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voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Vorige week bracht Sinterklaas al een bezoek 

aan andere dorpen in De Wolden. Zaterdag 

deed hij De Wijk aan. Wethouder Egbert van 

Dijk was aanwezig om de goedheiligman een 

warm welkom te heten. Waarna hij samen 

met zijn luidruchtige pieten een tochtje 

maakte, op een prachtige oldtimer door alle 

straten in het dorp. Overal stonden blije kin-

deren met smart te wachten op zijn komst. De 

afsluiting was bij het dorpshuis. Verder was 

er nog een zgn. Pieten speurtocht georgani-

seerd. Dit was ook een groot succes. 
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Te koop, gevonden, verloren  

Opheffen Bingo 
 

Beste mensen, De Bingo in het Dorpshuis te 

De Wijk, is opgeheven. Wij waren op 6 okto-

ber weer gestart en was de opkomst erg laag: 

zes personen. Afgelopen woensdag 3 novem-

ber, waren er zeven personen. Er is toen be-

sloten per direct te stoppen met de Bingo in 

Het Dorpshuis. De kosten die eraan waren 

verbonden, wegen zwaarder dan de  

inkomsten. Wij vinden het jammer dat deze 

gezellige middag 1x per maand op de woens-

dagmiddag, voor de ouderen, zo ten einde 

gaat.  

Met vriendelijke groeten: 

Bea Westerbeek. 

Geertje Gol. 

Elly Strabbing. 

 

 

 

 

 

 

Opgelet in donker dagen! 
 

Het is inbrekersgilde is weer actief in deze 

donkere dagen. Aan de Parkweg en Beatrix-

weg in De Wijk zijn meerder pogingen tot 

inbraak geweest. Daarnaast is er afgelopen 

woensdagavond een melding binnen geko-

men over een persoon die een meisje heeft 

lastig gevallen. De persoonsomschrijving 

voldoet exact aan de man die twee geleden 

ook is gesignaleerd in de buurt. De politie 

doet onderzoek. Heeft u zelf iets gezien, of 

weet u meer neem dan ook contact op met de 

politie. 

 

De Wijk en IJhorst 

steunen RoReKo ! 
Kipactie gaat dit jaar wel door 
 

Binnenkort start weer de succesvolle kipactie 

van de korfbalvereniging RoReKo. Afgelo-

pen jaar is deze actie helaas niet door gegaan 

in verband met Corona. Inmiddels zijn vol-

doende maatregelen genomen om de actie wel 

te kunnen laten starten. Zowel tijdens de ver-

koop als bij de aflevering houden de leden 

zich aan de richtlijnen door op 1.5 meter af-

stand en met mondkapje de klanten te bena-

deren.  
 

De vereniging is dankbaar en blij dat met 

deze actie meer dan duizend ‘sponsors’ in De 

Wijk, IJhorst en omgeving,  de vereniging 

een warm hart toedragen. 
 

De verkoop begint op 29 november en duurt 

tot 4 december. De verkopers komen zoveel 

als mogelijk aan de deur waar u kunt bestel-

len en direct contant betalen. Ook kunt u een 

bestelling online plaatsen. Dat kan via 

kipactie@kvroreko.nl 
 

Op zaterdag 18 december worden de kippro-

ducten bij u thuis afgeleverd.  

 

 
 

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   
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Nieuwe speeltoestellen aan 

de Stobbe, en de Com de 

Vos van Steenwijkstraat 
 

De bestuursleden van Speeltuinvereniging 

“De Speulhorst” hebben niet stilgezeten de 

laatste tijd! Achter de schermen is er hard 

gewerkt om subsidies en fondsen te werven, 

plannen te schrijven, en sponsoren te zoeken, 

toen dat allemaal geregeld was, kwam het 

leukste, maar zéker 1 van de moeilijkste on-

derdelen… nieuwe toestellen uitzoeken. 
 

Voor die klus hebben we via social media een 

oproep aan de kinderen uit het dorp gedaan en 

hebben we gevraagd wat ze graag zouden 

willen in een nieuwe speeltuin, natuurlijk 

moest het wel binnen bepaalde grenzen blij-

ven.. niet alles mag zomaar geplaatst worden, 

én het moest natuurlijk binnen een bepaald 

budget blijven. Uiteindelijk denken we dat we 

erg goed geslaagd zijn!  
 

