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Bij de Wieker Meule is vorige week een 

prachtige picknickbank geplaatst. In totaal 

zijn er twintig grote picknickbanken geplaatst 

bij verschillende molens in de provincie. 

Voor deze zitplekken is subsidie verkregen, 

grotendeels van Provincie Drenthe. De pick-

nicktafels zijn gemaakt van Douglas hout en 

gekocht bij Carefield Products in Tynaarlo. 

De molenaars in De Wijk zijn erg blij met 

deze robuuste picknickbank. 
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Oranjefestival bij WIJC 
 

Voetbalvereniging WIJC organiseert op vrij-

dag 7 mei een kennismaking dag voor jon-

gens en meisjes. Lijkt het leuk om te voetbal-

len, dan ben je van harte welkom. Het Pro-

gramma is op vrijdag ochtend: van 9 tot 12 

uur is er voor jo 6, 7 en 8 (geboortejaren 

2013 – 2016) Vrijdag middag is dat van 

13:30 tot 16:30 is er voor jo 9, 10 ,11 en 12 

(geboortejaren 2009 – 2012) De activiteiten 

die op het programma staan zijn: parcours 

met O.A dartboard schieten, penalty schie-

ten, zit voetbal en bubbel voetbal, latje schie-

ten en een snelheidsmeter. We schiet het 

hardst met de bal? Er is ook tijdens de gehele 

dag een springkussen aanwezig. Wil jij graag 

meedoen aan deze leuke dag samen met 

jouw vriendjes en vriendinnetjes? Dat kan 

door je aan te melden via het mailadres: aan-

meldenoranjefestival@gmail.com met daarin 

je naam en leeftijd. Graag zien we jou op het 

sportveld van VV Wacker aan de Wiltenweg. 
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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  

Wat me dit keer opviel!! 
 

Dat was toch wel het krantenbericht in het 

Dagblad van het Noorden met de tekst: ‘Inzet 

vrijwilligers oud papier kost de gemeente een 

ton!’.  
 

Dat maakte bij mij (87), als oud-schoolhoofd

( tegenwoordig heet dat directeur) toch wel de 

nodige nostalgische gevoelens los. Ik weet 

best, dat de tijden (en ook de mensen ) veran-

derd zijn, maar het volgende verhaal moet mij 

toch wel van het hart! 
 

Ik denk, dat het meer dan 60 jaar geleden is, 

dat de toenmalige oudercommissie van  onze 

plaatselijke, lagere school (hij heette toch nog 

niet ‘De Horst’) het initiatief nam om het oud-

papier in te gaan zamelen voor versterking 

van de kas van de oudercommissie. Wat een 

gouden greep is dat geweest!  
 

Het ‘alleenvertoningsrecht’ is al die jaren bij 

de oudercommissie gebleven. Men had in het 

begin 4 routes in ons dorp (A, B, C, en D) en 

op de laatste zaterdag van de maand werden 

er vier vervoerders (tractor met chauffeur, 

auto met aanhanger etc.) ‘opgetrommeld’, 

daaraan werden bij elke vervoerder twee ou-

ders toegevoegd van een bepaalde klas ( te-

genwoordig heet dat groep) en een firma uit 

Dedemsvaart zorgde er voor dat er drie of vier 

grote containers op het schoolplein ston-

den! .”Ons aller Bennie (Dijkstra), wie kent 

hem niet, zorgde dat het bij het lossen van de 

wagens alles netjes en ordelijk verliep. Als 

beloning kreeg hij altijd, aan het eind van de 

morgen, van mij een dikke sigaar. Een van de 

leerkrachten (meestal een ‘juf’) zorgde voor 

de nodige kopjes koffie in de school. Het was 

beregezellig! 
 

Het ophalen van het oud-papier ging natuur-

lijk ook heel anders dan nu. We kenden (en 

kennen) gelukkig in ons dorp maar één school 

en bijna iedereen zette zijn/haar oud-papier 

(meestal gebundeld of in een doos) keurig op 

die zaterdagmorgen aan de weg en de man-

nen, die achter de vervoerswagen liepen, 

gooiden alles met hun handen in de wagen. 

