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Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Het college van B & W De Wolden wil mee-

werken aan de uitbreiding van woonzorgcen-

trum Dunninghe in de Wijk met veertien aan-

leunwoningen. Daarvoor met het bestem-

mingsplan worden aangepast.  
 

Uitbreiding is nodig om woonzorgcentrum 

Dunninghe toekomstbestendig te maken. Een 

deel van de huidige aanleunwoningen (15) 

wordt verbouwd naar zorgappartementen. Op 

deze manier kan in de Wijk worden voorzien 

in complexere zorg. De nieuwe bebouwing 

zal bestaan uit twee bouwlagen met een kap.  
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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!! 
 

Toen ik een dezer dagen naar Meppel fietste, 

zag ik tot mijn schrik en verbazing dat de wei-

landen van het landgoed Dickninge, de con-

coursterreinen van o.a. het jaarlijkse Pinkster 

concourshippique, ‘ondersteboven’ liggen. En 

meteen schoot mij door de gedachten: “Ook 

dit jaar weer geen concours tijdens de Pinster-

dagen, als gevolg van de coronapandemie!:. 

Je vraagt je dan, al fietsend af, of dit toch wel 

historische gebeuren, ooit terug zal komen.  
 

Meer dan 100 jaar (sinds 1906) paardenbewe-

gingen in De Wijk, uitmondend in een drie-

daags durend Pinsterconcours! Nooit meer 

honderden paarden en pony’s tijdens de Pink-

sterdagen in De Wijk! Nooit meer de grote 

vrachtwagens met de acht- en viertalen, die ’s 

morgens al vroeg ons dorp in denderden! En 

nooit meer die honderden bezoekers, die van 

heinde en ver naar ons dorp kwamen om de 

dressuurproeven, de springwedstrijden en 

……vooral het tuigen op pinkstermaandag 

zouden bewonderen! En vooral de gezellig-

heid in ons dorp tijdens deze dagen zou weg 

zijn. En zo, al fietsend richting Meppel, kwam 

ik tot de  conclusie, dat het tijd werd om eens 

een praatje te gaan maken met de voorzitter 

van de Stichting , die genoemd concours de 

laatste jaren onder haar beheer had en heeft, 

Anne Marie Zomer, om haar te vragen  hoe de 

vork nou precies in de steel zit! 
 

Gelukkig wist Anne Marie mij een beetje te 

verlossen van mijn pessimistische bui! Zij kon 

mij vertellen, dat het Pinksterconcours De 

Wijk absoluut niet “van de kaart verdwijnt” 

Sterker nog: men hoopt, wanneer we weer 

verlost zijn van die coronapandemie, volgend 

jaar weer terug te keren op de unieke velden 

van Dickninge. (met een vernieuwde gras-

mat.) En vooruitlopend op die situatie heeft 

men voor het komend Pinksterweekend  de 

manege-locaties van Warner van der Sluis  

vast weten te leggen voor een springconcours

(een soort meet-moment) voor de klassen B t/

m ZZ.  En ook de pony’s zijn niet vergeten, 

zij kunnen ook deelnemen aan een pony-

concours. Helaas zal een en ander, om de be-

kende redenen, zonder publiek, plaats vinden. 

Volgens Anne Marie zitten diverse rubrieken 

qua deelname al volgeboekt. Dus reden ge-

noeg om er weer een gezellig paardensport-

weekend van te maken. 
 

Jan Tijink     

Prins Clauslaan 50. 
 

Afscheid Burgemeester  

Na 9 jaren burgemeester te zijn geweest in 

onze mooie gemeente De Wolden, gaat Roger 

de Groot ons verlaten. 

Het afscheid staat in het teken van de inwo-

ners. Uiteraard worden alle coronamaatrege-

len in acht genomen. Daarom is er gekozen 

voor een afscheid in de buitenlucht door mid-

del van een ‘drive through’. U kunt dan lo-

pend/fietsend langs Roger.  