Aan de Stobbe staan nu een prachtig klim,-

klauter,- en glij toestel, een nieuw duikelrek, 

en een nieuwe schommel. En wat wordt er al 

een boel op gespeeld! Hartstikke leuk om te 

zien dat er veel gebruik gemaakt wordt van de 

nieuwe toestellen! 
 

Aan de Commissaris de Vos van Steenwijk-

straat is een mooi nieuw klim en klauter toe-

stel geplaatst, ook hier wordt al dankbaar ge-

bruik van gemaakt! Zoals eerder al geschre-

ven, deze prachtige toestellen hadden wij niet 

kunnen plaatsen zonder de financiële hulp van 

onze donateurs, de sponsoren, en de fondsen, 

ook zijn we enorm geholpen door Rene Roo-

ze die al het witte speelzand met zijn shovel 

op de juiste plek heeft geschoven! 
 

Voor het vernieuwen, het onderhouden, en 

behouden van de speeltuinen in de Wijk, is 

het bestuur van “De Speulhorst” doorlopend 

bezig met het werven van financiële midde-

len, ook u als inwoner van ons mooie dorp 

kan hier uw steentje bijdragen! Hoe? Via in-

fo@speulhorst.nl kunt u zich  gemakkelijk 

aanmelden als donateur, en het kost u maar 

€15,00 per jaar! Wij wensen de kinderen veel 

speelplezier toe op de nieuwe toestellen! De 

nieuw geplaatste toestellen zijn mede moge-

lijk gemaakt door, Gemeente De Wolden, 

Coop Dunnink, MC De Antrappers, Atlas 

Sport, VSBfonds, Buurtfonds, Univé, NAM, 

én natuurlijk onze dierbare donateurs van “De 

Speulhorst”! Blijf op de hoogte van de ont-

wikkelingen rondom de speeltuinen door ons 

te volgen op Facebook! 
 

Groetjes, 

Het bestuur van “De Speulhorst” 

Vera, Marieke, Nicole, Katie en Cindy 

 

 

Adverteren in dewijk.info?  
       Telefoon:  06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info        

 www.dewijk.info 



  

 5 

 



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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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. Door de vrij vochti-

ge zomer zijn ze lekker gegroeid dus ook 

grotere maten zijn nu beschikbaar. Voor de 

prijs hoeft u het niet te laten. De bomen vari-

ëren 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 ,11 en 18  

december van 10:00 tot 13:00 uur op de 

volkstuin. De Volkstuin is te vinden aan het 

einde van de Broeksteeg, zijweg Hendrik 

Tillemaweg de Wijk. Tot dan. 

mailto:vtvdeslenken@gmail.com
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De Wolden zet in op                  

versnelde woningbouw  
 

In heel het land is er een grote behoefte aan 

extra woningen. Zo ook in onze regio. Ge-

meente De Wolden zet de komende jaren in 

op een versnelling van de woningbouw. Om 

dit te bewerkstelligen wordt er ingezet op het 

verkorten van de doorlooptijd van aanvragen 

en plannen die met een verkorte procedure 

vergunt kunnen worden.  
 

Tijdelijke woningen  
De Wolden onderzoekt de mogelijkheden van 

de zogenoemde flexwoningen. Dit zijn tijde-

lijke woningen voor maximaal tien jaar. Deze 

flexwoningen kunnen onder andere worden 

ingezet op bestaande erven, braakliggende 

percelen of toekomstige uitbreidingslocaties. 

Flexwoningen zijn doorgaans volledig gepre-

fabriceerd, waardoor ook de bouwfase een 

stuk korter is dan bij reguliere woningen. Het 

tijdelijke karakter van flexwoningen sluit bo-

vendien goed aan bij de behoefte onder jonge-

ren/starters op de woningmarkt.  
 

