo alla grigillia 
Kogelbiefstuk 

Deze 3 gerechten kunnen worden geserveerd worden 
-Champignonroomsaus 

-Peperroomsaus 
-Napolitaanse saus 

   

Desserts 
-Tiramisu 

Italiaans dessert gemaakt van lange vingers, mascarpone, cacao, koffie en ei. 
 

-Crème Brûlée  
Vanille custard met een laagje gekarameliseerd suiker. 

 
Bij deze gerechten zitten bijgerechten (bij de prijs inbegrepen), namelijk een 

frisse salade en aardappelpartjes of patat. Ook een blikje fris (Cola, Fanta,              
7-up) en het laten bezorgen is ook mogelijk en is bij de prijs inbegrepen. 

Als u deze kerstdagen voor €50 euro besteld, heeft u keuze uit een rode of 
witte wijn bij uw bestelling. (Bestelling graag tijdig doorgeven!) 

 
Restaurant Mulino 

Dorpsstraat 53, 7957 AS De Wijk 
Tel: 0522-760260 

E-mail: contact@restaurant-mulino.nl 
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Vrachtwagen raakt van de 

weg en kantelt bij De Wijk 
 

Op de A28 tussen Meppel en Hoogeveen ter 

hoogte van De Wijk is afgelopen donderdag-

morgen een vrachtwagen gekanteld. De 

chauffeur die frisdranken vervoerde kwam 

door onbekende reden in de drassige berm 

terecht en daar tot stilstand. De man is per 

ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.  

De rechterrijstrook was door het ongeluk bij-

na de gehele dag afgesloten. Een bergingsbe-

drijf was terplekke om de vrachtwagen te 

bergen. Daarvoor moest eerst de vangrail die 

plat was gereden, met een slijptol in stukken 

worden gezaagd. Aan het eind van de dag kon 

de vrachtwagen pas worden afgevoerd. Mede-

werkers van Rijkswaterstaat waren nog tot 

diep in de nacht bezig om een nieuwe vang-

rail aan te leggen.  
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Bestuur zwembad De 

Slenken kijkt terug op 

succesvol seizoen 
 

Het bijzondere seizoen 2020 voor zwembad 

De Slenken prima verlopen. Door corona 

werd het een ander seizoen dan gepland maar 

gelukkig kon er veel doorgaan met de beno-

digde aanpassingen. 
 

Het bad ging niet begin mei open, zoals ge-

woonlijk, maar op 13 mei, meteen nadat de 

coronamaatregelen versoepeld werden. Voor-

zitter Jan Faber: ‘We hebben ervoor gekozen 

om bezoekers niet te laten reserveren. Dat 

bleek een goede keuze. Het leverde ons niet 

alleen ons vaste publiek op, ook veel dagjes-

mensen en mensen uit de omgeving kwamen 

bij ons zwemmen.’ Het aantal verkochte 

abonnementen was ongeveer gelijk aan vorig 

jaar.  
 

Natuurlijk vroegen de bijzondere omstandig-

heden best wat van het personeel en de vrij-

willigers. Jan Faber: ‘Ons personeel en de 

vrijwilligers hebben er echt samen de schou-

ders onder gezet om er een mooi seizoen van 

te maken en bezoekers een plezierige en vei-

lige ervaring te geven bij ons.’  
 

Voorafgaand aan het zwemseizoen zijn er 

weer klussen uitgevoerd om het bad nog 

mooier te maken. Zo is de oude kiosk wegge-

haald, op het dak na. Zo kunnen bezoekers 

droog of koel zitten, afhankelijk van het 

weer. Verder zijn de toiletten vernieuwd. In 

de loop van het seizoen is ook de lage duik-

plank vervangen na jarenlange trouwe dienst. 

Achterop het terrein is een veld met wilde 

bloemen ingezaaid. Het zorgt er niet alleen 

voor dat er minder gras gemaaid moet wor-

den maar het is ook nog eens goed voor de 

insecten.  
 

Het bestuur van stichting De Slenken is on-

langs uitgebreid met Hielke van Dijken. De 

komende tijd richt het bestuur zich op verde-

re verduurzaming van het zwembad. De bij-

drage van Rabo Clubsupport is hierbij een 

mooie opsteker. Belangstellenden kunnen 

zich melden om mee te denken over de mo-

gelijkheden voor verduurzaming.  

Dat kan door te mailen naar:                                                     

info@zwembaddeslenken.nl.  

mailto:info@zwembaddeslenken.nl
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December is alweer de laat-

ste maand van dit jaar en 

juist omdat dit jaar zo bij-

zonder was willen we graag 

afsluiten met een leuke ac-

tie. Echte post is natuurlijk 

veel leuker, en daarom mo-

gen jullie ons een kerstkaart 

sturen. Daarmee maak je 

kans op toffe prijzen. 

o.a: -Paraplu's -Tosti ijzers -

Powerbanks -producten en 

als klap op de vuurpijl een 

behandeling naar keuze. 
 

Je mag de kaart sturen naar:  

Trendline Haarmode 

Dorpsstraat 72 c 7957AW 

de Wijk 
 

Als je in de prijzen bent 

gevallen met jou kerstkaart, 

nemen we persoonlijk con-

tact met je op!  
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