
  

   

Sneeuw zorgt voor veel plezier en vertier 

                                       8e jaargang nr. 04 l 20 febr 2021 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

De flinke sneeuwval is een mooie onderbre-

king van de winter. Jong en oud vermaakten 

zich prima in de sneeuw. Zo is de een ijverig 

bezig om de paden enigszins begaanbaar te 

maken. Anderen zijn aan het wandelen. En 

de jeugd laat zich voort trekken op een slee, 

door vaders in een auto, op een tractor of 

quad. Ouders die er zelf net zoveel plezier 

aan beleven als hun kroost. Het is een mooi 

gezicht om te zien. Doordat Koning Winter 

zich flink liet gelden, kon er ook weer ge-

schaatst worden op de ijsbaan in De Wijk. 



  

 2 

  

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                                                  

Mail: info@dewijk.info                   

Te koop, gevonden, verloren  
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Wat me dit keer opviel!! 
 

Dat waren twee “aanvallen”! De eerste aanval 

was van Koning Winter, voor een heleboel 

mensen een compleet feest. Alle belemmerin-

gen namen we gewoon op de koop toe! 

Sneeuw, vorst, ijspret enz. enz. Dat hadden 

we in jaren niet meegemaakt  en met name de 

kinderen wisten niet wat hun overkwam. 
 

Die andere “aanval” was van een heel ander 

kaliber! Niet een oorlogsaanval van een of 

ander land,  nee het was een aanval van ko-

ning (of koningin) Corona. “Nooit van ge-

hoord” zullen velen nu zeggen. Dat klopt! 

Het was ook geen aanval die je kon zien, 

maar hij/zij kwam zo maar uit de natuur bo-

ven drijven. We deden er in het begin wat 

lacherig over.” Een griepje, wat “snotterig”, 

een beetje verkouden” hoorde je iedereen 

zeggen. Nou dat hebben we geweten!! Het 

werd een complete epidemie, waarbij mensen 

ernstig ziek werden, zelfs overleden. Het was 

daarbij zeer besmettelijk en onze medische 

wetenschap stond voor een raadsel. Hoe 

moest dit bestreden worden?? 
 

Het bezit van een atoombom of geleide pro-

jectielen stelde niets voor, want de coronavi-

rus was daarmee niet te bestrijden! 
 

Gelukkig waren er in die medische weten-

schap geleerde mensen, die tot de samenstel-

ling van vaccins kwamen. De een had ze nog 

beter dan de ander!!Het werd een complete 

wedloop wie het eerst aan het inenten kon 

beginnen. Nederland had een wat langzame 

start, wat voor sommige mensen aanleiding 

was om dat te bekritiseren! 
 

Vandaag heb ik geconstateerd dat deze kritiek 

zeer onterecht is geweest. Ik moest naar 

Zwolle voor de coronaprik en wat ik daar 

zag: Onvoorstelbaar! 
 

Wat een organisatie, wat een uitstekende ver-

keersaanwijzing, wat een perfecte begelei-

ding! En alles in alle vriendelijkheid! Mensen 

die slecht ter been waren, werden vanaf hun 

auto (een geweldig parkeerterrein daar bij de 

IJsselhallen!) naar de goede plaats voor inen-

ting gebracht. Waarschijnlijk liepen er wel 

honderden mensen in gele of groene hesjes, 

misschien vele vrijwilligers! En binnen een 

half uur waren we weer op de terugweg naar 

De Wijk, in de hoop dat het vaccin z’n 

(goede) werk zal doen. 
 

Stelt u zich eens voor: in Glasgow, in Oslo, in 

Moskou, in New York, enz. enz. all over the 

world, dezelfde organisatie om die miljoenen 

mensen van een spuitje te voorzien. 

Laten we hopen dat we op deze wijze de aan-

val van die verraderlijke vijand hebben afge-

slagen. 
 

Ik heb diepe bewondering voor het feit dat 

men in zo’n korte tijd, een dergelijke organi-

satie wereldwijd op poten heeft kunnen zetten 

en neem mijn pet, met een diepe buiging, 

daarvoor af!! 
 

Jan Tijink    

Prins Clauslaan  

De Wijk 
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De bomen van Dunningen 
 

Het werd al weken aangekondigd: er zou 

gezaagd worden in Dunningen. Net als velen 

vroeg ik me af: Waarom?  
 