Dit kan in De Wijk tussen 13.30-15.00 uur op 

parkeerterrein de Slenken. Mocht je niet in de 

gelegenheid zijn afscheid te nemen, dan kun 

je dat doen via de facebookpagina https://

www.facebook.com/

afscheidburgemeesterrogerdegroot een bericht 

voor Roger achterlaten. 

Roger de Groot geeft de voorkeur aan een 

donatie voor ‘Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Drenthe’ i.p.v. een afscheidscadeau. U kunt 

uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 

NL57BNGH0285078933, o.v.v. afscheid Ro-

ger de Groot. 
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Apollo genomineerd als 

‘Club van het Jaar 2021’  
 

Clubs en verenigingen zijn enorm belang-

rijk. Voor de leden zelf, maar ook voor 

hun omgeving. Of het nou gaat over een 

voetbalclub die spannende wedstrijden 

organiseert voor hun publiek, om een the-

aterschool die prikkelende toneelstukken 

op de planken brengt óf om een muziek-

vereniging die jong en oud doet genieten 

van live muziek. Clubs en verenigingen 

zijn essentieel. Het zal niemand verrassen 

dat het afgelopen jaar voor veel clubs pit-

tig was. Apollo zat niet bij de pakken neer 

en bedacht allerlei creatieve manieren om 

toffe dingen te blijven doen met de leden 

én om publiek te blijven bereiken. En dat 

leidde tot een nominatie als ‘Club van het 

jaar 2021’.  
 

Bij de Koninklijke Muziekvereniging Apollo 

in De Wijk maakt jong en oud muziek. Met 

een blokfluitgroep, opstaporkest, jeugdor-

kest, harmonieorkest en slagwerkgroep is er 

voor ieder wat wils. Een grote vereniging 

dus, met veel leden. Hoe hou je de leden be-

trokken en actief als alles stil ligt? Daar weet 

Apollo wel raad mee. Ondanks corona was er 

in het afgelopen jaar van alles te doen. 
 

Samen musiceren voor online en live pu-

bliek 
 

Halverwege 2020 kon er in groepsverband 

gemusiceerd worden. Er werd in kleine be-

zetting gerepeteerd en bij het ‘Back on 

Stage’ concert in september kon de vereni-

ging zelfs in ruimte opzet in de sporthal een 

live concert verzorgen voor publiek. Het 

slagwerkensemble verzorgde een optreden 

ter ere van De Wiekenroute. Rond kerst werd 

een kerstconcert vanuit de kerk in IJhorst 

opgenomen en uitgezonden op RTV Drenthe. 

Recentelijk brachten drie muzikanten een 

serenade voor de 100e verjaardag van een 

dorpsgenoot en op Koningsdag speelde een 

klein koperensemble het Wilhelmus bij Dun-

ninghe. Zo wist Apollo live en online publiek 

te bereiken. 
 

Veerkrachtige club: er is altijd een manier 

waarop het wel kan 
 

In de periodes dat er niet samen gemusiceerd 

kan worden verzint Apollo altijd wel een 

alternatief. Een jaar geleden begon dat 

(uiteraard) met Zoom-repetities. Maar voor 

iets wat zo aankomt op de juiste timing (en 

dus een snelle internetverbinding), bleek 

Zoom niet ideaal. Een alternatief experiment 

was snel verzonnen: alle individuele leden 

maakten een opname van hun partij op het-

zelfde tempo en dit werd samengevoegd tot 

één geheel. En ook de Zoom-meetings zijn 

gebleven: voor bijpraten en gezellig borrelen 

is het natuurlijk perfect.  >> 
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Online feest met ‘Apollo’s Jukebox’  
 

Op vrijdagavond 9 april was het zelfs feest bij 

Koninklijke Muziekvereniging Apollo. Voor 

de eerste keer in het 123-jarig bestaan organi-

seerde de vereniging, vanuit het Dorpshuis De 

Wijk, een online pubquiz via een livestream 

op YouTube. Leden van Apollo creëerden de 

quiz gezamenlijk: iedereen kon namelijk van 

tevoren een ludieke video insturen met een 

quizvraag. Jubilarissen Johann van de Berg, 

Sander van Arragon, Heleen Hof en Berdine 

Harke werden via een originele video gehul-

digd. De leden en dirigenten (en hun families) 

van het harmonieorkest en slagwerkensemble 

beleefden zo ondanks de coronamaatregelen 

toch een fantastische feestavond op afstand.   
 