Woningen splitsen  
Op dit moment is het al mogelijk om een gro-

te woning op te splitsen in twee of meerdere 

kleine woningen. Nu geldt nog de voorwaarde 

dat de woning een inhoud moet hebben (na 

splitsing) van 450 m3. Deze oppervlakte eis 

willen we verkleinen. Hiermee zorgt de ge-

meente tevens voor een benodigde transfor-

matie van de woningvoorraad. Op dit moment 

zijn er relatief veel grote dure koopwoningen 

in De Wolden, terwijl er meer behoefte is aan 

kleinere, goedkopere (koop)woningen. Het 

splitsen van woningen kan op deze manier 

tevens bijdragen aan betaalbare woningen 

voor jongeren/starters op de woningmarkt.  
 

Transformatie  
Binnen de bebouwde kom wordt ook ingezet 

op de transformatie van bestaande gebouwen. 

Leegstaande winkels, kantoorgebouwen en 

bedrijfsgebouwen die getransformeerd kun-

nen worden naar woningen.  

Wethouder Gerrie Hempen: “En natuurlijk 

blijven we uitvoering geven aan onze strategi-

sche woningbouwplanning. Hierin staan de 

uitbreidingslocaties voor de grote kerndorpen. 

Dit soort plannen vergt alleen meer tijd en 

daarom ben ik blij dat we nu ook stappen 

kunnen maken voor de kortere termijn.”  
 

Onderzoek woningmarktbehoefte  
Om de komende vier jaar regie te hebben op 

de woningmarkt, is vernieuwing van de 

woonvisie vereist. Voor dit nieuwe woonbe-

leid is kennis van de woningmarkt naar seg-

menten en op kern-, wijk- en dorpsniveau en 

van de woon- en zorgbehoefte van de ver-

schillende doelgroepen noodzakelijk. Wat 

zijn de behoeften in de verschillende plaatsen, 

dorpen en wijken en welke woon- en zorgbe-

hoefte hebben de verschillende doelgroepen, 

zowel huur als koop?  
 

Gemeenten en corporaties in Zuidwest- en 

Midden-Drenthe doen gezamenlijk onderzoek 

om antwoord te krijgen op deze vragen. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbu-

reau Companen. De gemeente gebruikt deze 

informatie om beleid te maken.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van 

beschikbare data en een flitsenquête onder 

bewoners. Daarnaast organiseerde de ge-

meente een marktkennerspanel van  

dorpsbelangenorganisaties, makelaars en ont-

wikkelaar en een klankbordgroep van woon-

zorg aanbieders. De resultaten van het onder-

zoek worden begin december 2021 verwacht.  
 

Capaciteit ambtelijke organisatie  
Om woningbouwprojecten in de initiatief- of 

planfase te versnellen is met name extra amb-

telijke capaciteit noodzakelijk. Binnen de 

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoo-

geveen wordt er hard aan gewerkt om de ca-

paciteit op peil te brengen.  

Ook zoekt de gemeente de samenwerking met 

externe partijen, zoals het Impulsteam Wonen 

van de Provincie Drenthe. Het Impulsteam 

Wonen ondersteunt kleinschalige bewoners-

initiatieven en helpt gemeenten bij gebieds-

ontwikkelingen.  
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Wacker periodekampioen 
v.v. Makkinga -v.v. Wacker  2 – 4 
 

Door alle corona problemen er om heen, 

kwam het feit, dat onze voetbalclub Wacker 

zondagmiddag in Makkinga zijn eerste kers 

op de slagroomtaart kon verdienen in de vorm 

van een periodekampioenschap, bijna in de 

vergeethoek en  toch was het zo! Doodzonde 

natuurlijk, dat dit dan moest gebeuren zonder 

publiek en zonder supporters! Maar de 

K.N.V.B. is onverbiddelijk en zegt: voetbal-

len! En dat gebeurde op deze herfstzondag op 

het sportpark in het Friese Makkinga, onder 

leiding van scheidsrechter S.Visser, die nou 

niet altijd even gelukkig was in zijn beslissin-

gen! 
 