En dan die financiële opbrengst, die geheel 

ten goede kwam aan onze school! Het zijn in 

al die jaren duizenden guldens geweest!! Wat 

hebben wij veel materialen, die in de normale 

budgettering van het rijk toentertijd niet voor-

kwamen, kunnen kopen dankzij onze ouder-

commissie met dat ‘oud-papiergeld’. Ik noem, 

T.V.-toestellen, radio, platen/CD speler (s), 

projectoren, stencilmachines, kopieerappara-

ten enz. enz. En we konden onze meerdaagse 

schoolreisjes (o.a. de vierdaagse busreis voor 

de 6e klas, groep 8) financieel ondersteunen, 

zodat de bijdrage van de ouders zo laag moge-

lijk kon zijn. 
 

Hulde aan al die oudercommissieleden, waar-

van velen al niet meer onder ons zijn! 

Maar ja, de techniek heeft ook bij de oud-

papieracties toegeslagen. Geen vervoerders 

meer met tractor of aanhangwagen, die achter 

de oud-papierwagen lopen. Nee, een grote 

vrachtwagen van de ophaaldienst met zijl-

aders, die de containers (want ieder nu een 

aparte oud-papiercontainer) op pakt. Alleen 

de chauffeur is nog nodig en hij drukt op een 

knopje en de zaak is ‘gepiept’. De afrekening 

gaat naar de gemeente en als de school geluk 

heeft, krijgt ze misschien nog een ‘tikkeltje’ 

garantiesubsidie mee. Zakelijk zal het wel zo 

moeten, maar ik vind het een sociale verar-

ming! 
 

Jan Tijink 

Prins Clauslaan 50 
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Verkoop bio-rundvlees                     

op de Pieperij 

Het wordt gelukkig wat warmer en het gras 

gaat wat groeien. Nog een paar weken en dan 

kunnen de koeien weer naar buiten. We zien 

ernaar uit en ik denk de koeien ook!  

Op 24 april en 1 mei organiseren we weer 

slachtdagen en kan er vlees worden afge-

haald. We hebben toch weer een mooie 

Schotse Hooglander gevonden en we hebben 

natuurlijk een goede Limousine gekozen. Het 

vlees van beide dieren is heel mooi. U kunt 

zelf besluiten wat u wilt hebben.  

Het vlees heeft veel smaak, is mooi gemar-

merd met een fijne structuur. Puur natuur uit 

het Reestdal. Het vlees is voorverpakt in klei-

ne hoeveelheden (vanaf 200 gram). We heb-

ben een breed assortiment van biefstuk, stoof-

vlees, hamburgers, gehakt, runderreepjes, 

rundervinken, rookworst, droge worst en ga 

zo maar door.   

Op zaterdag 24 april en 1 mei houden we 

weer slachtdagen. Er kan 09.00 tot 16.00 

vlees worden afgehaald. We nemen wel de 

corona-regels in acht. We hopen u weer te 

zien. Mocht u die dag niet kunnen, geen nood. 

We zijn andere dagen ook aanwezig. U kunt 

altijd contact opnemen: 06-38916306 of            

abdesnoo74@yahoo.com. 

Wieker Vlag te koop 

Natuurlijk is het heel erg jammer dat we dit 

jaar weer niets kunnen en vooral mogen doen 

tijdens koningsdag voor het hele dorp Wij 

hadden jullie graag het Koningsdag gevoel en 

de gezelligheid bezorgd! Ook hebben we jul-

lie dit jaar niet kunnen opvrolijken met onze 

jaarlijkse bloemenactie.  

Maar daarvoor hebben we natuurlijk een 

mooi alternatief bedacht! Een her uitgave van 

de vlag van het dorp de Wijk, iedereen wil 

toch deze mooie vlag tonen tijdens feestelijk-

heden in het dorp, waaronder natuurlijk het 

Wijkerfeest waarvoor de voorbereidingen al 

in volle gang zijn en we een prachtig pro-

gramma in elkaar hebben gezet! Mocht je nu 

denken ik wil deze vlag hebben voor in de 

vlaggenmast, voor bij een wedstijd, in de keet 

of waar dan ook. Bestellen kan bij de Oranje-

vereniging voor maar € 20,00, doormiddel 

van een appje naar 06-46616965 of mail naar 

info@oranjeverenigingdewijk.nl. 

mailto:abdesnoo74@yahoo.com
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De week van het jonge 

kind IKC De Horst  
 

Wat was het een feest tijdens de week van het 

jonge kind op IKC De Horst! De kinderen 

hebben genoten van extra activiteiten die wer-

den aangeboden. Aan iedere leeftijdscategorie 

was gedacht.  
 

