
  

   

Tweede editie ‘Wiekers Ruumt op’ weer een succes 

                                     8e jaargang nr. 20 l 30 okt 2021 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Met bijna honderd deelnemers is de twee-

de editie van 'Wiekers ruumt op' weer een 

groot succes geworden.  
 

Overal in het dorp was er reuring. Zolders, 

schuren en bergruimtes waren leeggehaald en 

de spullen werden voor het huis uitgestald. 

Met name de straten: Molenstraat, Wiltenweg 

en Dorpsstraat waren goed vertegenwoordigd 

tijdens de oprit /stoepverkoop. De publieke 

belangstelling was goed en de organisatie 

kijkt terug op een geslaagde middag. 
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De Molenstraat was goed vertegenwoordigd tijdens de stoepverkoop ‘Wiekers Ruumt op’ 
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Te koop, gevonden, verloren  

 

 

 

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   
 

Legpuzzels te koop gevraagd 
Te koop gevraagd: Legpuzzels van Jan van 

Haasteren. 500 of 1000 stukjes. Tel: 441350. 
 

Gevraagd:   

Huishoudelijke hulp voor 1 morgen per week  

Bloemberg  Telefoon: 06-13880817 
 

Activiteiten Dorpshuis De Wijk 

Bingo - 3 november  

Sociaal Eetpunt -10 november  

(opgave verplicht) 

 

Zingen bij Meander? 
 

Wil je graag zingen? Dat kan bij ons! Je vindt 

zingen leuk, denk er dan eens over om je aan 

te sluiten bij ons koor. Ons repertoire bestaat 

uit Nederlandse, Engelse en Duitse liedjes, 

die gemakkelijk in het gehoor liggen.  
 

Wij zijn een vrouwenkoor met 22 leden en 

zijn na anderhalf jaar corona stop, met frisse 

moed en een nieuwe dirigente weer begonnen 

met zingen. In November 2021 bestaat Vrou-

wenkoor Meander 25 jaar, maar vanwege 

corona en het feit, dat we net weer gestart 

zijn, zullen we daar nu niets aan doen, wel-

licht in 2022. 
 

Het is niet nodig drempelvrees te hebben om 

naar een repetitiemorgen te komen. Bij ons 

koor staan de factor, gezelligheid en sociale 

contacten hoog in het vaandel. Wij zingen 

elke woensdagmorgen van 9.30 uur tot 10.45 

uur in Dorpshuis de Wijk. Wees welkom om 

eens te komen kijken en luisteren. 
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 Graankelder in Wieker Meule 
 

In de Wieker Meule wordt op dit moment een 

graankelder aangelegd waar tarwe gestort kan 

worden. Vanuit deze kelder komt er een vijzel 

in en deze schroeft als het ware de tarwe om-

hoog naar de steenzolder. Op deze zolder 

bevinden zich de maalstenen. En de vijzel 

komt boven de stenen uit, zodat de tarwe zo 

de kaar (grote bak) in kan. Voordeel van deze 

manier is dat ze niet meer hoeven op te zak-

ken in Big Bags. Wat toch een intensieve ma-

nier is voor de molenaars. De graankelder 

begint al behoorlijk vorm te krijgen. Vrijwil-

ligers Henk Teunissen en Jan ten Heuvel wa-

ren afgelopen al bezig met het metselwerk.  
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Hoge waardering voor ge-

meente in cliënt ervaringson-

derzoek Wmo 2020 
 

Een ruime meerderheid (89%) van de inwo-

ners van De Wolden die gebruik maken van 

de Wmo zijn tevreden over de kwaliteit van 

de ondersteuning die zij krijgen. Dit blijkt uit 

het cliëntervaringsonderzoek van de Wmo 

2020. 
 

De Wolden vindt het belangrijk om de erva-

ringen van cliënten die gebruik maken van 

Wmo ondersteuning regelmatig te monitoren. 

Het is daarnaast een verplichting vanuit het 

Rijk. Elk jaar vindt er een Cliëntervaringson-

derzoek plaats. De ondervraagde burgers zijn 

opnieuw tevreden over de Wmo-

ondersteuning. Doordat de ondersteuning aan-

sluit bij de hulpvraag, kunnen klanten zich 

beter redden en ervaren zij een betere kwali-

teit van leven. Van de inwoners die hulp ont-

vangen werden er 1000 aangeschreven voor 

een steekproef, waarop 471 reacties kwamen 

(47%). 
 