Er zat natuurlijk, vooral voor de Wijkers toch 

wel wat druk op deze wedstrijd, doch zij lie-

ten al snel zien, dat zij niet voor niets aan de 

top van de ranglijst in de 4e klasse district 

Noord staan. In alle opzichten staken  zij bo-

ven de gele mannen uit Makkinga uit en doel-

punten konden niet uitblijven. Een wat 

vreemde kopbal van aanvoerder Edwin Dek-

ker bracht onze blauwwittten aan de leiding. 

En dan denk je dat de ban gebroken is, doch 

door een fout in de middenlinie van Wacker, 

weet Makkinga zowaar de gelijkmaker te 

produceren. En de morele sterkte van dit 

Wacker is juist om dan juist “de kop er bij te 

houden”. Daar had men kennelijk een flinke 

kop warme thee voor nodig, want in een mum 

van tijd, na de rust, kwam de ploeg op stoom. 

1 minuut na rust bracht aanvoerder Edwin 

Dekker de stand op 2 – 1 voor de ploeg uit De 

Wijk en nog geen 2 minuten daarna bracht 

Joost van der Weide, uit een sublieme voorzet 

van Dennis Westerbeek, met een geweldige 

knal nummer drie op het scorebord. En toen 

diezelfde Dennis Westerbeek met een prach-

tig schot de stand op 4 – 1 bracht, waren de 

mannen uit Makkinga geslagen. Het was lo-

gisch dat Wacker, met het periodekampioen-

schap op zak, de wedstrijd rustig kon uitspe-

len. Groot feest uiteraard bij de selectie, bij 

trainer Gert Jan Hoekstra en zijn staf, bestuur 

en bij het wel heel kleine groepje supporters! 

Als je deze eerste acht wedstrijden bekijkt, zal 

vriend en vijand moeten constateren, dat deze 

hierboven genoemde kers op de slagroom-

taart, dik en dik verdiend is. Hulde, hulde, 

hulde! 
 

Jan Tijink 
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Jan en Tina vieren                 

Diamanten huwelijk 
Het was woensdag 17 november groot feest 

aan de secr. Ottermanweg in De Wijk. Waar 

Jan en Tina Bork-Oostindiën het 60 jarig hu-

welijk vierden. Ook burgemeester Janny 

Vlietstra kwam even langs om het echtpaar te 

feliciteren en een gebaksvorkje mee prikken. 
 

Jan (81) werd geboren in Pesse, maar is geto-

gen in Ruinen. Het was tijdens een dansvond 

bij zaal Kuik dat hij zijn oog liet vallen op 

Tina (80). Jan: ’Ze viel me gelijk op’. Al had 

Tina niet veel oog voor hem.  ‘Hij was daar 

met een ander meisje, maar dat bleek achteraf 

zijn buurmeisje te zijn’. Later kwamen ze 

elkaar weer tegen bij de bioscoop. Jan: ‘Maar 

bij een uitvoering van Muziekvereniging 

Apollo, waar Tina lid van was, begon het iets 

serieuzer vormen aan te nemen. En toen 

mocht ik haar ook voor het eerst naar huis 

brengen’.  
 

Ze trouwden op 17 november 1961 in het 

gemeentehuis in De Wijk. Waar burgemeester 

Pierre Daniël de la Saussaye Briet gelijk kans 

zag om Jan lid te maken van de plaatselijke 

voetbalclub. Na afloop was er feest bij café 

Wittink.  

Omdat ze nog geen woonruimte hadden trok-

ken ze in bij haar ouders aan de Dorpsstraat.   
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Waar de familie een fietsenzaak runde. 

(Rijwielhandel Jan Oostindiën, waar nu Chi-

nees afhaalcentrum De Wijk is gevestigd).  

Toeval of niet, ook de vader van Jan was 

fietsenmaker in Pesse. Na een jaar kregen ze 

eigen huisje aangeboden aan de Beatrixweg. 

Daarna verhuisden ze nog een keer in het 

dorp. Inmiddels wonen ze alweer een kwart 

eeuw met veel plezier aan de Ottermanweg.  
 

Bezigheden 
Jan ging na de Militaire Dienst aan de slag 

als Timmerman. Om vervolgens de overstap 

te maken naar de BAM.  Waar hij tot zijn 

pensionering werkzaam was als uitvoerder. 