Het was zonder twijfel het leukste bosje in de 

wijde omgeving. Als ik familie of vrienden 

op bezoek had, liet ik ze altijd even dit bij-

zondere plekje zien. Er lag en stond behoor-

lijk wat dood hout en het oogde zo helemaal 

niet als een park. Laat ik voor mezelf spre-

ken: het was een geweldig boeiend bosje 

waar van alles gebeurde op natuurgebied. 

Om elke bocht kon je iets moois tegenkomen. 

Zo heel anders dan de parkachtige bossen in 

de buurt. Voor insecten (en daarmee voor 

vogels) was het een walhalla. Nu er zóveel te 

doen is rond de achteruitgang van de biodi-

versiteit  - in de laatste 30 jaar is 75% van de 

insecten verdwenen – is het behouden van dit 

soort insectenparadijzen het beste wat men 

kan doen. 
 

Het bleek ‘tijd om het houtbestand op te 

schonen om het goede hout meer kans te ge-

ven en de ‘rommel’ op te ruimen’. Als je 

kijkt naar de natuurwaarde in plaats van naar 

geld, heeft ‘goed hout’ niet méér kans nodig. 

‘Goed en slecht hout’ kan het heel goed zelf 

regelen en ‘rommel’ in de natuur bestaat 

doorgaans uit weggegooide blikjes en siga-

rettenpakjes. Dood hout ‘rommel’ noemen is 

vloeken in de ecologische kerk want het is 

een heilig ingrediënt voor een heel natuurlijk 

recept. Om de biodiversiteit te ontwikkelen is 

het nodig om bos en bomen juist ouder te 

laten worden dan de 60 tot 80 jaar dat het 

Dunningerbos is. De natuur is echt helemaal 

niet gebaat bij het opruimen van dood hout. 

In een gezond bos is 30% dood hout een goe-

de score. Misschien zijn we het vergeten, 

maar de natuur is er volledig op gericht om 

het te verwerken tot een fantastische, kostba-

re bodem die tevens de basis is voor het bo-

demleven.  
 

‘Er waren bomen doodgegaan, scheef ge-

groeid of iets anders is er misgegaan’. Nu 

hóren bomen dood te gaan en scheef te groei-

en en het enige dat is misgegaan is dat de 

bomen zijn gekapt en worden afgevoerd, 

samen met de mineralen en andere voedings-

stoffen die ze bevatten voor ons o zo belang-

rijke bodemleven. Het argument dat licht op 

de bodem andere soorten en zaailingen sti-

muleert, kan een goede zijn mits de voe-

dingsstoffen – opgeslagen in het dode hout –  

in het bos blijven. 
 

Gelukkig wordt ons verzekerd dat het enkele 

jaren zal duren, maar het Dunningerbos  zal 

vanzelf weer mooi worden. Kom over 100 

jaar maar eens terug.  

 

Jacqueline Boeckhorst 
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Streetdancelessen                             

bij IKC De Horst 

 

De streetdancers van Atlas Sport kunnen weer 

lekker binnen dansen. IKC De Horst stelt het 

speellokaal hiervoor beschikbaar.   
 

Bouwina Harthoorn van Atlas Sport: 'Het is 

natuurlijk super dat we naar binnen kunnen 

omdat het niet ideaal is om buiten in de kou 

op een gladde vloer te dansen. Fijn dat we in 

samenwerking tot deze oplossing konden ko-

men.'  
 

De lessen zijn op woensdag bij IKC De Horst, 

Postweg 43a in De Wijk: 
 

15.30 – 16.30 (5 t/m 8 jaar) 

16.30 – 17.30 (9 jaar en ouder) 
 

Aanmelden kan via www.atlassport.nl/corona. 

Ben je nog geen lid?                                         

Een keer proberen mag gratis.  
 

Wintersportmaand                     

bij de Wiekslag 
 

Wie had dat kunnen bedenken?! Bij de start 

van onze wintersportmaand was de Wijk vol-

ledig onder de sneeuw bedekt. Alsof we het 

erbij besteld hadden. En wat hebben we ervan 

genoten!  
 

Wil je het wintersportgevoel nog even vast-

houden, dan ben je bij ons aan het juiste 

adres. In het weekend van 20 en 21 februari 

hebben we Cordon bleu met een kartoffel 

mayonaise salat in de special. Het is een ge-

recht voor de grote vleeseters onder ons. In 

het weekend van 27 en 28 februari eindigen 

we de wintersportmaand met de inmiddels 

alom bekende Maria's huisgemaakte Gröstl. 

Speciaal voor de wintersportmaand krijg je bij 

de weekend specials deze maand een over-

heerlijk Oostenrijks toetje.  Uiteraard kan je 

ook uit het vaste afhaal menu bestellen. Dus 

bel en bestel via 06 302 161 00. 
 

