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Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Zaterdag 10 april liepen bijna 90 wandelaars 

vanaf sportschool Atlas Sport in De Wijk de 

Hartstocht, een wandeling van 30 kilometer. 

De wandeling markeert de start van de Week 

van de Hartstocht, waarin heel Nederland in 

beweging komt voor gezonde harten. Bewe-

gen is essentieel voor de gezondheid. Daarom 

blijft Atlas Sport, juist ook in deze tijd, spor-

ten en bewegen stimuleren en mogelijk ma-

ken. De route die was uitgezet, voerde de 

wandelaars eerst langs de beroemde holwor-

tel en vervolgens door het Reestdal, tot bijna 

in Balkbrug. 

Lees meer op pagina 2 >> 
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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   

 

Te koop, gevonden, verloren  

Vervolg van de voorpagina  

Een prachtige wandeling; gelukkig werkte het 

weer mee, het was uitstekend wandelweer. De 

wandelaars konden op diverse plaatsen genie-

ten van koffie, thee en lekkers. Het lunchpak-

ketje werd aangeboden door Coop de Wijk en 

café-restaurant Poortman voorzag de wande-

laars voor hun laatste etappe van een heerlijke 

én gezonde gold milk.  
 

Veel wandelaars werden bij hun terugkomst 

in de bloemetjes gezet door trotse familiele-

den. Door Atlas Sportcafé werd ter afsluiting 

nog een drankje aangeboden om te proosten 

op de geweldige prestatie. In totaal haalden de 

wandelaars een mooi bedrag bij elkaar voor 

de Hartstichting: ruim 3500 euro!  
 

Wat me dit keer opviel!! 
 

Dat was op de eerste dag van deze maand, 

toen ik staande werd gehouden door een vrou-

welijke medebewoonster van ons 

‘Dunninghe’. Zij had gehoord, dat er in de 

Hoogeveense Vaart in Rogat, nadat er nog 

niet zolang geleden op dezelfde plek een zee-

hond was waargenomen, nu een zoetwater 

Krokodil was gesignaleerd. De visser die hem 

gezien had, wilde anoniem blijven, doch de 

mensen die dit toch wel bijzondere verschijn-

sel wilden zien, waren al (nog steeds volgens 

mijn buurvrouw) in grote getale op fiets op 

weg naar Rogat. Zij raadde mij om dit spekta-

kel ook te gaan bekijken. Toen ze wegfietste 

keek ze nog wel even achterom en riep: “Jan, 

kijk wel eerst even op de kalender”…… 

…....O jee  ………..o jee 1 April! 
 

Wat me nog meer opviel!! 
De vorige keer heb ik u verteld over het feest’ 

met onze buren de ooievaars! Hoe druk ze het 

hadden met de voorbereidingen van het ‘leg- 

en eierseizoen’. En ook, dat er ‘boze’ mannen 

waren geweest, die een van de palen met een 

ooievaarsnest er bovenin, hadden wegge-

haald! En dat die paal middendoor was gebro-

ken en het nest ook!  
 

De paniek bij het ooievaarsechtpaar was heel 

groot, doch  ik vertelde toen ook, dat ooie-

vaars intelligente dieren zijn en dat goeie raad 

in ooievaarskringen helemaal niet duur is! In 

een mum van tijd hadden pa en moe ooievaar 

al een  nieuw plekje uitgezocht. Op het schui-

ne dak van Dunninghe, dat leek ze wel wat. In 

sneltreinvaart werd er, al glibberend op dat 

schuine dak, een nest gefabriceerd. Wat de 

familie ooievaar echter vergeten had, was dat 

het nest pal boven de regenafvoerpijp van het 

dak zat. Dat kon, volgens de grote mensen die 

er verstand van hadden, natuurlijk niet! En 

weer kwamen die twee ‘boze’ mannen met 

een grote ladder, om het nest naar beneden te 

gooien! Men legde een gladde plank op de 

plek waar het nest had gezeten, zodat de ooie-

vaars het niet in hun hoofd zouden halen om 

daar weer te gaan nestelen! Dat had je ge-

dacht!  
 

En ondanks het feit, dat er opnieuw groot ver-

driet in de ooievaarsfamilie was, schraapte het 

echtpaar ten derde male alle moed bij elkaar 

om van de takken van het vorige nest, die op 

de grond lagen, een nieuw nest te bouwen! 

