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Andrie ‘An’ van Tiel vierde zondag 21 febru-

ari haar 100e verjaardag in zorgcentrum Dun-

ninghe. Samen met een select aantal bewo-

ners  genoot ze van koffie met gebak en na-

tuurlijk een borrel. In dit geval een advocaat-

je met slagroom. Medebewoner Jan Tijink 

verhoogde de sfeer met stemmige muziek 

vanaf een platenspeler. En zo werd het toch 

een onvergetelijke dag.  

Lees meer op pagina 5 >> 
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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   

Klinkt ‘Radar Love’ in De Wijk? 
 

Fans bereiden een eerbetoon voor aan Golden 

Earring, de rockband die door gezondheids-

problemen van gitarist George Kooymans 

onverwacht ophield te bestaan. Het is de be-

doeling op 11 maart, de dag waarop Kooy-

mans 73 wordt, uit zoveel mogelijk luidspre-

kers Radar Love te laten klinken. Doe jij mee? 

Laat dan op Donderdag 11 maart om 17.15 

uur - Radar Love, de grootste hit van de 

groep uit de speakers knallen. Bedoeling is 

om dit ook te doen vanaf de Wieker Meule.              

Te koop, gevonden, verloren  
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Zal ut zo wezen……? 
 

Wie heeft het eigenlijk niet? Je slaat de krant 

open, leest diverse reacties op Facebook, of 

hoort een gerucht op de plaatselijke buurtapp. 

Telkens sta je weer vol verwondering je af te 

vragen, dit kan toch niet waar zijn. Gelukkig 

leven we in een land, waarin je voor je me-

ning mag uitkomen. En commentaar leveren 

vanaf de zijlijn is natuurlijk het makkelijkst 

wat er is. Overal lekker tegenaan trappen en 

echt aan alles mankeert wel iets. Maar overal 

zal ook wel een kern van waarheid in zitten. 
 

En dan prijs ik mij weer gelukkig dak in De 

Wiek woon en een brede glimlach kreeg van 

het bericht, dat De Valentijns actie in het dorp 

een groot succes was. Dit keer geen bloempie 

of kaart voor een onbereikbare liefde, of een 

serenade onderaan het balkon op een vroege 

zondagmorgen. Nee, door de verkoop van een 

tweetal soorten taarten gemaakt door de bak-

kers van Coop en Banketbakkerij Nijstad, 

werden de ondernemers in De Wiek financi-

eel gesteund. Een mooi initiatief en de taarten 

smaakten nog bliede ook nog. Een compli-

ment aan ieder die hieraan heeft meegewerkt, 

Hulde! 
 

We hoeven er niet moeilijk over te doen. Ie-

dereen in deze tijd heeft wel iets te maken 

met de pandemie. Dus een applaus van ieder-

een voor iedereen is van harte welkom en zal 

vast door menigeen gewaardeerd worden. 

Elkaar respecteren, leven en laten leven….. 

Dat is niet zo moeilijk toch? 
 

Maar nu genoeg van alles. Wat telkens weer 

naar boven komt drijven, is Humor. 

Humor is een ingrediënt van ons leven, welke 

heel erg belangrijk is. En humor heb je na-

tuurlijk in veel smaken. Leedvermaak, een 

geinige mop, een blooper op tillevisie, of een 

val op het gladde ijs, zijn maar een paar voor-

beelden. 
 

En lachen is daarbij gezond. Recentelijk on-

derzoek door een aantal leerlingen van de 

Hoge School  (6e verdieping) te Watdutdurok-

toe, waar het ligt mag door de AVG wet niet 

openbaar worden gemaakt, is gebleken dat 

door een gemiddelde schaterlach zelfs de 

grootste zeurpruim ongeveer twintig gelaat-

spieren gebruikt. Alleen dat gegeven is al om 

te lachen en dan hebben we het nog niet eens 

over de spieren, die je voelt na een hardloop-

wedstrijd. Hardlopen is bij nader inzien ver-

spilde moeite, als je op tijd weggaat hoef je 

toch ook niet hard te lopen? 
 