 

Emiel Oostra 70 jaar 
 

Emiel ‘Miele’ Oostra is maandag 15 februari 

70 jaar geworden. Helaas geen groot feest 

door de corona. Wel hadden familie en vrien-

den videoboodschappen voor hem opgeno-

men. In De Wijk is Emiel een bekende en 

opvallende verschijning. Zeker bij v.v. Wac-

ker waar hij een trouwe supporter is bij uit en 

thuiswedstrijden. En daar ook zeker niet 

schroomt om ‘tactische’ aanwijzingen te ge-

ven vanaf de zijlijn., als het even niet loopt. 

Emiel speelde in het verleden zelf ook vele 

jaren voor de blauw-witten. En niet onver-

dienstelijk. Als spits scoorde hij veelvuldig. 

In zijn vrije tijd mag hij graag vissen. Weer of 

geen weer, in het weekend is hij bijna altijd  

aan het water te vinden om deel te nemen aan 

een viswedstrijd. Daarnaast is het houden van 

parkieten zijn grote hobby. Emiel van harte 

gefeliciteerd.  



bedenken ontwerpen uitvoeren

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel

(0522) 728100
www.gacreatief.nu

Geworteld in het verleden, 
indrukwekkend in het heden
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Erik Bruins 50 jaar 

Erik Bruins uit De Wijk behoort sinds dins-

dag 9 februari ook de tot 'De club van 50´. 

Erik werd ‘s morgens op het werk verrast 

door collega´s met een Abraham Pop, en de 

familie had er thuis ook een geregeld in de 

tuin. Omdat de verjaardag door de corona 

niets groots gevierd kan worden, waren er 

door familie, vrienden en bekenden felicitatie 

video´s ingesproken. Hier was door zijn kin-

deren een compilatie van gemaakt. Uiteraard 

werd er  thuis in familiekring geproost op de 

50e verjaardag. In zijn vrije tijd doet Erik aan 

wielrennen met zijn zoon (s). En mag hij 

graag naar (metal) muziek luisteren en/of een 

concert bezoeken. Erik van harte.  

Uitbreidingsplan                       

Dunninghe in de Wijk 
 

Het college staat achter de plannen voor uit-

breiding van het woon-zorgcomplex Dun-

ninghe in de Wijk. Daarvoor moet het be-

stemmingsplan worden aangepast. Ook sluit 

de gemeente een overeenkomst af met eige-

naar Actium, waarin is vastgelegd dat Actium 

alle kosten rond de procedure betaalt. 

De wens om Dunninghe uit te breiden ont-

stond bij Actium en huurder Noorderboog 

tijdens overleg met huisartsen en fysiothera-

peuten over de bouw van een nieuw gezond-

heidscentrum op de plek van de vroegere 

bibliotheek. Er is duidelijk behoefte aan meer 

zorgplaatsen. 
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  Begrafenisvereniging R.I.P. 
  de Wijk - IJhorst 

 

  secr. Dhr. H. Linthorst   

  Sparrenlaan 2     

  7955 AM IJhorst   

  tel.0655-377776    

        email :   secretarisrip@gmail.com  

  

 

Mededeling: 

 

De geplande jaarvergadering op 3 maart a.s. van Begrafenisvereniging R.I.P. de Wijk –                

IJhorst is voorlopig uitgesteld tot een nader te bepalen datum in het najaar van 2021. 

De contributie blijft gelijk als in 2020. 

 

Voor vragen:  

-administratie: ripdewijk@kpnmail.nl of  

-secretariaat: secretarisrip@gmail.com  

 

Hoogachtend, 

 

Bestuur Begrafenisvereniging R.I.P. 
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Studenten Windesheim 

starten eigen onderneming  
 

Bij Tom Oudman uit De Wijk en Luca Ben-

schop uit Rogat stroomt er ondernemersbloed 

door de aderen. De  tweedejaars studenten 

van Windesheim in Zwolle  doen de opleiding 

Ondernemerschap en Retail management. En 

samen met medestudenten Ruben Lier uit Den 

Ham en Jur Hogenkamp uit Staphorst kregen 

ze de opdracht om een eigen onderneming uit 

de grond te stampen. Dat bleek aanvankelijk 

nog niet zo eenvoudig te zijn. Vele uren voor-

bereiding en overleg gingen er aan vooraf. 

Maar het is gelukt. Per 1 januari zijn de heren 

gestart en staan ze ingeschreven bij de KvK. 
 