Zo werd er voor de jongsten een klim en klau-

teruurtje georganiseerd in het speellokaal en 

hebben zij gesmuld van een zelfgemaakt 

fruitsmoothie.  
 

De peuters en kleuters heb-

ben enorm genoten van de 

voorstelling van het pop-

pentheater: Jinky’s Mik-

mak, hebben flink gedanst 

en zijn creatief aan de slag 

gegaan met de vakleer-

kracht crea binnen het 

IKC. Voor de ouders wa-

ren er twee ouderavonden 

georganiseerd. Ouders van 

kinderen van 0 tot 2 jaar 

konden deelnemen aan een 

online bijeenkomst over 

babycommunicatie. Dit 

was een erg geslaagde bijeenkomst die werd 

gegeven door Jessica van Contact in Beeld. 

Op 22 april stond de laatste activiteit rondom 

de week van het jonge kind gepland.  
 

Dit was in de vorm van een online ouder-

avond over IPC (Early Years) voor de ouders 

van peuter en kleuters. IPC is een manier om 

de persoonlijke, emotionele en sociale ont-

wikkeling van het jonge kind te stimuleren. 

IKC De Horst hanteert dit curriculum binnen 

het hele IKC. Dit is een mooi voorbeeld van 

onze doorgaande leerlijn van opvang naar 

onderwijs.  
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Echtpaar Spijkervet 60 

jaar getrouwd 
 

Dankbaar en bevoorrecht zo ervaren Johnny 

Spijkervet (85) en Mariet Spijkervet-

Broekhuizen (80) uit De Schiphorst het leven 

nog steeds. Op 14 april 1961 traden ze in het 

huwelijk in het gemeentehuis in De Wijk. En 

onlangs was dat 60 jaar geleden, dus alle re-

den voor een klein feestje in de familiekring.  
 

Mariet is afkomstig uit Broekhuizen. En 

Johnny is geboren en getogen in Wanneper-

veen. Daar heeft het echtpaar ook het grootste 

gedeelte van hun leven gewoond en gewerkt 

op hun eigen melkveebedrijf. Daarnaast was 

Johnny betrokken bij de oprichting van voet-

balclub Oranje Zwart. En 26 jaar actief voor 

de ruilverkavelingscommissie Giethoorn-

Wanneperveen. Inmiddels wonen ze alweer 

ruim zestien jaar in De Schiphorst. Ook hier 

is leven goed op de boerderij. De vogels die 

fluiten, en de bloemen die Mariet kweekt 

staan in volle bloei. Deze hobby bracht haar 

twee keer in Amsterdam, waar ze aan bloem-

schikwedstrijden deel nam.  
 

De eerste keer dat ze elkaar zagen was bij een 

paardencross op de Witte Bergen in IJhorst. 

En ook tijdens het schaatsen zagen ze elkaar 

wel eens. En daar bewaren ze allebei mooie 

herinneringen aan. Maar de vonk sloeg pas 

over op de dansvloer bij Slot in Meppel. Niet 

voor niets luidde daar het credo: ‘Dansen bij 

Slot is een genot’. 
 

Schaatsen, skiën en paarden, dat is toch wel 

de grote gemene deler van beide. Johnny: 

‘Mariet kon altijd heel goed schaatsen, dat 

hebben we  samen veel gedaan’. Zelf wist hij 

drie Elfstedenkruisjes te behalen tijdens de 

tochten van ´56`, ´86´ en ´87´. De zwaarste 

Elfstedentocht, ook wel de hel van 63 ge-

noemd moest hij overslaan. ‘Mariet, was 

hoogzwanger van hun zoon, en we hadden 

geen telefoon’.  En ook nadat hij geopereerd 

werd en twee nieuwe knieën kreeg, gaf hij het 

schaatsen niet op. Ze houden zich nog steeds 

bezig met opfokken van paarden en jongvee 

voor de kinderen. ‘Want alle drie zijn boer.  
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Maar als het nodig is springen zelf ook bij’.  

De paarden staan buiten in de carrousel of 

worden voor de wagen gespannen. Of voor 

een van de koetsen, die af en toe worden in-

gezet voor een bruiloft of een Sinterklaasin-

tocht. ‘De landelijke intocht van Sinterklaas 

in Meppel, enkele jaren geleden was heel 

bijzonder om te mogen doen. Ook de ambas-

sadeur van Oostenrijk hebben we door Am-

sterdam gereden  met de koets, net als vele 

andere ambassadeurs’. Het boerenwerk 

bracht hen in Oost Duitsland en Polen waar 

ze de plaatselijke akkerbouwers adviseerden. 