En laatst zag ik nog iemand die bekend werd 

met  hardlopen op scheuvels in een program-

ma van Mathijs van Nieuwkerk. Erik Hulze-

bosch zong op prachtige eigen wijze over de 

Elfstedentocht. Top! Hij was echter ook een 

tijdje geleden in Amsterdam toen hij werd 

aangesproken door iemand met de vraag; 

“Mot je nog Wiet?” Hulzebosch antwoordde; 

“Nee, ik binne dur bijna”Het laatste gerucht is 

zelfs dat, wanneer de situatie het toelaat, er 

een heuse Moppentoppers georganiseerd 

wordt ergens in De Wiek. 
 

Kop dur veur 

Stebo 
 

 

‘t Vishuus uit de running  
 

Heeft u ‘t Vishuus al een paar weken niet 

meer gezien op woensdag in De Wijk?  Dan 

kan dat kloppen. Visboer Andries Wanders  

uit Wapse laat weten, dat het op dit moment 

niet mogelijk is om naar De Wijk te komen. 

‘Ben aan huis gekluisterd, omdat ik de verzor-

ging van mijn vrouw op mij neem. Zij heeft 

onlangs een hele zware operatie ondergaan, 

en moet nu herstellen’. Andries die de rijden-

de viswinkel samen met zijn vrouw runt, zegt 

het te betreuren dat het zo moet, en kijkt er 

ontzetten naar uit om weer op te markt te 

staan. Wanneer ze weer terug zijn op de 

woensdagmarkt is op dit moment nog niet 

bekend.  
 

Kater vermist 
 

Sinds afgelopen kerst vermist omgeving 

Wiltenweg De Wijk: onze cypers rood 

(gestreepte) (ex-)kater. Hij is gechipt. Voor 

meer informatie: 06-27137022  
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Taalpunt De Wolden 
 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen 

moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 

Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met 

bijvoorbeeld een computer of mobiele tele-

foon. In gemeente De Wolden gaat het om 

ongeveer 12% van de volwassen inwoners, 

dan zijn ruim 2000 mensen. Voor twee derde 

zijn dit in Nederland geboren mensen die om 

wat voor reden dan ook op school niet goed 

hebben leren lezen en schrijven. Voor een 

derde zijn dit mensen afkomstig uit het bui-

tenland die de Nederlandse taal onvoldoende 

beheersen. 
 

Taalpunt 

Daarom bestaat sinds 2017 een Taalpunt in 

De Wolden. Via deze plek kun je hulp vragen 

of hulp bieden. Annet Hofstra begeleidt 30 

getrainde vrijwilligers; die zijn wekelijks ac-

tief om met hun deelnemers het lezen, schrij-

ven en/of spreken te oefenen. Sinds 22 februa-

ri van dit jaar zijn er 5 door Annet getrainde 

vrijwilligers bijgekomen. 
 

Onlinetraining 

Vanwege de corona-maatregelen was de trai-

ning dit keer online. Het was bijzonder om te 

ervaren dat je ook actief mee kunt doen met 

onlineoverleg en opdrachten in kleine groep-

jes in break-outrooms. Af en toe een poll in-

vullen, kennis over de doelgroep verkrijgen 

door middel van een PowerPointpresentatie en 

het bekijken van informatieve filmpjes maakte 

ook deel uit van de training. En dat allemaal 

vanuit je eigen huis. 
 

Koppeling 

Drie van de 5 nieuwe vrijwilligers zijn inmid-

dels al gekoppeld aan iemand die hun onder-

steuning goed kan gebruiken. 1 koppeling 

gebeurde zelfs helemaal online. 

Iedereen hoopt dat we binnenkort weer ‘live’ 

samen kunnen werken, want door de corona-

maatregelen staat het echte werk toch wat op 

een laag pitje.  
 

Ook meedoen? 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het wer-

ken aan geletterdheid in De Wolden? Meld je 

dan aan via info@taalpuntdewolden.nl. Of 

spreek een bericht in op: 06-33 56 54 21 
 

 

Ben jij al lid van Facebook 

groep Dewijk.info ?  
 

Iets gevonden of verloren, je huisdier wegge-

lopen, je echtgenoot/echtgenote even uit het 

oog verloren, getuigen gezocht, verdachte 

personen/voertuigen in De Wijk en omgeving, 

belangrijke info, nieuws uit De Wijk of u or-

ganiseert iets etc. Breng elkaar (snel) op de 

hoogte via een berichtje in de nieuwe Face-

book groep Dewijk.info  Waarin u zelf ook 

berichten kunt plaatsen. Met elkaar en voor 

elkaar. Maak je Facebookvrienden in De Wijk 

e.o. attent op de groep Dewijk.info!                             