Voorzichtig weer van start 
 

Dat er nu voorzichtig weer opgestart kan wor-

den met de jeugdleden is iets waar lang naar 

uitgekeken is. Met mooi weer kan de jeugd 

buiten muziek maken op het schoolplein van 

de Brede School. De volwassen leden wach-

ten vol spanning af tot het moment dat het 

volledige orkest en slagwerkensemble weer 

samen mogen spelen. Tot die tijd blijft het 

nog even bij thuis spelen en een boel gezellige 

Zoom-borrels.  
 

Genomineerd als Club van het Jaar 2021  

Rabobank, NOC*NSF, AD.nl, Kunstbende en 

LKCA willen clubs en verenigingen een wel-

verdiend podium geven. Want na het afgelo-

pen jaar kunnen ze wel wat support gebrui-

ken! Daarom organiseren ze de verkiezing 

Club van het Jaar 2021. En Apollo is genomi-

neerd!  

Tot 24 mei kan er gestemd worden via club-

vanhetjaar.nl. Op 26 mei worden de winnaars 

per gemeente en provincie bekendgemaakt. 

Op 9 juni is er een feestelijke award uitreiking 

en wordt ook bekend welke sport- en cultuur-

vereniging Club van het Jaar 2021 zijn gewor-

den.   
 

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel 

van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport 

biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, 

een netwerk en financiële ondersteuning. Om 

ze sterker te maken, voor nu en in de toe-

komst. << 
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Echtpaar Smits Alting                

65 jaar getrouwd 
 

Het was op de Ganzenmarkt in Coevorden 

dat ze elkaar tegen het lijf liepen. Voor Hen-

drik Smits (90) uit Dalerveen was de ont-

moeting met Geertje Alting (89) uit Gees 

‘liefde op het eerste gezicht’. Voor Geertje 

had het nog even tijd nodig. ‘De vierde dag 

van de Ganzenmarkt was echt de uitgaansdag 

voor de jeugd. 
 

Er was dansen in bij café Arends’ vertelt 

Hendrik. ‘De meisjes zaten aan de kant. En 

de jongens kwamen met veel bravoure bin-

nen, en gingen aan de bar staan’. Daar zag hij 

haar voor het eerst. Ze kwamen aan de praat. 

Nog diezelfde avond bracht hij haar naar 

huis. Het duurde echter nog een jaar voor ze 

echt verkering kregen. Zes jaar later op 2 mei 

1956 trouwden ze in het gemeentehuis van 

Dalen. Wat volgde was een prachtig huwe-

lijksfeest, met veel gasten. 
 

 

Hendrik groeide op in een boerengezin met 

negen kinderen. Geertje komt uit een boeren-

gezin met vijf kinderen. Na hun trouwen 

namen ze hun intrek op een boerderij in Da-

len bij een alleenstaande man. Waar ze bei-

den ook werkten. Hier werden de vier kin-

deren, drie dochters en een zoon geboren. 

Die op hun beurt zorgden voor acht kleinkin-

deren en 4 achterkleinkinderen.  
 

Na het overlijden van de huurbaas moesten 

ze op zoek naar andere woonruimte en werk 

omdat de erfgenamen de boerderij en het 

land wilden overnemen. Ze verhuisden naar 

de Wijk, waar Hendrik bedrijfsleider werd op 

de boerderij van boer Nijsingh. ‘Heb er altijd 

met veel plezier gewerkt’. Nadat de zoon des 

huizes oud genoeg was om de boerderij over 

te nemen, kwam Smits zonder werk te zitten. 