Ook was het handig dat hij op jonge leeftijd 

al leerde met de zeis te werken op het land. 

Bij een zeiswedstrijd  in het voormalig Joego-

slavië won hij de 1e plaats. Ook voor een 

cursus handmelken draaide hij zijn hand niet 

om. Marriet heeft altijd commissiewerk ver-

richt voor de plattelandsvrouwen, ook op 

provinciaal niveau. Daarnaast houdt ze van 

zwemmen en aquajogging.  
 

Het echtpaar heeft samen twee zoons en een 

dochter. Die zorgden voor zes kleinkinderen. 

‘Een is helaas overleden door een ongeval’.  

Het geheim van een 60 jarig huwelijk hoeven 

ze eigenlijk niet uit te leggen. Mariet: ‘We 

kunnen gewoon goed met elkaar opschieten, 

daarom doen we bijna alles samen’. En daar 

is Johnny het roerend mee eens. ‘Het gras is 

echt niet groener aan de overkant’. << 
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Wandelen in Drenthe 

wordt nog leuker 
 

Sinds kort bestaat het Wandelplatform 

Drenthe. Het is opgericht om het wandelen 

in Drenthe te promoten en de kwaliteit van 

de wandelvoorzieningen te verbeteren. 

Voor het eerst komen vertegenwoordigers 

van wandelclubs, terreinbeheerders, hore-

ca- en recreatiebedrijven, gemeenten en 

provincie e.a. regelmatig bij elkaar om de 

wandelaars te helpen bij routes in het veld 

en met betere informatie daarover.  
 

Voorzitter van het Wandelplatform Drenthe is 

Bernard Mencke. Hij is als beleidsvrijwilliger 

actief bij Wandelnet, bekend van de lange 

afstandswandelingen (LAW) zoals het Pieter-

pad: ‘Wij willen met het platform de moge-

lijkheden voor het wandelen nog beter op 

orde brengen. We beijveren ons voor een 

Drenthe-brede uitrol van het wandelknoop-

puntennetwerk, dat is de basisinfrastructuur. 

We willen ook de bewoners en de bezoekers 

helpen met een betere informatievoorziening 

over wandelen en we willen het toeristisch 

wandelproduct verrijken.’ 
 

Snelst groeiende sport 

Met corona als steun in de rug kunnen we 

zeggen dat wandelen op dit moment de snelst 

groeiende sport in Nederland is. Dat geldt ook 

voor Drenthe: veel inwoners willen graag 

naar buiten, op een gezonde manier. We trek-

ken meer bezoekers uit andere provincies. We 

zien met deze ontwikkeling grote kansen voor 

Drenthe. Met wandelen kunnen de inwoners 

hun eigen provincie beter leren ontdekken en 

we trekken meer bezoekers naar Drenthe. En 

meer bezoekers leveren meer bestedingen op. 
 

Er liggen ook mooie kansen voor het wande-

len zelf. Tot voor kort zaten veel partijen veel 

op elkaar te wachten. Als we de belangen van 

die partijen bij elkaar brengen, kunnen we het 

succes compleet maken. Want er is nog wel 

werk aan de winkel. Wandelaars willen weten 

waar ze kunnen lopen, wat de routes zijn, of 

die gemarkeerd zijn, en waar je die informatie 

kunt vinden. Ze willen ook betere informatie 

over parkeermogelijkheden, plekken om uit te 

rusten en iets te nuttigen, overnachtingen, 

vervoersverbindingen en bezienswaardighe-

den onderweg etc. Ondernemers willen hun 

gasten graag bedienen met service en routes, 

en willen weten wat er nu al beschikbaar is. 

Wandelaars willen graag weer dat onderne-

mers opstaan om saaie stukken aantrekkelij-

ker te maken. 
 

Ambities  

Sinds kort hebben verschillende partijen hun 

belangen gebundeld om het wandelen te pro-

moten en de kwaliteit van wandelvoorzienin-

gen omhoog te brengen. De provincie Dren-

the en het Recreatieschap (de gemeenten in 

Drenthe en Ooststellingwerf) hebben in 2018 

al duidelijk aangegeven wat de verbetermoge-

lijkheden zijn. Op basis van dit document 

heeft een groot aantal partijen aangegeven 

samen te willen werken. Deze partijen zijn: 

Wandelnet, Gastvrij Drenthe , ANWB, Het 

Drentse Landschap, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Marketing Drenthe, Provin-

cie Drenthe, waterschappen, gemeenten en 

Recreatieschap Drenthe.  
 