De gemeente helpt vanuit de Wmo inwoners 

die dat nodig hebben met bijvoorbeeld huis-

houdelijke ondersteuning, vervoer, dagbeste-

ding en hulpmiddelen. Egbert van Dijk, wet-

houder zorg, is blij met de uitkomsten: “Het 

onderzoek laat zien dat de Wmo- dienstverle-

ning door onze klanten goed gewaardeerd 

wordt. Dit is een groot compliment voor onze 

medewerkers die dagelijks klantcontact heb-

ben. Toch ben ik ervan overtuigd dat het altijd 

nog een tandje beter kan. Wij blijven dan ook 

altijd kijken naar wat wij nog kunnen verbete-

ren. De resultaten van dit onderzoek helpen 

ons daarbij.” 
 

Aandachtspunten 

Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners nog 

onvoldoende bekend zijn met het gebruik 

maken van een onafhankelijke cliëntenonder-

steuner. De inwoners kunnen hiervoor terecht 

bij stichting OCO. Cliëntondersteuners van 

Stichting OCO De Wolden bieden onafhanke-

lijke, vertrouwelijke, vrijblijvende en gratis 

ondersteuning voor alle inwoners van ge-

meente De Wolden. Zij kunnen meedenken 

over diverse soorten vragen zoals over zorg, 

werk, inkomen of opvoeding. 
 

Hedendaagse Impressionisten 

te gast in Reestdal 
 

Tot en met 31 oktober toont Beeldenatelier 

Wildschutserve, gelegen in het mooie Reest-

dal, werk van twee bekende hedendaagse im-

pressionisten: Annemiek Vos en Karel Bus-

kes. Het landschap staat centraal in deze bij-

zondere najaarsexpositie.  Het werk van beide 

schilders wordt afgewisseld met beelden in 

brons van Bert Denneman. U bent op vrijdag 

t/m zondag tussen 11.00 en 17.00 uur van 

harte welkom bij Beeldenatelier Wildschut-

serve, Stapelerweg 29, 7957 NA De Stapel 

(bij de Wijk). Info: www.wildschutserve.nl 
 

De Groningse kunstenaars Annemiek Vos en 

Karel Buskes zijn momenteel te gast op Wild-

schutserve. Beiden werken in de traditie van 

het 19e-eeuwse Impressionisme. Het gaat hen 

vooral om het vastleggen van de sfeer, de 

kleurnuances en het licht van het moment; het 

licht van de zon dat door een herfstig blader-

dak wordt gefilterd, de kleuren van een ven in 

een bos. 
 

Annemiek Vos kiest vaak eigentijdse beelden: 

een haven, een stadsgezicht in haar woon-

plaats Groningen, soms een heel landschap of 

alleen een bloemrijke wegberm of slootkant.  

Karel Buskes is vooral bekend geworden door 

zijn schilderijen van koeien, maar hij toont 

deze expositie een nieuwe serie (bos)

landschappen, een onderwerp dat de laatste 

jaren een belangrijke plek heeft gekregen in 

zijn vrije werk. Bert Denneman toont beelden 

in brons, geïnspireerd door de dieren en plan-

ten in het Nederlandse landschap.  
 

De expositie ‘Hedendaagse Impressionisten’ 

is nog t/m zondag 31 oktober a.s. te bezoeken. 

Beeldenatelier Wildschutserve, Stapelerweg 

29 in De Stapel (bij De Wijk) is geopend op 

vrijdag t/m zondag van 11 tot 17 uur of op 

afspraak. Meer info: www.wildschutserve.nl 
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VTV de Slenken start met  

verkoop kerstbomen 
 

VTV de Slenken start ook dit jaar weer vroeg 

met de verkoop van kerstbomen.                                                                                                                                                

Vooral na een langere periode van corona 

maatregelen, wordt het nu tijd om gezellig-

heid in huis te creëren. Lang genieten van een 

mooie kerstboom zo uit de grond in huis, wie 

wil dit niet. Vaak blijft het niet bij een boom 

maar willen mensen ook een boom voor in de 

tuin, dat kan. VTV de Slenken heeft diverse 

soorten en maten aan bomen staan, verkrijg-

baar met of zonder kluit. Voor de prijs hoeft u 

het niet te laten. De bomen variëren tussen de 

10 en 20 euro per stuk. 
 