Dat was in de jaren tachtig van de vorige 

eeuw. Ten tijde van de crisis ‘Ik heb echt 

overal gesolliciteerd, maar het bleek door de 

grote werkloosheid moeilijk om weer aan te 

bak te komen’. Na een ernstig ongeluk werd 

hij definitief afgekeurd. >> 

Het echtpaar Smits woont sinds kort in woonzorgcentrum Reestoord in Meppel 
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In die tijd was hij al ouderling bij de Ned. 

Herv. Kerk in IJhorst. Toen de koster ermee 

stopte nam hij diens werkzaamheden over. 

‘Onbezoldigd hoor’ lacht Hendrik. Zestien 

jaar deden ze dat samen. Ook met de restaura-

tie van de kerk hielp hij mee. Hiervoor werd 

hij Koninklijk onderscheiden bij zijn afscheid 

(lid in de orde van Oranje-Nassau) en ontving 

hij een Kerkelijke oorkonde.        
 

Beide waren tot  voor kort nog bijzonder be-

trokken bij het dorp. Geertje ging nog elke 

maandagmorgen naar Koersbal in de Haveza-

te voordat corona kwam. En de bingo werd 

ook nooit overgeslagen. Ook ging ze elke 

week nog naar ouderengymnastiek, maar door 

corona ligt dit momenteel stil. Ze is tevens al 

ruim 60 jaar lid van de Vrouwen van Nu. En 

lid van de Vrouwenvereniging van de Ned. 

Herv. Kerk te IJhorst. Maar sinds maart dit 

jaar is ze overal mee gestopt. Doordat de ge-

zondheid van Hendrik minder werd zijn Hen-

drik en Geertje in maart verhuisd naar woon-

zorgcentrum Reestoord in Meppel. Hendrik 

houdt van sudoku puzzels oplossen. Ook 

heeft hij jaren in het bestuur van de VVE van 

het appartementengebouw de Wijckhorst  in 

De Wijk gezeten. Verder houden ze van le-

zen. Een geheim voor een 65-jarig huwelijk is 

er niet echt. Hendrik: ‘Veel geven en weinig 

nemen’. Geertje beaamt dit. ‘We hebben nooit 

geen overlopende ruzie gehad. << 

Archieffoto: Burgemeester de Groot kwam in 

2016 langs tijdens het 60 jarige huwelijksfeest 

 

 



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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Passie op het Platteland 

zoekt jongeren op 
 

Achter de schermen is een team van jongeren 

de afgelopen maanden super druk geweest 

om het project: Passie op het Plattelang van 

de grond te krijgen! Wat in oktober begon als 

een klein ideetje van Vormgever Vera Vos 

(22) uit De Wijk is uitgegroeid tot een project 

dat wordt uitgevoerd door en voor jongeren 

op het platteland in gemeente de Wolden! 

Met een creatief en passievol team, dat nog 

steeds groeit, wordt het project uitgevoerd!  
 

Passie op het Platteland is een project voor en 

door jongeren op het platteland. Behalve Ve-

ra bestaat het team verder uit: Webdesigner 

Timo van 't Wout (21) uit De Wijk, filmma-

ker Manon Hessels (26) uit Ruinen en jonge-

renwerker Mascha Konterman (28). Met een 

knalgele bus, 'Gerrit’ genaamd toeren ze de 

komende maanden over het platteland langs 

jongeren. Vera: 'Er wordt namelijk veronder-

steld dat jongeren veelal wegtrekken en dat er 

niets te beleven valt, maar niets is minder 

waar! We gaan op zoek naar hen om hun ver-

halen, meningen & passies in beeld te bren-

gen'. 
 

Met een interactieve kaart, een webserie en 

een social media platform, is de de zoektocht/

tour te volgen op social Media en Internet. 