Tina was werkzaam in de huishouding.  Bei-

den zijn nog vit en vitaal en ze mogen er nog 

graag op uit trekken. Bezigheden zijn er ook 

nog genoeg. Zo mag Jan graag knutselen. 

‘Alles wat kapot is kan hij maken vertelt zijn 

dochter’. Ook schilderen en tekenen zijn ge-

liefde hobby’s. Tina houdt zich het liefst be-

zig met huishoudelijke klusjes, puzzelen en 

tuinonderhoud. ‘Ze is de vraagbaak voor de 

familie, ze weet alles. En anders zoekt ze het 

op Internet wel op vertelt haar andere doch-

ter. ‘Ook op social media is ze actief’.  
 

Verloren trouwring 
Het echtpaar kwam twee jaar geleden ook 

nog een bijzondere manier in het nieuws, 

nadat de verloren trouwring van Tina na vijf-

enveertig jaar werd teruggevonden.  Deze 

kwam boven water  bij graafwerkzaamheden 

in  een tuin aan de Parkweg in De Wijk.  Op 

de plek waar haar ouders vroeger woonden. 

Hoe ze de ring kwijt geraakt is weet Tina niet 

meer precies. ‘Dat is waarschijnlijk tijdens 

het wassen gebeurd. Mijn vader heeft destijds 

de riolering nog open gehaald om te zoeken, 

maar de ring werd niet gevonden’.   Het kost-

bare kleinood zit sindsdien weer om haar 

vinger.  
 

Geven en nemen 
Uit het huwelijk werden vier kinderen gebo-

ren, twee dochters en twee zonen.  Een zoon 

is helaas overleden. Daarnaast zijn er ook 

nog zes kleinkinderen en twee achterklein-

kinderen. En het geheim van een 60 jarig 

huwelijk? Jan: ‘Geven en nemen. Ach, soms 

knettert het even wat, maar dan is het beter 

om eerst even tot tien te tellen!’.  
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Nog meer drempels in 

de Julianaweg! 
 

De Julianaweg in De Wijk was vorige week 

tijdelijk gestremd. Ter hoogte van verzor-

gingstehuis Dunninghe is een drempel aange-

legd. Deze voorziet er in dat het verkeer 

wordt afgeremd, omdat er een inrit met par-

keerplaatsen komt voor de nieuwe huisartsen-

post. Deze komt in de oude bibliotheek. De 

gemeente heeft onlangs toestemming verleend 

om het pand te verkopen. Wanneer de verbou-

wing begint is nog niet bekend. Of de nieuwe 

drempel echt nut heeft daar twijfelen sommi-

ge bewoners aan. Het wordt de vierde drem-

pel in de Julianaweg over een afstand van 

minder dan een kilometer.  
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Slagwerkensemble van 

Apollo trad op in                      

De Tamboer te Hoogeveen 
 

Toen bekend werd dat er op 6 november een 

festival werd georganiseerd door de vier 

noordelijke muziekbonden, was dit voor de 

muzikanten uit de Wijk de bekende stip aan 

de horizon. 
 

Het was allang geleden, dat het Slagwerken-

semble had opgetreden voor publiek, dus 

werd er door de leden na de zomervakantie 

weer fijn gerepeteerd. Normaal gesproken 

zou op deze dag een concours gehouden wor-

den, maar door de Covid omstandigheden 

werd er door de bonden besloten om een fes-

tival te organiseren, waarbij de deelnemers 

wel een beoordeling van hun optreden kre-

gen. 
 

Bij aankomst bij Theater De Tamboer, dat 

werd geopend in 1967, werden de instrumen-

ten uitgeladen en even voor 15.00 uur stond 

het SWE klaar voor hun optreden. Dirigent 

Erik Zweers dirigeerde vol overgave zijn or-

kest en het optreden, waar vier nummers wer-

den gespeeld, werd na afloop dan ook zeer 

gewaardeerd door de jury. Dit optreden proeft 

dus naar meer en de voorbereidingen voor 

een volgend optreden zijn dan ook alweer in 

volle gang! 
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