Het Wandelplatform Drenthe heeft een exter-

ne en een interne ambitie: Naar buiten wil het 

Wandelplatform uitdragen hoe mooi en ge-

schikt Drenthe is als wandelprovincie. Naar 

elkaar willen de partijen commitment uitspre-

ken om elkaar te helpen met het verbeteren 

van de voorzieningen voor wandelaars en de 

informatie daarover. 
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De interne ambitie heeft drie onderdelen:  

1.  We willen de infrastructuur voor de wan-

delaars verbeteren. We hechten grote 

waarde aan het compleet maken van het 

knooppuntennetwerk over heel Drenthe, 

vergelijkbaar met het fietsknooppunten-

netwerk. Wij vinden dat in alle delen van 

Drenthe de knooppuntpalen moeten 

staan. De bewoners en bezoekers ver-

wachten overal in Drenthe dezelfde ser-

vice en gastvrijheid. Dat vindt de provin-

cie ook, en die heeft er daarom ook geld 

voor over. Gelukkig is de meerderheid 

van de Drentse gemeenten al bezig met 

het routenetwerk en zijn sommige zelfs al 

klaar. Voordat we het gewenste eind-

beeld hebben, is er nog veel werk te 

doen. Met routes en het netwerk zijn we 

er dan nog niet: de kwaliteit van routes is 

ook belangrijk, zowel qua markering als 

onderhoud. Niet alleen in de bewegwijze-

ring, ook in de plantengroei (onkruid) en 

bij schade (bv. stormschade). 

 

2. We willen de wandelaars nieuwe moge-

lijkheden en uitdagingen aanbieden. Er is 

ruimte voor productontwikkeling met 

nieuwe thema’s en themaroutes, met acti-

viteiten voor jong en oud. Met onderne-

mers willen we in gesprek over nieuwe 

mogelijkheden om hun bedrijf in de eta-

lage te zetten, je kunt bezienswaardighe-

den met elkaar verbinden, erfgoed actief 

laten beleven, met nieuw digitale tech-

nieken enzovoort. Onlangs is bij het Re-

creatieschap Drenthe een stagiaire gestart 

om de beschikbare routes in Drenthe in 

beeld te brengen en de kansen te verken-

nen voor de partijen in de toeristische 

sector - onder wie de ondernemers - om 

het toeristisch product meer ter verbinden 

met het routeaanbod. Dit moet leiden tot 

een set aanbevelingen. 

 

3. Het derde speerpunt is communiceren en 

profileren. Er is nu al veel goede infor-

matie voor wandelaars, maar die is nu 

niet altijd goed te vinden. Inventariseren 

en samenwerken is hier echt nog wel 

nodig. Je doet de inwoners en bezoekers 

een groot plezier als je de informatie 

makkelijk kunt ontsluiten. Het samen-

brengen achter de schermen moeten we 

samen doen. We letten dan wel op de 

kwaliteit letten. Routeinformatie is iets 

anders dan een ommetje op internet 

plaatsen. Het gaat ook om betrouwbaar-

heid van de beschrijving en markering, 

om beschikbaarstelling van kaartbeeld en 

om onderhoud van fysieke routes. Afge-

lopen winter hebben drie stagiairs de 

routes in de gemeente Westerveld in 

beeld gebracht en aanbevelingen opge-

steld voor de partijen die wandelroutes en 

publieksinformatie over de routes aanbie-

den. De aanbevelingen zijn niet alleen 

van toepassing op Westerveld maar op 

heel Drenthe. De aanbevelingen worden 

besproken in het Wandelplatform.  

 

Samenwerking en afstemming 

Het Wandelplatform is een platform voor 

samenwerking en afstemming van organisa-

ties die zich in Drenthe bezighouden met het 

wandelaanbod. Het is geen nieuwe uitvoe-

ringsorganisatie, de leden van het platform 

zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering 

van wandelprojecten. Recreatieschap Drenthe 

zorgt voor de organisatorische ondersteuning 

van het platform. 
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Vrijwilligers gezocht voor 

Sport en Cultuurkamp 
 

Welzijn De Wolden is op zoek naar jonge, 

enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij 

de organisatie van het Sport- en Cultuurkamp 

dat van 10 t/m 13 augustus plaatsvindt in De 

Wolden. Jongeren die het leuk lijkt om kin-

deren te begeleiden bij de activiteiten kunnen 

zich nu aanmelden. 
 