Hier worden alle verhalen en passies gedeeld 

om jongeren een podium te geven en met 

elkaar te verbinden. Vera: 'Wij hebben er 

onwijs veel zin in! De komende maanden zal 

het project nog flink groeien, dus we zullen 

vooral zeggen: volg ons op 

www.facebook.com/passieophetplatteland 
 

Jongeren op het platteland 

De Wolden is een uitgestrekte plattelandsge-

meente, waar jongeren soms ver van elkaar 

vandaan wonen. Vera: 'We gaan op zoek naar 

de jonge generatie op het platteland om hun 

verhalen, meningen, passies in beeld te bren-

gen en te delen met elkaar'. Met de eigen bus 

en thuis halte rijden ze naar de uiterste uit-

hoeken van De Wolden!   
 

Vera: 'Wat doen jongeren hier zoal? Wat is 

hun relatie met het platteland? Er gebeurt hier 

van alles! Je moet het alleen wat meer opzoe-

ken en dát is precies wat wij gaan doen. Via 

bellen, social media en live gesprekken, zet-

ten we een soort kettingreactie in gang. Zo 

hopen we via via en ons kent ons steeds meer 

jongeren te bereiken. Uiteindelijk bundelen 

we deze informatie in  een interactieve kaart, 

een webserie en een social media platform 

om zo de jongeren een podium te geven en 

met elkaar te verbinden'.   
 

www.passieophetplatteland.nu.  
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Meld je aan voor het sport 

en cultuurkamp 2021 
 

Ga jij deze zomer, om wat voor reden dan 

ook, niet op vakantie? Meld je dan aan voor 

het sport- en cultuurkamp. Het kamp wordt 

georganiseerd voor kinderen uit de gemeenten 

Hoogeveen en De Wolden die om verschillen-

de redenen niet op vakantie gaan. Zoals ziekte 

van familieleden of verminderde financiële 

mogelijkheden. Dit jaar vindt het kamp plaats 

in Zuidwolde van dinsdag 10 augustus tot en 

met vrijdag 13 augustus. Het kamp is voor 

basisschoolkinderen uit groep 3 tot en met 

groep 8. Het sport- en cultuurkamp geeft deze 

kinderen de mogelijkheid om in de zomerva-

kantie een vier dagen gratis georganiseerde 

activiteiten te doen.  
 

Organisatie  

Het kamp wordt georganiseerd door de sport-

functionarissen van Hoogeveen en De Wol-

den en jongerenwerkers van Welzijn de Wol-

den. De organisatie wordt ondersteund door 

een grote groep vrijwilligers en andere profes-

sionals. Wij zetten ons in om de kinderen een 

week lang onbezorgd te laten genieten.  

Wat houdt het sport- en cultuurkamp in?  

Van dinsdag tot vrijdagmiddag verblijven de 

kinderen in en rondom Zuidwolde. In sporthal 

Mr. N. Wessels Boer worden slaapruimtes 

ingericht, waar de kinderen op hun eigen 

luchtbedden slapen. Overdag zijn er sportcli-

nics en cultuurworkshops, 

maar bijvoorbeeld ook spelle-

tjes, zwemactiviteiten en een 

bonte avond. De kinderen 

worden ingedeeld in groepjes 

met leeftijdsgenoten, die bege-

leid worden door sportfunctio-

narissen, jongerenwerkers en 

vrijwilligers. Tijdens de week 

is er aandacht voor een gezon-

de leefstijl, worden kinderen 

gecoacht op hun gedrag en 

zijn er professionals die met 

kinderen kunnen praten als het 

even niet zo lekker gaat. Voor-

op staat echter altijd dat het een leuke vakan-

tieweek is.  
 

In het kort:  

Wat: Het sport- en cultuurkamp 2021   

Wie: Kinderen uit groep 3 t/m groep 8 die 

niet op vakantie kunnen  

Waar:  Sporthal Mr. N. Wessels Boer, Zuider 

Esweg 1, 7921 JC Zuidwolde  

Wanneer:  Dinsdag 10 augustus t/m vrijdag 

13 augustus (met overnachten)  

Kosten: Geen  

Aanmelden of meer informatie?  