Met Bambrush, 

zoals de onderne-

ming is gendoopt 

richten de vier 

ondernemers in 

spé zich op duur-

zame bamboe 

tandenborstels.  

Oudman: 

‘Iedereen ge-

bruikt een tan-

denborstel. Ge-

middeld poetst 

iemand zijn tan-

den twee keer per 

dag. En de meerderheid doet dit  met een tan-

denborstel die gemaakt is van plastic. Veel 

mensen denken daarbij niet aan de gevolgen 

voor het milieu. Uit onderzoek blijkt dat er 

jaarlijks meer dan 2 miljard plastic tandenbor-

stels in de oceaan belanden’. 

Benschop: ‘Mensen gaan steeds milieubewus-

ter leven, maar vergeten vaak de kleine din-

gen. We willen de mensen ervan bewust ma-

ken dat het poetsen met een bamboe tanden-

borstel een hele grote stap is naar een duurza-

mer leven.  Onze bamboe tandenborstels zijn  

voor 96% biologisch afbreekbaar. Deze wor-

den geïmporteerd vanuit China, aangeleverd 

in kartonnen verpakkingen die eveneens vol-

ledig biologisch afbreekbaar zijn. De overige 

producten zijn ook gemaakt van bamboe. 
 

Duurzaam tandenborstel abonnement 

Voor wie het wil is er ook een  duurzaam tan-

denborstel abonnement. Elke 2/3 maanden 

ontvang je een nieuw exemplaar in huis.  

Oudman: ‘Hierdoor vergeet je nooit meer een 

nieuwe tandenborstel te kopen. Het werkt erg 

gemakkelijk en is zonder verplichtingen. Het 

abonnement is gemakkelijk te wijzigen, pau-

zeren of te  beëindigen’. 
 

Alle vier hebben eigen geld ingelegd als start-

kapitaal, en zijn ambitieus ingesteld. Online 

wordt er veel overlegd en vergadert. En de 

bestellingen via de webshop komen al binnen. 

Via social media timmeren de heren ook al 

behoorlijk aan de weg. En de eerste contacten 

met gerelateerde bedrijven zijn gelegd. Ben-

schop: ‘Onze missie is om de plastic tanden-

borstels  te vervangen door duurzame bamboe 

tandenborstels. Oudman: ‘Doel is om te leren, 

hoe het is om een onderneming te runnen. En 

minimaal quitte te spelen, daar hebben we  

vertrouwen in’. Meer info: www.bambrush.nl   

V.l.n.r. Jur Hogenkamp, Ruben Lier, Tom Oudman en Luca Benschop 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Valentijnsactie is een  

groot succes 
 

De Valentijnsactie in De Wijk is een groot 

succes geworden. Deze actie is bedoeld om 

door de lockdown getroffen ondernemers in 

De Wijk een hart onder de riem te steken. 

Ondernemers in de horeca en evenementen-

branche hebben het al vanaf het begin van de 

corona zwaar. Ook voor kappers, schoon-

heidsspecialisten en ondernemers in andere 

contactberoepen is er weinig perspectief. 

Daarom is er een actie op touw gezet door 

Arend Klomp en Benny Spin uit De Wijk.  
 

Er zijn enkele honderden taarten verkocht, en 

er waren ook diverse donaties. Spin: 'Het was 

echt hartverwarmend. We zijn trots op de 

inwoners. En danken iedereen die zich daar-

voor heeft ingezet. Ook de vele vrijwilligers 

die de taartjes hebben bezorgd aan huis. Op 

dit moment zijn we alles nog aan het afhande-

len. En zodra bekend is wat de exacte op-

brengst is gaan we aan de slag, om de onder-

nemers die getroffen zijn een hart onder de 

riem te steken'. De actie wordt ondersteund 

door de Antrappers en Businessclub Wacker. 

Eindelijk weer schaatsen  
 

De schaatsliefhebbers hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk konden de schaat-

sen weer uit het vet worden gehaald. Afgelopen weekeind was de ijsbaan in De Wijk geo-

pend. En daar werd goed gebruik van gemaakt. Jong en oud vermaakten zich prima op het ijs.  
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Coronaproof autoavontuur  
 

Gezinnen hoeven zich tijdens de Voorjaarsva-

kantie toch niet te vervelen. De Wildwestrit 

met startplaatsen in Meppel en De Wolden 

biedt een dag coronaproof vermaak voor het 

hele gezin. Het is een puzzelavontuur langs de 

mooiste plekken van twee Drentse gemeen-

ten. Onderweg wachten leuke spelletjes die in 

de auto gespeeld kunnen worden.  
 