Bij vragen: email: info@dewijk.info  

mailto:info@taalpuntdewolden.nl
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Vervolg van voorpagina 
 

Omdat een groot feest er niet in zit, hadden 

de kleinkinderen een mooie muzikale verras-

sing voor haar geregeld bij de ingang van 

Dunninghe. Vier blazers van Apollo speelden 

daar een aantal bekende songs van o.a. Clau-

dia de Breij, Martine Bijl en natuurlijk het 

Wijker Volkslied.  
 

De kwieke Andrie werd geboren in Amster-

dam, en verhuisde na de scheiding van haar 

ouders, samen met haar moeder naar Meppel.   

Om daar in te trekken bij haar grootou-

ders .Hier ontmoette ze haar echtgenoot Koos 

met wie ze later twee zoons kreeg.  Die op 

hun beurt zorgden voor zes kleinkinderen en 

tien achterkleinkinderen.   
 

Camping de Vossenburcht  

Als echte Meppeler vertrok ze met haar gezin 

naar IJhorst. Waar ze twintig jaar camping de 

Vossenburcht runde. ‘Dit hebben we altijd 

met heel veel plezier gedaan’. Daar werd ab-

rupt een punt achter gezet, nadat haar jongste 

zoon plotseling kwam te overlijden.   

Reizen mocht ze altijd graag doen. Samen 

met haar man, die ook al overleden is, over-

winterde ze elk jaar in Spanje. Haar grootste 

hobby was ongetwijfeld haar grote hobby. Zo 

speelde ze in vele amateurstukken en revues 

die werden opgevoerd in Schouwburg Ogte-

rop in Meppel. Ook was te zien in de komi-

sche film Fanfare, opgenomen in Giethoorn 

en geregisseerd door Bert Haanstra. Muziek 

speelt nog steeds een belangrijke rol in haar 

leven. Zo luistert ze elke dag nog naar RTV 

Drenthe.  
 

Vrolijk door het leven gaan 

Mevrouw van Tiel woont al bijna vijfentwin-

tig jaar in een aanleunwoning in zorgcentrum 

Dunninghe, waar ze het ‘prima naar de zin’ 

heeft. ‘Het is hier altijd prima geregeld’. Dat 

wil ze nog wel even kwijt. Omdat ze de oud-

ste bewoonster is, kent iedereen haar daar. 

Het geheim van hoge leeftijd daar is ze reso-

luut in. ‘Goed eten en drinken en vrolijk door 

het leven gaan. Dan komt het wel goed’. Bur-

gemeester de Groot feliciteerde de jarige dit 

keer per telefoon. En ze ontving bloemen van 

CdK Jetta Klijnsma en zelfs een brief van 

koning Willem-Alexander. << 
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Jeugd aan zet in crisistijd  
 

De gemeente De Wolden is een plattelands-

gemeente in het Zuidwesten van Drenthe. 

Ook hier zagen we dat de dagelijkse activitei-

ten voor jongeren door Corona crisis niet of 

niet goed mogelijk waren. De scholen waren 

gesloten, alle sportactiviteiten lagen stil en 

ook de ontmoetingsplekken voor jongeren in 

de gemeente zoals de uitgaancentra of keten 

moesten dicht. Dit heeft uiteraard ook effect 

op de fysieke en psychische gezondheid van 

jongeren.  
 

Hoewel er vanaf 1 juni wel weer meer moge-

lijk is zijn we er nog niet. Daarnaast komt de 

zomerperiode er aan. Normaal gesproken 

voor jongeren én zeker voor de examenleer-

lingen de tijd van hun leven om samen met 

leeftijdsgenoten te genieten van hun welver-

diende vakantie. Hoewel de maatregelen 

rondom Corona de nodige beperkingen met 

zich mee brengen liggen er ook juist nu kan-

sen. In dit plan zetten we uiteen hoe we met 

de jongeren deze zomer een ontdekkingsreis 

willen gaan maken naar de beste versie van 

hun zelf.  
 