Aanmelden voor het kamp kan tot en met 5 

juli 2021 per e-mail bij Yvonne Hooijer: 

yvonnehooijer@welzijndewolden.nl. Vermeld 

hierbij uw woonplaats en reden van opgave. 

U krijgt dan een aanmeldformulier toege-

stuurd. Wilt u liever het formulier op papier 

ontvangen of samen invullen, geef dit dan aan 

bij de aanmelding. Vragen over het kamp zijn 

natuurlijk welkom. 
 

Corona maatregelen 

Vanwege de huidige corona maatregelen zijn 

alle evenementen tot in ieder geval juni afge-

last. Wij zijn positief en gaan op dit moment 

verder met de voorbereiding van het kamp. 

De veiligheid van onze vrijwilligers en deel-

nemers staat voorop. Wij volgen daarom het 

advies en de richtlijnen van de overheid en 

het RIVM. Of het kamp door kan gaan hangt 

vooral af van wat de landelijke richtlijnen 

worden na 1 juni. 
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Het terras is weer open!  

Jullie hebben het vast wel gezien, het terras is 

weer open van 12.00 - 18.00 uur. Speciaal 

voor de opening waren we zelfs op woensdag 

open, want dat wil toch niemand missen.  

Voor de komende tijd zijn we wel weer ge-

woon elke woensdag gesloten. Zolang deze 

maatregel er is, gaan wel van 12 - 18 uur 

open. Dus heb je zin in een drankje en een 

hapje op het terras dan ben je van harte wel-

kom. Er is een overkapping en voor de kou-

kleumers zelfs terrasheaters, dus om de kou 

hoef je het niet te laten. Maar laten we hopen 

dat het weer gewoon beter wordt, want een 

beetje zon kunnen we allemaal wel gebrui-

ken. Wil je een plekje op het terras, dan kan 

je aan de deur reserveren. We werken niet 

met tijdssloten, dus je mag zo lang zitten als 

je wil (tot 18u). We gaan er natuurlijk wel 

van uit, dat als je bij ons komt terrassen, dat 

je gezond en wel bent.  

Zo lang de maatregelen blijven zoals het nu 

is, blijven we wel door gaan met afhaalme-

nu's, maar hebben we geen bijzondere week-

end specials meer.  Het vaste afhaalme-

nu  blijft wel bestaan en daar voegen we een 

salade en een toetje aan toe. Het vaste afhaal 

menu bestaat uit: Schnitzel (speciaal) menu, 

Kipschnitzel menu, Kipsaté menu, Berenhap 

menu, Patat met een snack of een Turkse 

Tosti.  

Dus bel en bestel via 06 - 302 161 00 voor 

afhalen op zaterdag en zondag tussen 16.00 

en 20.00 uur. In het Pinksterweek (22/23 mei) 

hebben we alleen afhalen op zaterdag en zon-

dag.  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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De Boer Tandtechnisch                     

Laboratorium sluit de deuren 

De Boer Tandtechnisch Laboratorium in 

Meppel sluit per 1 juli de deuren aan de 

Kaapweg. Na 75 jaar komt er een eind aan 

het familiebedrijf, dat in 1946 het levenslicht 

zag. Huidige eigenaars Willem en Femmie de 

Boer, woonachtig in De Wijk vinden het wel-

letjes geweest, en gaan genieten van een ver-

vroegd pensioen. 

Eind vorig jaar besloten ze om 

langzaam af te bouwen. Geen 

van de drie dochters had inte-

resse om het levenswerk voort 

te zetten, en de komst van Co-

vid19 gaf een andere kijk op 

het leven. Meer tijd vrijmaken 

voor de kinderen en twee 

kleinkinderen, en er af en toe 

op uit met de camper dat is de 

bedoeling. Femmie: ‘Door de 

snelle verkoop van het be-

drijfspand kwam het in een 

stroomversnelling’.  