Een meter hoger dan de vorige plek, dus ook 

weer op dat schuine dak. Je staat versteld, als 

je de acrobatische  toeren ziet die ze er bij 

uithalen. Maar de vlag kan in top, want ze 

hebben het hoogste punt bereikt, het nest is 

bijna klaar! En nu als de ‘wiedeweerga’ aan 

het eieren leggen beginnen.  

Wij, als toeschouwers kijken uit naar de klei-

ne kopjes, die binnenkort (hopen we) boven 

het nest uitsteken! 
 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 50 
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WD 40 voor sponsoren  
 

Zaterdag 3 april werd Popko Schuitema, eige-

naar van RS-Kaas, De Olde Baank en Mulino 

als sponsor van Motorclub de Antrappers 

verrast met een oliecan Jubeleulie, WD40 

(Wieker Druppie 40). Dit is een jubileum-

drankje dat elke vijf jaar in een andere ludie-

ke verpakking wordt uitgebracht.  
 

In het huidige jubileumjaar zijn er al ruim 

driehonderd van verkocht.  Het jubileumjaar 

van MC De Antrappers is op 14 april ten ein-

de. Reden om de alle sponsoren op de valreep 

nog even te trakteren. Mulino is een van de 

vaste sponsoren. De club is blij met deze 

sponsoren en trots op hen, dat zij in deze pan-

demie als sponsor zijn aangebleven en dat 

hopelijk voor de komende vijf jaar blijven.  
 

Schuitema had nog een nieuwtje, en dat is dat 

hij met de kaaswagen naast de zaterdagmor-

gen in De Wijk nu ook op de vrijdagmorgen 

op de markt in Koekange zijn producten gaat 

verkopen. De WD 40 is overigens nog steeds 

te koop bij de slijterij van Coop Dunnink. 
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Paasfestijn voor kabouters  
 

Woensdag 31 maart vond onder geweldige 

weersomstandigheden het Paasfestijn plaats 

op het voetbalveld van Wacker! Alle voetbal-

lertjes van de kabouters, JO7 en JO8 waren 

hiervoor uitgenodigd. In totaal liepen er uit 

elk team 14 kinderen over het veld! Een ge-

weldig aantal, aldus Debby Vogelzang van de 

jeugdcommissie. 
 

Er was zelfs een echte paashaas aanwezig, die 

als keeper in het doel stond bij het penalty 

schieten. De trainster van de kabouters had 

een mooi parcours uitgezet, en uiteraard wer-

den er nog partijtjes gespeeld.  Aan het eind 

werden er natuurlijk nog paaseieren gezocht. 

Deze kinderen waren zelfs zó goed, dat er 

meer eieren zijn gevonden dan dat er werden 

verstopt!  
 

Nog een oproepje voor de kabouters; De 

groep wordt steeds groter. De wens is om de 

groep in tweeën te splitsen bij de training. 

Daar is natuurlijk een extra trainer voor no-

dig.  
 

Trainer gezocht 

We zijn op zoek naar iemand die affiniteit 

met voetbal heeft, die tijd en enthousiasme 

heeft om de training te geven. Ook al kun je 

maar om de week, zou dat al heel mooi zijn. 

Ze trainen op de woensdagmiddag van 15 uur 

tot 15:45 uur. Voor meer info kun je terecht 

bij Willem Dekker: 06-55377755.  
 

Bekijk ook eens onze website: vvwacker.nl 
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Statiegeldactie voor 

dorpshuis de Havezate 
 

Vanaf 1 april tot eind juni staat Dorpshuis de 

Havezate, centraal voor de statiegeld actie 

van Coop Dunnink in De Wijk.  Elke klant 

die lege flessen/kratten komt inleveren kan 

het statiegeld doneren aan het dorpshuis. 

Door de coronacrisis is de Havezate al een 

jaar gesloten. Aan het eind van de actie wordt 

het opgehaalde bedrag verdubbeld door de 

Coop. Het bedrag zal worden gebruikt voor 

onderhoud van de Havezate. 
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Vrouwgje Gruppen                  

50 jaar lid van Wijhko 

Vrouwgje Gruppen uit De Wijk is donderdag-

middag benoemd tot erelid van  Wijhko. 

Gruppen is vijftig jaar lid van de volleybal-

vereniging. Ze is bovendien medeoprichtster, 

en als speler en scheidsrechter is ze nog 

steeds actief betrokken bij de vereni-

ging.  Daarom werd ze door secretaris Sarina 

van der Spaa, en penningmeester Jenneke 

Lubberink in het zonnetje gezet. Behalve 

bloemen en attenties ontving ze ook een oor-

konde voor bewezen diensten. 