Wilt u niet wachten, reserveer dan nu al. Mail 

naar vtvdeslenken@gmail.com voor een af-

spraak.  

U mag ook op een van de zaterdagen komen 

uitzoeken.  Dit kunt u doen op zaterdag 20 en 

27  november en op zaterdag   4 en 11 de-

cember van 10:00 tot 13:00 uur op de volks-

tuin. De Volkstuin is te vinden aan het einde 

van de Broeksteeg, zijweg Hendrik Tillema-

weg de Wijk. Tot dan. 

mailto:vtvdeslenken@gmail.com


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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Klaverjassen en Jokeren  
 

Er kan weer gezellig gekaart worden om 

mooie vleesprijzen onder genot van een hapje 

en een drankje in de  kantine van v.v. Wacker 

aan de Wiltenweg. 
 

Dus neem je buurman/buurvrouw/vriend/

vriendin/kennis, of wie dan ook mee naar de 

kantine en ontdek de magie en gezelligheid 

van het kaarten.  
 

Aanvang van de kaartavond is om 20.00 uur 

op de volgende data: 

5 november 

19 november 

3 december 

17 december 
 

Op zaterdag 8 januari 2022, vanaf 10.00 uur 

wordt de kaartmarathon georganiseerd. 
 

V.V. Wacker - V.V. Smilde 2 - 1 
Op waarschijnlijk een van de laatste, mooie 

herfst zondagen, ontving Wacker de v.v. 

Smilde ’94.”Wat zou dit, onder deze ideale 

omstandigheden, een mooie wedstrijd kunnen 

worden,” dacht iedere rechtgeaarde voetbal-

liefhebber! 
 

Onder leiding van de zeer jeugdige scheids-

rechter Ben Idema uit Bolsward (hier en daar 

had hij wat moeite met tegenstribbelende spe-

lers, met name van Smilde) werd het 

dus niet die verwachte mooie wedstrijd. In 

tegendeel! Het werd een van de slechtste 

wedstrijden die Wacker deze competitie ge-

speeld heeft. Lag het aan het feit, dat enkele 

vaste basisspelers van Wacker (o.a. Edwin 

Dekker, Stefan Pouwels, Mark Kramer) ge-

blesseerd aan de kant bleven, of aan de tegen-

stander die, vooral voor de rust, beslist wei-

nig goed voetbal op  de mooie grasmat legde? 

We zullen het nooit weten! Toch zag Wacker 

kans om voor de rust een keer te scoren, 

dankzij een kopbal van Joost van der Weide. 

Het hadden er echter een paar meer moeten 

zijn! 
 

En dan ken je zo’n tegenstander van voor de 

rust, na de rust niet terug!! Met meer dan 

100% enthousiasme proberen de Smildigers 

Wacker terug te dringen. De gelijkmaker kan 

niet uitblijven! En die komt er dan ook!  Uit 

een corner komt de bal in de70ste minuut, op 

miraculeuze wijze in het Wacker doel. 1-1. 
 

Wacker voelt en ziet het gevaar om van de 

bovenste plaats af te ‘duikelen’, en  zet nog 

een keer flink aan. Eindelijk krijgt Dennis 

Westerbeek de kans om een van zijn venijni-

ge schoten los te laten. En………..het is bin-

go! Onderweg nog iets aangeraakt ploft de bal 

in het Smildiger doel. De buit (2 – 1 winst) is 

(verdiend?) binnen. Jammer, dat een van de 

spelers van Smilde met rood moest vertrekken 

wegens aanmerkingen op de leiding. Volgen-

de week gaat Wacker voor een uitwedstrijd 

naar De Blesse.   
 

Jan Tijink 
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Wie gaat er vandoor met 

de titel Raspaard 2021 
 

In januari 2022 is het weer zover. Dan wordt 

bekend welk initiatief met de titel ‘Raspaard 

2021’ naar huis gaat. Welk initiatief heeft een 

uitzonderlijke prestatie geleverd? Inwoners 

kunnen initiatieven uit onze gemeente benoe-

men en het college van burgemeester en wet-

houders haalt hieruit de winnaar. 

Wie mag volgens u dit jaar benoemd worden 

tot Raspaard van De Wolden? Kent u een 

initiatief die in aanmerking komt voor deze 

titel, laat het ons dan weten! Ga naar het for-

mulier op deze site. 
 

