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De Valentijnsactie is geslaagd. Er werden 

weer vele taarten verkocht voor het goede 

doel. Dit jaar is het bedoeling om een zgn. 

‘Valentijnsfonds’ op te zetten. Om hiermee 

(kleine) dorps initiatieven en goede doelen 

financieel te ondersteunen in De Wijk. Dat 

kan een persoon, club of groep zijn die het 

verdiend om in het zonnetje gezet te worden.  

Iets in De Wijk dat aangepakt, gerepareerd  

of opgeruimd moet worden, maar waarvoor 

geen geld beschikbaar is. Deze actie is op 

touw gezet door Arend Klomp en Benny Spin 

en wordt ondersteund door Stichting Storck 

(Antrappers) en Businessclub Wacker. 
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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, nieuws redactie?                                   
Telnr. 06-50953385                                                      

mail:   info@dewijk.info   

Internet: info@dewijk.info 

Zal ut zo wezen……? 
 

Met een brede glimlach moest ik terug den-

ken aan een voorval welke ik hoorde op een 

doordeweekse zaterdagmiddag. De situatie, je 

kunt het een beetje omschrijven van een com-

binatie tussen buurman en buurman, het over-

bekende stukje “Hoi en Moi” van Martin 

Wolf, of de broers Herman en Wilfried Fin-

kers  in een theater (alles in willekeurige 

volgorde trouwens) 
 

Met een beetje (boel) fantasie erbij kun je je 

ook inbeelden dat twee boeren, die na het 

hooien beide met een grasstengel in de mond, 

zittend in het gras, genieten van het mooie 

land. Aan de rand van de groene weide brand 

het zonnetje tevreden op hun rooie ooft ter-

wijl ze de gebeurtenissen van de dag doorne-

men. Afijn, de twee mannen waren mooi an 

de keuvel, waarbij alle zaken in de wereld ter 

sprake waren geweest, of wat zeker en vast 

nog ter sprake zou komen. 
 

Van oude, gammele bruggetjes in Dickninge, 

tot een petitie van Ooievaars, die naar Den 

Haag willen vliegen, om genoemde petitie 

aan te bieden aan het kabinet. Volgens ge-

ruchten is het een petitie, niet om het aantal 

ooievaars in deze omgeving bespreekbaar te 

maken, maar om het leven van de mensen 

weer wat enthousiaster en vrolijker te maken, 

waarbij er wat minder gezeurd gaat worden 

over wat dan ook. Ik denk zelf dat velen het 

met de ooievaars wel eens zijn…… 
 

Het gesprek tussen beide mannen kreeg na 

een paar minuten, opeens een rare wending 

toen de ene man, laten we hem voor het ge-

mak Barend noemen, iets opviel tijdens het 

gesprek. 

Wat ziej dur eingluk mu en versleten uut, b’j 

ziek of hej brommen ehad van de vrouwe? 

Hol toch op, schei uut!! Ik bin dur helemaole 

flauw van. Vrogger waren ut de Ringzegels 

die we spaarden.  Later begonnen de kiender 

mit die Voetbal (Panini) plaaties en now kriej 

bijna gien eten meer aj de plaaties van die 

Elfstedentocht vergeten hebt bij de Coop….. 

Wat kump dur nog meer? As er now een 

mooi boek met plaaties sparen over De Wiek 

kwam, dat zok wè mooi vienden, maar ik gao 

now liever karper vissen. 
 

De andere, waarschijnlijk had hij de naam 

van Gerard, vond het idee om te gaan vissen 

nog niet zo raar. Ze kenden beide nog wel een 

mooi plekje om te vissen, ergens in Heeren-

veen en je kon er ook nog mooi overdekt zit-

ten. Dat beide nog niet in het bezit waren van 

een Vis Rijbewijs kon de pret niet drukken en 

ze spraken af om over een uur te verzamelen 

bij Café De Wiekslag en dan van daaruit ge-

zamenlijk richting het hoge noorden te rijden. 

Met die gedachte werd mijn glimlach dus 

GROOT, het zal wel een IJzige Strijd worden 

en vast met eeuwige Roem….. 
 

Een week later, de klok had net 6 minuten 

voor 4 geslagen, was ik toch wel benieuwd 

hoe het gegaan was met beide vissers. Iets 

van “Koop elders niet, wat  

de Wijk U biedt” 
 

Hadden ze een Helse Tocht gemaakt, of was 

het gebleven bij mooie praatjes (visserslatijn) 

en waren ze blijven plakken aan de bar? 