Het projectplan is vormgegeven door het jon-

gerenwerk van Welzijn De Wolden in overleg 

met de cultuurcoaches en sportfunctionaris-

sen van gemeente De Wolden.  De gemeente 

De Wolden bestaat uit 17 dorpen waarvan vijf 

grote kernen Zuidwolde, De Wijk, Ruinen, 

Ruinerwold en Koekange.  
 

Gedurende een periode van 6 weken zullen er 

in deze vijf kernen voor en door jongeren 

sportieve en culturele activiteiten worden 

georganiseerd. Deze periode start met een 

kick off waarbij alle jongeren kennis kunnen 

maken met het project en zich hiervoor kun-

nen aanmelden. Deze kick off wordt gelijk al 

samen met jongeren georganiseerd. Tijdens 

de kickoff wordt enerzijds gevraagd wat de 

activiteiten zijn die jongeren willen voor de 

zomerperiode én welke rol zij daarin kunnen 

spelen. Denk aan meehelpen organiseren of 

het geven van lessen en workshops.  
 

De activiteiten bestaan uit een reeks van 

workshops of lessen waarbij indien mogelijk 

ook een koppeling wordt gemaakt met een 

anderen doelgroep. Bijvoorbeeld rapwork-

shop wordt afgesloten met optreden voor ou-

deren. Reeks workshops freerunnen wordt 

afgesloten met een workshop voor kinderen. 

Of bootcamp wordt afgesloten met het orga-

niseren van een Corona Run. Daarnaast wor-

den de sportclubs benaderd met de vraag of er 

jongeren zijn die training willen voortzetten 

in de vakantieperiode.  

Voor de jongeren is er op deze manier extra 

aanbod qua trainingsmogelijkheden, de clubs 

kunnen laten zien wat ze te bieden hebben en 

de vrijwilligers die trainingen verzorgen kun-

nen een vergoeding krijgen vanuit dit project. 

Daarnaast zal er een afsluitende training wor-

den georganiseerd voor de deelnemers. Af-

hankelijk van de vraag kan hierbij worden 

gedacht aan een training presenteren, lesge-

ven of EHBO. 
 

Met dit project: 

 Maken jongeren kennis met andere spor-

ten en kunstvormen als het reguliere aan-

bod in gemeente De Wolden en ontdek-

ken ze waar hun interesses en talenten 

liggen. Denk hierbij aan freerunning, 

boksen, breakdance en/of rappen. 

 Ontwikkelen ze hun talenten op het ge-

bied van organiseren en les geven. 

 Komen jongeren in contact met én ont-

moeten leeftijdsgenoten op een corona-

proof manier in een tijd waarin veel regu-

liere activiteiten door corona juist niet 

door gaan. 

 Werken de jongeren aan een gezonde 

leefstijl door te bewegen en te sporten en 

maken ze kennis met gezonde alternatie-

ven tijdens de afsluitende bbq. 

 Zetten de jongeren zich in voor hun ei-

gen dorp en gemeente. 
 

Ideeën insturen naar: Wilco Stevens,                    

Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie 

De Wolden Hoogeveen 06-29240866 

w.stevens@dewoldenhoogeveen.nl  
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Trendline weer geopend 
 

Er is opluchting bij kappers en andere con-

tactberoepen dat ze vanaf 3 maart weer open 

zijn. Onder strikte voorwaarden mogen ze de 

werkzaamheden hervatten. Zo werd vorige 

week bekend gemaakt tijdens de persconfe-

rentie. Bijna drie maanden waren ze vanwege 

de lockdown gesloten.  
 

Bij Trendline in De Wijk hebben ze niet stil 

gezeten. Petra Scholten: ‘ Er is op bestelling 

bezorgd, we hebben online trainingen ge-

volgd en is er een leuke Valentijnsactie ge-

weest in samenwerking met Christel Kok van 

For Your Skin’. 
 

Scholten: ‘Ook is er een doneeractie opgezet 

waar we via deze weg nogmaals onze dank 

voor willen uit spreken. De salon is nog in 

leven! En dat is mede dankzij de steun die we 

hebben mogen ontvangen’. 
 

Inmiddels loopt de agenda weer lekker vol, 

en zijn de dames blij dat ze klanten weer mo-

gen helpen. Uiteraard kan niet iedereen tege-

lijk geholpen worden, maar uit reacties blijkt 

dat de klanten begrip hebben voor deze situa-

tie.  
 