Gruppen heeft vele jaren Nevobo gespeeld, en 

speelt nu in de stadscompetitie. Ze traint nog 

twee keer per week, en fluit op zaterdag bij 

thuiswedstrijden in de sporthal. Volgens pen-

ningmeester Lubberink  laat ze ‘nooit verstek 

gaan bij de trainingen’. Vrouwgje (64) zelf 

denkt voorlopig nog niet aan stoppen. ‘Het is 

een echte teamsport, en zo lang ik er plezier 

aan beleef ga ik door. Helaas staat het door de 

corona op een laag pitje. Maar we hopen dat 

we ons binnenkort weer in het zweet mogen 

werken’. 

De volleybalvereniging werd op 10 april 1971 

opgericht onder de naam Doka (Door oefe-

ning kan alles) Op 1 oktober 2000 ging Doka 

samen met WGV en de Boo uit Koekange, en 

werd de naam omgedoopt tot Wijhko. (De 

Wijk, IJhorst en Koekange) Wijhko is een 

kleine vereniging met ongeveer zestig leden. 
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Ria Westerhuis wint                

Culturele prijs De Wolden 
 

Ria Westerhuis uit De Wijk heeft de culturele 

prijs De Wolden 2020 gewonnen. Deze prijs 

werd uitgereikt door wethouder Hilda Mulder 

bij het Boshuys in Echten. Hier was een che-

que van 2500 euro aan verbonden. e inwoon-

ster van De Wijk was erg blij met deze prijs, 

en heeft al toegezegd, dit te gaan gebruiken 

om weer mooie dingen te gaan organiseren 

zodra dit weer mogelijk is. 
 

Ria Westerhuis timmert al meer dan 20 jaar 

aan de weg en is niet meer weg te denken uit 

cultureel De Wolden. Los van haar gedichten 

organiseert ze al twaalf jaar Verhalen rond de 

Kachel bij Huize Welgelegen met- en bij 

Mineke Bout in Koekange, speelt ze al jaren 

mee in de rijdende theaterspektakel Dikke 

Reint en zijn gedichten van haar hand op 

bankjes in het Reestdal te vinden. „Ze is echt 

een ambassadeur voor onze gemeente”, wist 

cultuurwethouder Hilda Mulder zeker. Ook 

bekend is het gedicht over de Twaalf Aposte-

lenboom bij de kerk van Blijdenstein in Rui-

nerwold. Bij die boom is een speciaal paneel 

geplaatst met het gedicht. 
 

Ook genomineerd 

Er waren nog twee nominaties, waaronder de 

muurschildering door Julia Roozenbeek en 

Vera Vos in dorpshuis de Havezathe in de 

Wijk. Deze muurschildering is tot stand geko-

men met behulp van bezoekers en gebruikers 

van het dorpshuis. Hun input is door Julia en 

Vera verwerkt in de muurschildering.  
 

Verder was er het initiatief in Berghuizen van 

de wandelroutes langs de trekgaten. Deze 

wandelroutes zijn opgezet door de vrijwil-

ligers Fake Westert, John van Dijk en Marjel-

le Barneveld. Er was een lang gekoesterde 

wens voor wandelroutes in dit gebied en uit-

eindelijk heeft een groep vrijwilligers actie 

ondernomen. Juist in deze corona tijd kwa-

men deze wandelroutes als geroepen. De 

wandelroutes verbinden cultuur met natuur, 

recreatie, toerisme en erfgoed. 

Ria Westerhuis ontving een cheque t.w.v. € 2500 uit handen van wethouder Hilda Mulder (r) 
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 Ingrid Alberts 

is 50 jaar 
 

Nagelstyliste Ingrid 

Alberts behoort sinds 

vrijdag 2 april ook tot 

de 'club van 50'.  
 

En daar hoort natuur-

lijk een grote Sarah 

pop bij in de tuin met 

een leuke tekst bij, 

bedacht door de fami-

lie.  
 

'Gisteren nog een 

jonge roos, vandaag 

een oude doos. Ingrid 

verlies niet de moed, 

ook na 50 is het leven 

goed'. Zo stond er op 

het bijbehorende 

spandoek. Ingrid van 

harte gefeliciteerd. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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 Zal ut zo wezen…..? 
 