Belang van participatie 

Als gemeente kunnen we op verschillende 

manieren gebruik maken van de kennis en 

ervaring van inwoners en organisaties. In veel 

gevallen vergroot dit het begrip en betrokken-

heid bij een plan of beleid. Het komt de kwa-

liteit, creativiteit en duurzaamheid ten goede. 

Interactie en participatie tussen inwoners, 

maatschappelijke organisaties en gemeente, 

vormen daarvoor een belangrijke toegevoegde 

waarde. 
 

De Woldense manier van samen 

Wanneer mensen participeren in plannen van 

de gemeente, of de gemeente participeert in 

plannen van de inwoners, dan dragen we sa-

men bij aan een samenleving waarin iedereen 

zich herkent. Inwoners en ondernemers, de 

instellingen en de gemeentelijke organisatie: 

samen werken we aan een mooi De Wolden. 

Dat is het uitgangspunt. En daar zijn we trots 

op. Door jaarlijks één van de vele initiatieven 

van onze inwoners uit te roepen tot Raspaard 

De Wolden, laten we zien dat we als gemeen-

te trots zijn en respect hebben voor dat wat 

deze inwoners met hun initiatieven presteren. 

Hoe kan een project worden genomineerd? 

Om iemand/een project/gebeurtenis/activiteit 

te nomineren voor het raspaard 2021 moet het 

nominatieformulier worden ingevuld. Dat kan 

via het formulier op deze site. Een nominatie 

moet uiterlijk donderdag 25 november 2021 

bij ons binnen zijn. 
 

Criteria 

Waar moet het initiatief aan voldoen om ge-

nomineerd te worden: 
 

Het moet gaan om een prestatie van één per-

soon of een groep personen. 

Deze persoon of groep moet uit de gemeente 

De Wolden komen met een initiatief in ge-

meente De Wolden. Het mag een initiatief op 

sportief, cultureel, maatschappelijk of ander 

terrein zijn. De prestatie moet een positieve 

invloed hebben gehad op de leefomgeving. 

Aanmeldingen moeten uiterlijk donderdag 25 

november 2021 binnen zijn. 
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 Willem Brinkman neemt 

afscheid van Supporters 

Verenging Wacker 
 

Er zijn van die vrijwilligers, die op de achter-

grond bergen werk verzetten en op deze wij-

ze goud waard zijn voor een vereniging. 

Het was eind 1999, dat Willem voor het eerst 

op de fiets, onder genot van een beste plens 

bui, naar een vergadering van de Supporters 

Vereniging ging. 

Afgelopen vrijdag, werd weer een fietstocht 

aangevangen, ditmaal naar het alom bekende 

’Het Vergulde Ros’. Tijdens een gezellig 

etentje werd door voorzitter Hans van Luin 

stil gestaan bij het afscheid van Willem. 

Mooie woorden, bulderende lach en glimlach 

en verschillende anekdotes kwamen die 

avond ter tafel. 

We willen daarom Willem en natuurlijk Line-

ke nogmaals hartelijk danken voor hun inzet 

voor de Supporters Vereniging! 

Als dank kreeg Lineke een prachtig bos bloe-

men en werd Willem getrakteerd op een ca-

deaubon. De zoektocht naar een “nieuw” 

bestuurslid is inmiddels ingezet…… 
 

De Supporters Vereniging 
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Muzikale vrienden uit De 

Wijk gaan weer optreden 
 

Een aantal vrienden van de Wiek Live komt  

weer bij elkaar voor een optreden. Op zater-

dag 30 oktober gaan de bands Cover-It en de 

Wieker Streetband een feestje bouwen in 

Dorpshuis De Wijk. Door de coronaperikelen 

lag alles geruime tijd stil, maar nu het weer 

kan, willen  de muzikale vrienden zo snel 

mogelijk het podium op. 
 

CoveR-It wisselt bekende Top-100-aller-

tijden hits van ABBA tot Queen af met Ne-

derpop klassiekers van de Dijk, Van Dik 

Hout en De Scène. Speciaal voor deze gele-

genheid speelt de band in XL-bezetting met 

blazers om zo het feest helemaal compleet te 

maken!  
 