‘Voor het maken van afspraken kan er weer 

gebeld worden en ook de online afspraken 

kunnen weer ingepland worden. Wel is be-

langrijk dat we ons zoveel mogelijk aan de 

regels houden. Zo kunnen we nog niet volle 

bak werken. En is het dragen van een mond-

kapje ook een advies’ 
 

Tevens is de regel dat als er corona gerateer-

de klachten zijn de afspraak verplaats moet 

worden. Verder willen we het liefs zo nor-

maal mogelijk werken. We hopen jullie snel 

weer te zien aan de Dorpstraat 72-c in de 

Wijk voor gezond en mooi haar.   
 

Team Trendline Haarmode  
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Huis-aan-huis                         

inzameling textiel 
 

Op maandag 8 maart wordt in De Wolden 

huis-aan-huis textiel ingezameld door Sym-

pany. Behalve in Ansen en Veeningen. In 

Ansen en Veeningen wordt het textiel ingeza-

meld door de verenigingen voor Dorpsbelan-

gen. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding. 

Een week voor de inzameling ontvangt u een 

zak/sticker in uw brievenbus waarmee u tex-

tiel aanbiedt. Hierop vindt u praktische infor-

matie over de inzameling, zoals wat welkom 

is, hoe u het textiel kunt aanbieden en waar u 

terecht kunt met vragen.  
 

Geen zak of sticker ontvangen? Dan kunt u 

uw textiel ook aanbieden in een vuilniszak 

(liefst een doorzichtige zak) waarop u duide-

lijk aangeeft dat het om textiel gaat. U kunt 

ook meerdere zakken aanbieden. Ook is het 

belangrijk dat u de zakken gesloten aanbiedt, 

zodat het textiel niet nat kan worden. 

Zet het textiel voor 09.00 uur op een goed 

zichtbare plaats aan de openbare weg, zodat 

de inzameling in uw straat niet wordt gemist. 

Als uw zak onverhoopt niet is opgehaald, 

kunt u het telefoonnummer bellen dat op de 

zak/sticker staat. Na kantoortijden kunt u een 

bandje inspreken. Er wordt zo snel mogelijk 

contact opgenomen om het op te lossen. De 

inzameling wordt gedaan tussen 09.00 en 

17.00 uur. 
 

Voor vragen kunt u terecht bij Louise Kirby, 

telefoonnummer 030-6568716 of e-

mail: l.kirby@sympany.nl. 
 

Monsters of Rock verzet 
 

De ‘Tribute to the Monsters of Rock’ op za-

terdag 27 maart in Veeningen gaat helaas niet 

door. Vanwege het coronavirus is het nog 

steeds niet mogelijk iets te organiseren. 

Reeds gekochte kaarten blijven geldig voor 

een nieuwe datum. Dit zal dan (onder voorbe-

houd) zaterdag 26 maart 2022 zijn. Met tribu-

tebands van Pearl Jam, CCR en U2.  
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Bewoners zorgcentrum 

Dunninghe gevaccineerd 
 

De eerste groep 80 & 90 plussers, allen bewo-

ners van Dunninghe in De Wijk zijn vorige 

week gevaccineerd. Ze hoefden daarvoor de 

deur niet uit, want Huisarts Bert van Bremen 

van huisartsenpraktijk De Wijk kwam samen 

met twee assistentes naar het zorgcentrum 

toe. In totaal ging het om een groep van drie-

ëndertig ouderen, die het Moderna vaccin 

kregen toegediend.  
 

‘Het prikken zelf is niet het werk’ stelt van 

Bremen. De voorbereidingen die zijn assis-

tentes Anneke Vedder-Tijmens en Roeleke 

van ’t End moesten doen ‘daar zat meer werk 

in’. Het ging om een groep ouderen die van-

wege hun fysieke toestand zelf niet meer naar 

de GGD kunnen. ‘Daarom is op het laatst nog 

besloten om het in Dunninghe te doen’. In 

andere plaatsen zoals Dwingeloo en Ruinen is 

deze week ook gestart met vaccineren. Van 

Bremen had de beschikking over drie flacons, 

normaal goed voor tien doses. Maar door er 

zuinig mee om te springen konden er elf  wor-

den uitgehaald, waardoor de hele groep aan 

bod kwam. 
 