In alle vroegte stapte ze naar buiten. De zon 

kwam al mooi op en de vogeltjes hadden het 

ochtend concert al ingezet. Volgens de buur-

vrouw van oma, daar weer de dochter van en 

daar weer de overgrootmoeder was dit de 

juiste dag om bessen te gaan plukken aan de 

rand van het dorp bij het bos. 
 

Vele honderden kilometers verderop dwarrel-

den de sneeuwvlokken naar beneden en dat 

op een dag na Pasen 2021…. Wat moet je nou 

doen op zo’n dag als dit. Geen weer om gras 

te maaien, de Potgrond van RoReKo ligt kou 

te kleumen tegen de schuur en op de radio 

zingt Henk Wijngaard over een vrachtwaggel 

met een vlam in de pijp. Maar zoals een be-

kende voetballer ooit zei: Elk nadeel heb zun 

voordeel (logisch toch?) zal er toch wel wat 

gebeuren ergens in De Wiek..? 

Dat de wereld op zun kop staat is onderhand 

wel bekend. B’j Falco in de Fietswinkel is er 

al een optie om de fietsen te voorzien van 

speciale winterbanden in de lente en Frederi-

que Klein Emmer (dochter van Fred) verkon-

digde net op het nieuws, dat de aarde nog 

steeds opwarmt. Intussen heb ik een extra 

blok op het vuur gekookt, zal er dan toch nog 

een Elfstedentocht komen op korte termijn? 
 

Eigenlijk lopen er best heel wat Koekebak-

kers rond op deze wereld. Je hebt ze in ver-

schillende types en smaken . 

De ene bakt de knieperties met een scheutje 

oud bruim bier in het beslag de ander vindt 

een Paasvuur niet meer van deze tijd en in 

Den Haag lopen ook heel wat Koekebakkers 

rond, waar ze zelfs in Duckstad van beginnen 

te lachen. Maar volgens het laatste gerucht, 

gehoord veur de Wieker Meule, was het afge-

lopen week kort aan geweest en dat allemaal 

door een andere koekebakker. 
 

Alarmfase 1 was daadwerkelijk aangebroken 

en dat kwam niet door de jaarlijkse gehaktbal-

len wedstrijd, of een laagvliegende ooievaar 

met een niet  afgeleverde baby (inmiddels met 

baard) Je kent het wel, je hoort iets veur in ut 

Dorp en an de aandere kaante is het verhaal al 

helemaal veranderd. 

Wat wel zeker is, is dat er iemand had ver-

kondigd er misschien op korte termijn wel 

een hele grote knal te horen zou zijn. 

Sommige hadden inmiddels het overlevings-

pakket opgezocht en plaats en ruimte gemaakt 

in de kelder. De spekpanne moest maar even 

een poosje onder het afdakje buiten staan tot 

dat het weer veilig was.  Je weet het nooit, 

zouden de Russen dan toch komen, of had er 

een onbekende stam uit Zuid Amerika in de 

kano koers gezet naar Europa en wilden ze 

meedoen met de eerder genoemde gehaktbal-

lenwedstrijd.  

Vol spanning klopte ons hart, maar de knal is 

niet gehoord en wat er nou aan de hand was is 

tot op heden niet bekend. De kans zal ook wel 

klein zijn, dat Omroep De Wiek (Frequentie 

134.56 DAB) er in hun programma “Als er 1 

Wasbeerhond over de brug is” aandacht zal 

besteden aan deze vreemde kwestie. 
 

Ik zie het al wel voor me, een nieuwe strip  

“Kuifje en het raadsel van Wieker Koekebak-

kers”. Ieder geval, het sneeuwt en hagelt niet 

meer, nog even vol houden en de lente met 

mooi weer is in aantocht! 
 

Kop dur Veur!! Stebo 
 

Pannenkoekenfestijn 
 

Zou het einde dan toch in zicht zijn? Kunnen 

we eindelijk weer een drankje op het terras 

doen? Dat zou toch wel mooi zijn. Tot die tijd 

blijven we doorgaan met afhaalmenus. Ko-

mend weekend, 17 en 18 april, hebben we 

weer een pannenkoekenfestijn. Je hebt keuze 

uit een naturel, spek of kaas pannenkoek en 

speciaal voor dit weekend ook een shoarma 

pannenkoek.  