“Stap in je stalen ros en ga op autoavontuur in 

het Wilde Westen van Drenthe. Ben jij de 

Cowboy die de puzzels kan ontcijferen?”, 

prijst de organisatie de rit aan. “Om de een of 

andere reden moest ik aan Texas denken toen 

ik over die prachtige weggetjes in dit gebied 

reed. Zo is het thema ontstaan”, vertelt Bren-

da van der Steeg van het organiserende Blin-

ker Events in Genemuiden. En dat betekent 

dat de speurneuzen in de auto op zoek moeten 

naar zoveel mogelijk cowboyhoedjes en paar-

den die in de Herfstvakantie kriskras door 

Meppel en De Wolden zijn te vinden. 
 

Veilige en leuke dag 

Een zelfde soort concept bleek het afgelopen 

jaar een voltreffer in twee andere gebieden. 

“We ontwikkelden dit autoavontuur voor 

Zwartewaterland, zodat inwoners daar tijdens 

Koningsdag op een veilige manier toch een 

leuke dag konden beleven. In de Herfstvakan-

tie en de Kerstvakantie was de rit ook in de 

Noordoostpolder een groot succes. Onderweg 

doe je spelletjes en beantwoord je vragen. En 

die zijn voor iedereen leuk: van klein tot 

groot. De reacties zijn heel enthousiast”, legt 

Van der Steeg uit. 
 

En dus zijn er in de Voorjaarsvakantie twee 

mogelijkheden voor een route. Naast de ‘Rit 

door de Zee’ in de Noordoostpolder is er dus 

de Wildwestrit. “Deelnemers kunnen starten 

bij Villa Kalkoven in Meppel en Vakantie-

park Westerbergen in Echten. Het avontuur 

duurt ongeveer 2,5 uur, en je komt langs veel 

verrassende locaties. Ook kun je op pad gaan 

met een lekkere foodbox van lokale horecaon-

dernemers.” 

Koningsdag 

De organisatie kondigt ook al een speciale 

versie aan op Koningsdag. Dan kunnen deel-

nemers speuren naar de koning en de konin-

gin. Autocowboys kunnen hun lasso in Mep-

pel en De Wolden uitgooien van 19 tot en met 

28 februari. Aanmelden vooraf is noodzake-

lijk. Dat kan op www.wildwestrit.nl. Op die 

website staat alle informatie over het corona-

proof autoavontuur. 
 

Doppen inzamelen  

 

Doppen inzamelen voor geleidehonden ge-

beurt in de Wijk en Koekange al enige jaren. 

Vrouwen van Nu De Wijk heeft het initiatief 

genomen om de Stichting Vrienden Doppen-

actie Noord Nederland te helpen met het inza-

melen van harde plastic doppen. 
 

Er staan bakken bij de Coop supermarkt in de 

Wijk en bij de Coop supermarkt in Koekange. 

Drie enthousiaste leden van deze vereniging 

zorgen ervoor dat de bakken tijdig worden 

geleegd, en dat er weer een nieuwe zak in 

wordt gedaan. 
 

En het resultaat: in Noord Nederland mag er 

zijn. In 2020 werd er maar liefst 112160 kg 

opgehaald Dit is goed voor € 15000,00. Dit 

geld wordt besteed aan de opleiding van drie 

pups tot geleidehond. Landelijk is voor een 

bedrag van € 51.017,03 opgehaald, daar is 

KNGF Geleidehonden erg blij mee. 
 

Secretaris Ina ten Wolde: ‘Erg vervelend is 

dat sommige mensen denken dat de inzamel-

bakken bij de supermarkten ook afvalbakken 

zijn. Het gevolg is dat alles moet worden uit-

gezocht. Alleen harde plastic doppen, zoals 

van de pindakaas pot, van zuivel- en fris-

drankpakken, van flessen enz. kunnen worden 

ingeleverd. Het is van belang, dat de doppen 

ook schoon zijn, want vervuilde doppen en 

afval worden afgekeurd en moeten worden 

afgevoerd als restafval. Dit kost de organisa-

tie veel geld en kan dus niet worden besteed 

voor de geleidehonden’. Het bestuur van  de 

Vrouwen van Nu wil iedereen bedanken voor 

het inzamelen van de doppen! 

 

http://www.wildwestrit.nl
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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  6 maart 2021. Kopij inleveren voor 1 maart. 09.00 uur 

Informatie:  

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 

http://www.dewijk.info
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