De eerste die het vaccin kreeg toegediend was 

mevrouw Ank van t Wout-Fallandt (82) ‘Ik 

heb er niets van gevoeld, het deed geen pijn 

of zo’. Ook de nummer twee in de rij: Jantje 

Boverhof (96) was die mening toegedaan. 

Daarna bleven de ouderen nog een tijdje in de 

ontmoetingsruimte van het zorgcentrum, om 

er op toe te zien dat er geen bijverschijnselen 

optraden. Dat bleek gelukkig niet het geval. 
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Roelof ten Heuvel legt                 

het slagersmes er bij neer 
 

Slager Roelof ten Heuvel (66) gaat van zijn 

pensioen genieten. Vrijdag 26 februari was de 

laatste dag in de slagerij bij Coop Dunnink. 

Waar hij  43 jaar werkzaam was. Daarom 

hadden collega’s  zijn afdeling versierd met 

slingers en ballonnen. En natuurlijk werd hij 

overladen met cadeaus, waaronder een prach-

tig hakblok.  
 

De altijd goedgeluimde en sympathieke slager 

begon zijn laatste werkdag iets later dan nor-

maal. Om vervolgens nog een keer de witte 

slagersjas aan te trekken. Met speels gemak 

sneed hij de laatste biefstukjes. En dat was het 

wel zo’n beetje. Want van werken kwam het  

nauwelijks meer. Iedereen wilde op de laatste 

werkdag nog graag een praatje maken met 

Roelof.  
 

Niet leren, dan maar aan het werk!  

Ten Heuvel die in Ruinerwold woont, leek al 

vanaf jongs af aan al voorbestemd om slager 

te worden. ‘Leren op school was niet hele-

maal mijn ding’. Vader ten Heuvel stelde dat 

zijn zoon dan maar aan het werk moest gaan, 

in dit geval bij de 

plaatselijke melkfa-

briek. Daar zag de 

jonge Roelof geen 

heil in. Een oom van 

hem slachtte af en toe 

wat, en dat leek hem 

ook wel iets.  Hij kon 

aan de slag bij slager 

Koetsier waar hij alle 

kneepjes van het vak 

leerde, en soms wel 

eens bijzondere din-

gen mee maakte. ‘Het 

gebeurde wel eens dat 

een koe voor de 

slachting wist te ont-

snappen, dan mocht 

ik er achteraan, omdat 

ik hard kon rennen’.                                                                                                                                                   

 

Slager gevraagd 

Toen er in 1978 in De Wijk een slager werd 

gevraagd solliciteerde Roelof naar deze func-

tie. En tot zijn eigen verbazing werd hij aan-

genomen door Klaas Dunnink, de grootvader 

van huidig supermarkt eigenaar Niek Slomp. 

Jaren waar hij met veel plezier op terugkijkt. 

‘Heb veel geleerd, maar ook veel schik ge-

had’.  
 

Boeiend ambacht 

Het is niet alleen het slagersvak, maar ook de 

contacten met de klanten wat het ambacht zo 

boeiend maakte. ‘Ze adviseren  welk vlees ze  

het beste kunnen gebruiken, of hoe ze het 

moeten klaar maken dat vond ik altijd prach-

tig. Helemaal als ze je later vertellen dat het 

gelukt is’. Zelf is Roelof nog steeds niet vies 

van een stukje vlees. ‘Dat eet ik elke dag. 

Rundvlees of een stoofpotje dat gaat er altijd 

wel in’.  Bang om in het welbekende zwarte 

gat te vallen is hij niet. ‘Mag graag tuinieren, 

wat vissen of een stukje toeren op de motor, 

alleen of met vrienden’. Muziek luisteren en 

concerten bezoeken is ook een grote passie.  

En niet te vergeten de kleinkinderen. ‘Heb er 

vier, daar kan ik geweldig van genieten’.  
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 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 afgelopen periode, maar 

het werk onder de bevolking in Zuid-Afrika 

gaat gewoon door. 

De bestellingen 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 vreugde op 

www.huisvanvreugde.nl 
 

 

Atlas Sport Hartstocht 
 

Maak jij graag een wandeling die goed is voor 

jouw hart en dat van een ander? Kom dan in 

beweging en wandel tijdens de Hartstocht op 

10 april mee voor een gezond (er) hart voor 

iedereen.   