Afhankelijk van het heropenen van de horeca, 

hebben we in het weekend van 24 en 25 april 

een schnitzel weekend. Kies uit een zigeuner 

of jägerschnitzel of neem lekker de oude be-

kende schnitzel speciaal met patatjes en een 

salade. Uiteraard worden ook deze specials 

nog voorzien van een toetje. Dus bel en bestel 

via 06 302 161 00 voor afhalen op zaterdag 

en zondag tussen 16.00 en 20.00 uur.   



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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Jennie Timmerman stopt 

na 32 jaar bij Icare  
 

Jennie Timmerman (63) uit De Wijk gaat met 

vroegpensioen. Na 32 jaar werkzaam te zijn 

geweest als Wijkverpleegkundige bij Icare 

Thuiszorg houdt ze het voor gezien.  

Daarom hadden collega's vrijdagmiddag een 

spandoek met ludieke tekst gemaakt en dit bij 

haar woning opgehangen. 'Moeder Overste' 

zoals ze door de collega's wordt genoemd 

gaan haar missen, want ze staat altijd voor 

iedereen klaar, met fijne woorden en een lief 

gebaar. Ze gaat de collega's zeker missen, 

maar het is ook een mooi moment om te stop-

pen, nu ze nog kwiek en fit is zo geeft ze aan. 

Jennie denkt niet dat ze zich hoeft te vervelen. 

Ze mag graag samen met haar echtgenoot 

fietsen, wandelen en tuinieren. Of oppassen 

op de twee kleinkinderen. En ze is ook net 

begonnen met tennislessen. 
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Gerrit Maarse gaat zich in 

inzetten voor Seniorweb  
 

De digitale wereld maakt het leven leuker en 

makkelijker. Wat je ook met de tablet, com-

puter of smartphone wilt doen. En soms kom 

je er zelf even niet uit, dan is het handig om er 

even iemand bij te halen met verstand van 

zaken. ‘Veel senioren maken daar gebruik, de 

kinderen hebben het te druk, of willen ze daar 

niet mee lastig vallen’ vertelt Gerrit Maarse 

van Seniorweb.nl in De Wijk. 
 

Verhuisd naar De Wijk 

Ruim twee jaar woont Maarse met zijn vrouw 

in het nieuwe appartementencomplex aan de 

Briëtweg. Voor wie hij tevens mantelzorger 

is. In zijn vorige woonplaats Nieuw Vennep 

was hij al betrokken bij dit netwerk. En ook in 

De Wijk wil hij zich hier opnieuw voor blij-

ven inzetten.  
 

Grootste hobby 

Maarse was tot pensionering werkzaam op de 

ICT afdeling van een groot audio en videobe-

drijf. ‘Computers hebben altijd mijn belang-

stelling gehad, en het is inmiddels mijn groot-

ste hobby geworden’. SeniorWeb.nl helpt met 

praktische uitleg, online cursussen en per-

soonlijke hulp in de snel veranderende digita-

le wereld met tips. ‘WhatsAppen of Faceti-

men met je kleinkind? Foto’s en video’s ma-

ken, Facebooken, muziek streamen of op va-

kantie met e-reader? Of  gewoon de computer 

veilig updaten? Het leven wordt een stuk leu-

ker als je digitaal fit bent’.  
 

Hoe werkt het?  

Een vrijwilliger van SeniorWeb.nl  komt thuis 

om te helpen om  het  probleem op te lossen. 

De kosten daarvoor zijn slechts € 5,00 per 

uur. En buiten De Wijk 0.19 per km.  Maarse: 

‘Precies een uur of iets langer, de mensen 

bepalen zelf wat ze wel en niet willen’.  
 

Informatie 

Voor meer informatie kunt ook u ook bellen 

of mailen met gercp.ma62@gmail.com of per 

telefoon met Gerrit Maarse 06-23696823. 

Gerrit Maarse woont ruim twee jaar in De Wijk, en gaat zich hier inzetten voor Seniorweb 
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Informatie:  
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0522 - 820377 

088 - 0128210 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

0900 - 8844 (geen spoed) 
0522 - 443275 

06 - 125 666 69 

Het goede doel is zichtbaar  
 

De contouren van een doel zijn zichtbaar ge-

worden op het School en Buurtplein bij De 

Horst in De Wijk. Het was geen geheime in-

gang of andere 1 april grap: gewoon een vers 

doel voor deze verse lente. Hup voetballers, 

knap ‘m erin! Dit goede doel werd gereali-

seerd door schilder Bert & Lensen Schilder & 

Glasservice.  

http://www.dewijk.info
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