Velen geholpen aan                        

gebitsprothese 

Willem (65) die het bedrijf van 

zijn vader overnam heeft het 

specialistische werk bijna vijf-

tig jaar gedaan. Femmie die er 

‘bij toeval is ingerold’ toen ze 

Willem leerde kennen, heeft 

het achtenveertig jaar gedaan.  

‘Met plezier’ zo geven ze alle-

bei aan. Willem: ‘Elk geval is 

anders, want alles wordt op maat gemaakt. En 

als de klant tevreden is over het eindresultaat, 

dan is dat prachtig natuurlijk’.  

De Boer Tandtechnisch Laboratorium, gestart 

vanuit huis aan de Stationsweg in Meppel, 

heeft door de jaren heen vele duizenden men-

sen kunnen helpen aan een gebitsprothese 

(kunstgebit), kroon- en brugwerk, staalframes 

of implantaten. Willem: ‘Mensen denken nog 

wel eens dat de tandarts dit allemaal zelf doet, 

in een achterkamertje van de praktijk. Maar 

dat is natuurlijk onmogelijk qua tijd en ken-

nis’. Wel is er een nauwe samenwerking met 

de tandartsen. ‘De afdruk van de kaak wordt 

daar meestal gemaakt. Wij halen het dan bij 

hen op’.   

In zijn jeugdjaren fietste Willem zelf nog 

door weer en wind, om deze  afdrukken op te 

halen bij de tandartsen in de regio. En zo 

maakte hij heel wat bijzondere en hilarische 

dingen mee onderweg. Hij kan er wel een 

‘boek’ over schrijven. Willem: Tegenwoordig 

zie je steeds vaker dat de tandarts zijn patiën-

ten rechtstreeks naar ons stuurt.  In het lab 

worden dan de verschillende pasfases gedaan. 

En in overleg met de patiënt worden de vorm 

en kleur van de tanden bepaald. Het moet bij 

je passen. Als niemand het opvalt hebben wij 

ons werk goed gedaan!’. 
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Oranjefestival WIJC                      

is een schot in de roos 
 

Het  Oranjefestival van WIJC in De Wijk is 

een groot succes geworden.  Bijna zestig jon-

gens en meisjes hadden zich voor de kennis-

making dag opgegeven. Vrijdagochtend was 

het programma voor de jeugd jo 6, 7 en 8 

jaar. En Vrijdagmiddag voor jo 9, 10 ,11 en 

12 jaar. 
 

De activiteiten die op het programma stonden 

waren: dartboard schieten, penalty schieten, 

zit voetbal en bubbel voetbal, latje schieten en 

een snelheidsmeter. We schiet het hardst met 

de bal? Voor de winnaars in de verschillende 

leeftijdscategorieën werd een beker beschik-

baar gesteld.  En de gehele dag was er een 

springkussen aanwezig. Coördinator Willem 

Dekker zag tevreden toe hoe de jeugd zich 

vermaakte op het sportveld, dat er dankzijn de 

inzet van de accommodatiegroep perfect bij 

lag. ‘Het is vooral bedoeld om de kinderen 

kennis te laten maken met sport en spel. En 

misschien krijg je daardoor een aantal nieuwe 

leden, dat is een mooie bijkomstigheid’.  
 

Het programma stond onder leiding van stagi-

aires Esmee Huisjes en Siemen Hiemstra. Die 

de spelletjes allemaal hadden bedacht. Voor 

laatstgenoemde, die de opleiding Sport en 

Bewegen bij Landstede in Zwolle volgt, was 

het tevens een stageopdracht om een sport-

evenement te organiseren. Hiemstra blikt te-

vreden terug: ‘Het was een geslaagde dag, de 

kinderen hebben er van genoten’.  
 

Wacker zoekt verzorger 

Voor het nieuwe voetbalseizoen 2021-2022 is 

v.v. Wacker uit de Wijk op zoek naar een 

nieuwe fysiotherapeut/verzorger voor ons 

eerste elftal. Over de invulling/vergoeding 

gaan we graag met je in gesprek. Interesse? 

Bel: 0648946304 – TC v.v. Wacker   
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