We nodigen je graag uit om mee te lopen in 

het team Atlas Sport. We gaan voor 30 kilo-

meter! En natuurlijk kun je zorgeloos mee-

doen: 

 Wij maken een mooie route 

 We zorgen voor eten en drinken tijdens 

de pauzes van de wandeltocht - Coop Dun-

nink verzorgt de lunch 

 Er is een ‘bezemwagen’ beschikbaar; als 

je niet meer verder kunt, pikken we je op 

 Achteraf trakteren we je op een drankje 

in Atlas Sportcafé (als de coronamaatregelen 

het toelaten) 
 

Inschrijven 
Je kunt je voor € 15 inschrijven 

op www.hartstocht.nl. Dit geld gaat naar de 

Hartstichting. Kies voor de route van 30 kilo-

meter en geef aan dat je wilt aansluiten bij 

een team. Zoek op ‘Atlas Sport’ en vul de 

resterende gegevens in en doe de betaling. 
 

Op weg naar 10 april 
Natuurlijk is het goed je voor te bereiden voor 

deze lange wandeling door zoveel mogelijk 

kilometers te maken. Vanuit Atlas Sport gaan 

we wekelijks op zaterdag om 10.00 uur po-

werwalken; dat is net iets meer dan ‘gewoon’ 

wandelen. Je wandelt met een hoger tempo 

dan wanneer je bijvoorbeeld een blokje om 

gaat of de hond uitlaat. En daarmee laat je je 

lichaam net iets meer werken waardoor je 

conditie verbetert. 
 

Zolang de sportschool dicht moet zijn vanwe-

ge corona, kun je ook wandelen op maandag 

en woensdag om 10.00 uur. 

Check www.atlassport.nl/corona voor info en 

startplek. 

 

Maartse taferelen 
 

Met een deels witte, gladde en koude februari 

hebben we de wintersportmaand afgesloten. 

Op naar het mooie weer en als het aan ons ligt 

op naar een drankje op het terras...of des-

noods een bvo'tje naar het terras.  
 

Ook in maart hebben we weer een aantal 

heerlijke gerechten in de weekend special. 

Het komende weekend een oude bekende op 

de kaart. Het weekend van 6 en 7 maart Var-

kenshaasmenu met champignonsaus of peper-

saus. En, omdat het zo goed liep en vele van 

jullie de kans niet hebben gekregen: Het 

weekend van 13 en 14 maart nogmaals de 

Cordon Blue XL met kartoffelsalat. Dus heb 

je deze niet kunnen proeven, dan bij deze de 

herkansing, wees er op tijd bij, want op=op.  

 

We kregen ook veel leuke reacties op de toet-

jes bij de wintersport weekend specials. Daar-

om hebben we besloten om elke week een 

toetje te maken bij de weekend special. Naast 

de weekend specials blijft ons vaste menu ook 

staan. Dus bel en bestel via 06 302 161 00  

http://www.hartstocht.nl/
https://www.atlassport.nl/corona


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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Uit de oude doos:          

Normaal treedt toch op 

met Bennie 
 

In 1992 trad de bekende Achterhoekse band 

Normaal op in de feesttent in De Wijk. Ben-

nie Jolink had enkele maanden daarvoor een 

ernstig ongeluk gehad en was daardoor uit de 

running. Zijn tijdelijke vervanger dat jaar was 

zanger Willem Duyn. Wilhelmus Jacobus 

Duyn (Haarlem, 31 maart 1937 – Emmen, 4 

december 2004 was een Nederlandse zanger 

die furore maakte als Big Mouth van het 

duo Mouth & MacNeal. Hij viel op door zijn 

stevige bouw, bril en forse beharing (lang 

hoofdhaar, snor en baard). Bron: Wikipedia 
 

Robert Kolenbrander nam de gitaarpartijen 

van Jolink over. Naam van de Veldtocht was 

dan ook. 'Willem dut Normaal'. Zouden de 

verstokte Normaal fans (aanhangers) dit wel 

accepteren? Grote vraag was voor de Oranje-

vereniging De Wijk was: krijgen wij nu de 

tent nog wel vol. i.s.m. het management van 

Normaal is toen een mooie stunt bedacht. De 

Oranjevereniging stuurde een persbericht met 

als titel "Bennie treed weer op in De Wijk" 

naar de diverse media. Die dit maar wat graag 

oppikten. 
 