Ook mensen die willen helpen bij de catering 

zijn welkom om te reageren. Het gaat om 

hulp bij het klaarzetten van het ontbijt, lunch 

en diner. De organisatie is blij met vrijwil-

ligers die de hele week komen helpen, maar 

een aantal dagen van de week kan ook. Om 

aan te melden mail naar yvonnehooij-

er@welzijndewolden.nl. Na aanmelding volgt 

een uitnodiging om kennis te maken. 
 

Jaarlijks zomerkamp 

Het kamp voor kinderen in de basisschool-

leeftijd wordt elke zomer georganiseerd door 

de gemeente Hoogeveen en De Wolden. De 

week is speciaal voor kinderen die om diverse 

redenen niet op vakantie kunnen. Bijvoor-

beeld vanwege financiën, ziekte van familie-

leden of andere omstandigheden. Sportfunc-

tionarissen en jongerenwerkers werken samen 

met een team van zo’n tien vrijwilligers. Het 

is elk jaar een gezellige week waar ook de 

vrijwilligers naar uitkijken. Naast onvergete-

lijke ervaringen heeft het al veel nieuwe 

vriendschappen opgeleverd. 
 

Afhaalmenu Wiekslag 
 

De berichten lijken positief. Zullen de terras-

sen dan toch weer open gaan? We hopen het 

van harte en wachten (on)geduldig af. Tot die 

tijd blijven we door gaan met afhaal menu's.  

In het weekend van 1 en 2 mei een oude be-

kende in de special. Varkenshaas met cham-

pignon of pepersaus met patatjes en groente.  

In het weekend van 8 en 9 mei een Wiekslag 

smul menu. Een proeverijtje van verschillen-

de gerechten van de kaart. Verschillende 

soorten vlees, salades en bijgerechten.  

 

Dus laat je verrassen, dan kan je thuis lekker 

smikkelen en smullen. Uiteraard vergeten we 

het toetje niet.  

Bel en bestel de weekendspecial of iets anders 

van het vaste afhaalmenu. Bestellen kan via 

06 302 161 00 voor afhalen op zaterdag en 

zondag tussen 16.00 en 20.00 uur.  
 

Verdachte aangehouden 

voor dumpen drugsafval  
 

De politie heeft dinsdag 20 april in Eindhoven 

een man aangehouden die wordt verdacht van 

het dumpen van drugsafval bij De Wijk in 

juni 2018. Het gaat om een 22-jarige man uit 

Eindhoven. Onderzoek van het Team Milieu 

van de recherche in Noord-Nederland, onder 

leiding van het Functioneel Parket, heeft ge-

leid tot deze aanhouding. 

Het dumpen van dit drugsafval vond plaats bij 

de Gemeenteweg in De Wijk (Drenthe). Daar 

werden in juni 2018 enkele tientallen vaten 

met gevaarlijke stoffen aangetroffen bij een 

bestelbusje. Bij het aantreffen van de vaten 

was witte damp te zien, wat werd aangezien 

voor brandrook. Vier agenten zijn toen met 

ademhalingsklachten naar het ziekenhuis 

overgebracht. Een van hen heeft een nacht in 

het ziekenhuis moeten verblijven. In deze 

zaak worden meerdere aanhoudingen niet 

uitgesloten. 
 

Schadelijk voor mens, dier en natuur 

Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk 

omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend 

of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemi-

caliën in het grondwater terechtkomen wat 

leidt tot waterverontreiniging, met alle scha-

delijke gevolgen van dien. Lees hier wat u 

moet doen als u drugsafval vindt. 
 

Hebt u informatie over deze zaak? 

Politie en Openbaar Ministerie beschouwen 

het dumpen of lozen van drugsafval of –

bestanddelen als een ernstig milieudelict. 

Hebt u informatie over deze zaak die u nog 

niet met ons hebt gedeeld? Neem dan contact 

op met de politie via 0900-8844 of anoniem 

via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. 

 

 

 

mailto:yvonnehooijer@welzijndewolden.nl
mailto:yvonnehooijer@welzijndewolden.nl
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Henk op 80e verjaardag 

thuis opgehaald met koets 
 

Henk Hendriks uit De Wijk is vrijdag 23 

april 80 geworden. Vanmorgen was de tuin al 

versierd met slingers. En was er koffie met 

gebak.  
 