De Streetband staat garant voor een avond 

Rock en Lol! Herkenbare boerenrock num-

mers worden afgewisseld met oude en beken-

de klassiekers en feestnummers. Het repertoi-

re bestaat uit o.a. uit nummers van: Normaal, 

Bokkers, Jovink, Status Quo, AC/DC, Johnny 

Cash, Golden Earring, ZZ Top, Creedence, 

Peter Koelewijn en André Hazes.  Ook de 

nieuwe Wieker band De Pieperts is van de 

partij. Deze feestband speelt een combinatie 

van Nederpop, rock en feestnummers. 
 

Zaal open: 20.00 uur. (Met toegangscontrole) 

Entree € 7,50. (max 200 pers) De avond is in 

verschillende blokken opgedeeld. Het eerste 

blok begint al om 21.00 uur.   
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Zal ut zo wezen…..? 
 

Soms hoor je van die verhalen, waarna je na 

enkele seconden denkt, haha, stellegie gek-

ken, malloten, of dat zal toch niet waar 

zijn….? Om maar een voorbeeld te noemen, 

afgelopen vrijdag, net na het middageten 

kwam mij het volgende ter oren….. 
 

De betreffende persoon, hij heeft best wel 

doorgeleerd en zelfs in de GROTE stad op 

school gezeten, dus gek is ie niet. 

Hij had eigenlijk ook niet zo’n goed gevoel 

over het plan, maar hield ook wel van een 

uitdaging. 
 

Tsja, wie gaat er nou ook in oktober in een 

ballon boven De Wiek en omstreken en zoekt 

op deze wijze het onheil op….? 

Natuurlijk, de aarde warmt op, binnen een 

aantal jaren is De Holwortel verdrongen door 

een palmboom en worden de eerste 

‘strandtentjes” aan de oevers  van De Reest 

geopend. Maar nog steeds is de kans op harde 

wind aardig aanwezig in oktober en dan heb-

ben we het nog niet over de hoeveelheid wa-

ter die valt, waar heul De Wiek drie weken 

soep van kan maken. 
 

Mijn gedachten gingen al snel terug naar een 

reisje van De Dickninger Geuzen. Ze waren 

met zun allen op een schuitje gestapt en voe-

ren op het IJsselmeer. 

De ideeën van een clublied zijn op de hoge 

golven aldaar ook geboren, want van be-

trouwbare bron, zongen ze daar allemaal; Van 

voor naar achter, van liiiinnkkkks naar 

rechtsssss. 

Dus met een beetje fantasie zag ik al een bal-

lon vlak over De Wieker Meule fladderen en 

onderaan de mand kon nog net iemand zich 

vast houden, nadat hij over de rand was ge-

kuukeld…..Dit verhaal kreeg halverwege de 

middag, was net aan het proefdraaien om 

knieperties te bakken, een hele andere wen-

ding. Het was niet een reisje in een ballon, 

maar de goede man ging een dagje met kin-

deren en schoonmoeder naar Walibi.. 
 

Nadat ik dit verhaal had gehoord snapte ik 

ook het berichtje op de Facebook Site van 

Dewijk.info, er was iemand een kunstgebit 

kwijt na een dagje in het bekende attractie-

park…… 
 

En dat kwijt raken van een kunstgebit is een 

mooi bruggetje….. naar het volgende. 

Je hebt het vast wel eens gehad, ben je bezig 

met iets en ben je de hamer kwijt of waar heb 

ik nou die dopperopper (flesopener) neerge-

legd. 
 

Wetenschappelijk is zelfs bewezen dat wan-

neer je het licht in de woonkamer uit doet, 11 

van de 10 keer het licht in de koelkast te vin-

den is, maar dit terzijde. Volgens de laatste 

geruchten, gehoord aan de bar, wordt er aan 

het einde van het jaar een heus reuzenrad ge-

bouwd op het evenementen terrein. 
 

Doordat er helaas dit jaar geen Wieker Feest 

was vond een aantal Wiekers het een strak 

plan om voor enige reurigheid te zorgen in het 

dorp. Tevens worden speciaal voor deze gele-

genheid vlaggetjes verspreid met het logo van 

De Wiek, om de Corona periode uit te zwaai-

en. Onze nieuwe burgemeester mevrouw Inge 

Nieuwenhuizen, zal gevraagd worden om het 

festijn officieel te openen…. 
 

Kop dur veur. 

Stebo 
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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 

http://www.dewijk.info
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