Bennie was natuurlijk Bennie Dijkstra. Hij 

opende dan ook het optreden. De Oranjevere-

niging De Wijk ging tevoren met Bennie en 

het bord op pad, wat resulteerde in deze 

'unieke' foto. De tent kwam uiteindelijk toch 

zonder problemen vol. En zanger Willem 

Duyn (met de grote mond) werd zonder pro-

blemen geaccepteerd als invaller voor Bennie 

Jolink. En het werd voor Normaal een hele 

succesvolle veldtocht.  

Met dank aan Ab Bruintjes voor de achter-

grondinformatie. Ab was destijds ook be-

stuurslid van de OV.  

De band Normaal: met in het midden Bennie Dijkstra.  
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Roelof Westert, hovenier 

met plantenkennis 
 

Nog even en het voorjaar komt er weer aan. 

Een tijd waarin mensen de tuin in gaan om 

deze lente klaar te maken. Voor hovenier 

Roelof Westert uit Koekange betekent het 

weer de mooiste tijd van het jaar. Samen met 

zijn werknemer Juri Bos, bedient hij voorna-

melijk particulieren. Van jonge mensen die 

minder tijd hebben voor de aanleg of het on-

derhoud van hun tuin. Tot oudere mensen die 

het onderhoud uitbesteden omdat het ze zelf 

te zwaar wordt.  
 

Westert is vakbekwaam hovenier en gepassio-

neerd in alles wat met de tuin te maken heeft. 

’Ik hou van mooie tuinen, waar ook goed in te 

leven valt en het onderhoud geen dagtaak is’. 

Dat is meer dan een bak grind en een paar 

bloembakken. Daarbij komt ook een stukje 

plantenkennis kijken.  ’Als ik een ontwerp 

maak of een tuin aanleg, neem ik mensen 

gelijk mee naar de onderhoudssituatie. Wie 

gaat dat doen, hoeveel tijd is ervoor? Onder-

houd moet leuk blijven. Dat kan heel goed 

door slimme keuzes te maken in bijvoorbeeld 

de beplanting en bestrating’. Als het om be-

planting gaat kiest de hovenier vaak voor 

planten die langer bloeien, waardoor er hele 

jaar wat te zien is. ‘Elke tuin is anders, dat is 

ook de uitdaging’. 
 

Ook voor advies en het leveren van goede 

bemesting van gazon en border kun je bij 

Hovenier Roelof terecht. Westert: ‘daar ont-

breekt het nog weleens aan bij veel tuinen’. 
 

Luisteren naar de wensen van de klanten en 

eerlijk advies geven is voor Westert heel be-

langrijk. ‘Voor o.a. bestrating en timmerwerk 

werk ik samen met specialisten. Maar voor de 

opdrachtgever blijf ik het enige aanspreek-

punt. Ik lever mijn diensten zoals ik het zelf 

thuis ook zou doen. Smaakvol, praktisch en 

goed verzorgd’.  
 

De passie voor tuinwerk is er altijd geweest. 

Hoewel de switch van vrachtwagenchauffeur 

naar hovenier niet de meest logische stap 

lijkt. ‘Ik werkte als chauffeur in loondienst, 

had het goed voor elkaar, maar miste de af-

wisseling en creativiteit ’. Omdat hij over 

‘groene vingers’ beschikte was het al snel 

duidelijk welke kant het op moest gaan. Om 

hovenier te worden ging hij weer naar school. 

En dat bleef bij vele dorpsgenoten niet onop-

gemerkt. Westert: ‘Mensen vroegen mij 

steeds meer om advies en hulp’. Toen dit na 

een paar jaar niet meer te combineren was 

met zijn baan als chauffeur, besloot hij in 

2013 volledig voor zichzelf te beginnen. En 

daar heeft hij tot op heden geen seconde spijt 

van gehad. ‘Ik kan met recht zeggen dat ik nu 

eindelijk doe wat ik het allerliefste doe!’’ 

Voor info: www.hovenierroelofwestert.nl 
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Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info 
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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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