Vrijdagavond hadden zijn familieleden nog 

een kleine verrassing voor hem geregeld. Om 

19.00 uur stond er een koets voortgetrokken 

door twee paarden voor zijn huis aan de Nic. 

ten Woldeweg. De twee koetsiers, Johnny en 

Marriet Spijkervet uit De Schiphorst die vori-

ge week zelf 60 jaar getrouwd waren, namen 

de jarige job mee voor een ritje door de om-

geving. En daar genoot Henk volop van. 

Hendriks was in zijn werkzame leven tim-

merman bij Duntep, en bouwde eigenhandig 

het huis waar ze nog steeds met plezier wo-

nen. Ook reed hij een aantal jaren op een 

melkauto tot hij er op zijn 59e jaar uit kon.  
 

Vervelen is er nog steeds niet bij. ‘Er is altijd 

wel iets te timmeren of te klussen bij de kin-

deren of kleinkinderen’. Henk speelde ook 

vele jaren accordeon bij de plaatselijke 

mondharmonicaclub. Samen met zijn vrouw 

mag hij er nog graag op uit trekken met de 

auto of fiets. Of een kaartje leggen. Ze hou-

den daarnaast vooral van gezelligheid vertelt 

dochter Henriette. ‘Het is thuis net de zoete 

inval. Iedereen is welkom en krijgt koffie 

aangeboden’. 



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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Margriet Logtenberg verzorgt 

Bioresonantie therapie? 
 

Als astma patiënt, vrouw van een hooikoorts-

patiënt en als moeder van kinderen met voed-

selallergieën, is Margriet Logtenberg uit De 

Wijk altijd op zoek geweest naar manieren 

om zichzelf en anderen te helpen. Het beste 

antwoord vond ze uiteindelijk in de Bioreso-

nantie therapie. Dit is een therapie die ge-

bruik maakt van frequenties om het zelf-

helend vermogen van het lichaam te stimule-

ren. Deze alternatieve geneeswijze is erg po-

pulair en algeheel erkend in Duitsland en 

wordt daar veel gebruikt naast de reguliere 

geneeskunde. Margriet: ‘Desondanks zijn we 

als gezin redelijk sceptisch naar een eerste 

afspraak bij een praktijk in Nederland ge-

gaan. Tot onze verbazing ‘misten’ we het 

daaropvolgende pollenseizoen veel ‘geproest, 

gesnotter en rode ogen’. Dit was het voor 

ons! 
 

Praktijk aan huis                                                                                                                                                                         

Vanuit deze ervaring is Margriet zelf de ver-

plichte opleiding gaan volgen en heeft nu 

haar eigen praktijk aan huis in De Wijk. En 

daar wil ze anderen ook graag van dienst zijn 

om hooikoorts- en andere allergieklachten te 

verhelpen en/of te verminderen. 

Margriet: ‘Alles is energie en trilling. Dit is 

gewoon wetenschappelijk inzicht. Dat bete-

kent dat elk orgaan, elke bacterie, elk deeltje 

van het lichaam een specifieke trilfunctie 

heeft. Bij ziekte en/of klachten is de trillings-

frequentie verstoord. Cellen kunnen niet goed 

meer functioneren, en dus ontstaat er een 

disbalans. Met het bio resonantie apparaat 

kunnen de verstoorde trillings frequenties 

worden opgespoord. Na het testen volgt de 

behandeling, door frequenties naar het li-

chaam te sturen. Zodat het lichaam weer in 

een optimale trilling gaat. 
 

Hooikoortsklachten en allergieën                                                                                                                      

Margriet behandeld vooral mensen met hooi-

koortsklachten en allergieën. Mooi voorbeeld 

is de mevrouw met histamine klachten. ‘Ze 

kon door haar voedselallergie bijna niets 

meer eten. Bij histamine denkt het lichaam 

dat er een gevaarlijke stof binnendringt. Het 

immuunsysteem gaat vervolgens aan de slag 

en produceert een antistof. Na behandeling 

vertelde de mevrouw met tranen in haar ogen 

dat ze boemboe, een Aziatisch gekruid ge-

recht had kunnen eten. Hoe mooi is dat’. 

Meer informatie: Telefoon 06-11959298 of 

www.dejuistefrequentie.nl   

http://www.dejuistefrequentie.nl
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Zal ut zo wezen…..? 
 

Aan het begin van het seizoen was de mening 

van ieder het zal misschien wel zwaar wor-

den, maar als het eenmaal loopt, dan hebben 

we de touwtjes gauw in handen. Deze spreuk 

is niet van een willekeurige sporter van een 

vereniging uut De Wiek, of iemand van de 

figuurzaagverenging. Een dik jaar later zitten 

we in de verlenging van de “Corona Competi-

tie” en zal het  einde dan eindelijk in zicht 

zijn? 

Helaas liggen de “echte” competities al een 

poos stil, maar wordt er door veel verenigin-

gen op de achtergrond volop  actie onderno-

men om het verengingsgevoel hoog te hou-

den. 

Pubquiz, Zoom Meeting, of gewoon bij het 

Veenhovenplein ter hoogte van de klokke een 

Team overleg over hoe het met iedereen gaat. 

Helaas zit de derde helft, niet in zijn geheel 

onbelangrijk, er op dit moment  nog niet in. 

Wanneer wordt die stip aan de horizon toch 

eens groter?! 
 

Al met al een moeilijke tijd voor ieder en als 

ik het dan over moeilijk of lastig heb, dan kun 

je  ook denken aan de tijd op school. Nog 

vaak moet ik er aan terug denken. De tijd op 

O.B.S. De Horst was eigenlijk best wel mooi. 
 

Het begon met de verhuizing van de olde 

schoele. Met stoeltje onder de arm gingen we 

in optocht naar de nieuwe locatie.  

Wat een mooi gebouw met dito schoolplein. 

Er zat ook een nadeel aan. Als we in de pauze 

aan spelen waren bij het gymnastiek lokaal 

konden we bij de Kleuterschool Het Eende-

nest de tandarts bus ook zien staan. 

Vele mensen krijgen met het idee nog steeds 

een bleek gezicht en wilden eigenlijk de vol-

gende stappen zetten; lange en snelle….. 

Er was zelfs iemand die zo bang was, dat hij 

de klompen uit schoot en op sokken naar de 

trambaan rende en zich verstopte achter een 

rododendron. 

In al die jaren is er veel veranderd. Aap, Noot 

Mies verdwenen, het krulletje van de Meister 

en de Juffer bleven. 

Sommige jongens gingen naar de buren om 

op Tillevisie de serie “De Hulk” te kijken. 

Je zult je wel afvragen, waarom bij de buren? 

Nou, dat was niet zo moeilijk. De buren had-

den reeds kleuren Tillevisie en zo kon je die 

kerel ook in het echt groen zien worden. 
 

De hobby’s liggen dus veelal op de grond, 

maar de mooie verhalen komen dan wel weer 

naar boven drijven. 

Over de mooie verhale valt wel zoveel op te 

schrijven, dat de komende jaren van dit mooie 

blad gevuld zou worden met allerlei sappige 

verhalen en anekdotes. 

Dus laten we dat maar niet doen, maar hoop 

ieder geval dat ieder bij het nadenken een 

glimlach op zijn/haar gezicht krijgt. 
 

Toch, bij nader inzien…..  Jaren geleden werd 

er aan iemand gevraagd wat zijn ambitie was 

bij de vereniging.  

Daarop antwoordde hij zonder blikken of 

blozen; Als eerste aanwezig zijn bij de repeti-

tie en als laatste weer weg gaan. In een uitga-

ve van een clubblad (in de tijd dat er nog ge-

bruik werd gemaakt van een typemachine) 

werd jaren geleden gevraagd aan een oud 

speler, wat zijn hoogtepunt bij de club was.. 

Nou, dat was achter de kantine….. 
 

En wat hoorde je toen, nu en hopelijk binnen 

afzienbare tijd? 

“We neemt dur nog iene en dan gaot w’j naor 

huus” Wetenschappelijk is bewezen dat dit de 

grootste leugen is die er bestaat. Geeft wel 

weer aan dat gezelligheid op welke manier 

dan ook wel heel erg belangrijk is voor de 

mens. 
 

Eerst de kantine in om de wedstrijd te bespre-

ken onder genot van een hapje en drankje en 

daarna nog even naar café de Wiekslag omdat 

Studio Sport toch nog niet is begonnen en 

Boer Zoekt vrouw ook niet tot de favorieten 

behoort. 

Ik zou zeggen, tot gauw!! 
 

Kop dur Veur 
 

Stebo 
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