Bij dat laatste was de dag vast geëindigd met 

een fikse uitbrander, nadat de achterdeur 

voorzichtig was gevuld de sleutel en achter 

de deur de deegrol stond te wachten op een 

tegenstander…… 

 

Kop dur Veur 

Stebo 
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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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Alfred Goldstein, een                   

bestuurder uit Holten 
Door: Jan Bolling 
 

Vele jaren hebben verenigingen in de Wijk 

gebruik kunnen maken van de bestuurlijke 

kwaliteiten van gemeentesecretaris A.W.G. 

Goldstein, of dat nou de voetbalvereniging 

Wacker betrof of de Rederijkerskamer "De 

Bloem" maakte niet zoveel uit, hij was geta-

lenteerd in het bestuurswerk. In veel gevallen 

hanteerde hij de voorzittershamer, hij huldig-

de het principe dat je niet per se een goed 

voetballer hoefde te zijn om een goed voorzit-

ter van een voetbalclub te kunnen zijn. Door 

zijn werkzaamheden op het gemeentehuis was 

hij goed op de hoogte van het wel en wee in 

het dorp en wat er leefde in het verenigingsle-

ven. Die kennis kwam hem goed van pas bij 

zijn bestuurswerkzaamheden in allerlei maat-

schappelijke geledingen. 
 

Alfred W.G. Goldstein werd in 1917 in Hol-

ten geboren, hij had twee oudere zusters en 

een tweelingzus, zijn vader was gemeentese-

cretaris van de gemeente Holten. Alfred ging 

na de lagere school in Holten naar het lyceum 

in Almelo, iedere schooldag op en neer van 

Holten naar Almelo met de stoomtrein, dat 

hakte er qua tijd behoorlijk in. Toen Alfred 

het lyceum achter zich had gelaten wilde hij 

in de voetsporen van zijn vader treden. Een 

schoolopleiding om administratief medewer-

ker te worden op een gemeentesecretarie be-

stond er toen nog niet, het opleidingstraject 

bestond uit het opdoen van ervaring en cur-

sussen volgen. Hij kon werk vinden op de 

gemeentesecretarie van Markelo als volontair, 

tegenwoordig zou je dat stagiair noemen, geld 

verdienen was er in dit stadium niet bij. 
 

Alfred was om medische redenen vrijgesteld 

van militaire dienst en hoefde zich zodoende 

in 1939 niet te melden voor de mobilisatie 

van het leger omdat er oorlogsdreiging in de 

lucht hing die leidde tot de Tweede Wereld-

oorlog. In Deventer was een tijdelijke vacatu-

re ontstaan omdat de desbetreffende ambte-

naar wel onder de wapenen moest vanwege 

die oorlogsdreiging. De vrijgekomen arbeids-

plaats werd door Alfred ingenomen; lang 

heeft dit  echter niet geduurd, hij keerde al 

vrij snel weer naar Markelo terug. De ge-

meentesecretarie van de Wijk had begin 1940 

een bescheiden omvang wat het aantal ambte-

naren betreft. De gemeente werd aangevoerd 

door burgemeester Mr. J. de Blieck, die admi-

nistratief werd bijgestaan door gemeentese-

cretaris Dirk Jan Maurits Carel Otterman en 

gemeenteontvanger Durk Elzinga. Alfred 

Goldstein aan zijn bureau in het gemeente-

huis .Op de oproep voor 2e ambtenaar op de 

gemeentesecretarie solliciteerde Alfred. Er 

waren voor deze vacature maar liefst 87 solli-

citanten waarvan 6 werden opgeroepen voor 

een gesprek.  
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Alfred was één van die zes en op zijn 98 cc 

DKW motor, die hij van zijn eerst verdiende 

centen had gekocht, reed hij van Holten naar 

de Wijk voor een nader gesprek op het ge-

meentehuis. Na dit gesprek gaf Alfred zich-

zelf niet zoveel kans dat ze hem zouden aan-

nemen maar op 27 mei 1940 kreeg hij echter 

een telegram met de mededeling: "Benoemd, 

verzoeke bericht wanneer komst mogelijk, 

gaarne onmiddellijke indiensttreding". 
 

Naar de Wijk 

Alfred werd per 1 juni 1940 benoemd en zo-

doende kwam hij in de Wijk terecht waar hij 

zijn verdere leven zou blijven. Hij vond huis-

vesting bij Klaasje Meier-van Dijk die naast 

haar drukke werkzaamheden in de tabakswin-

kel en kapsalon aan Dorpsstraat 39 nog tijd 

vond om kost en onderdak te bieden aan der-

den. Klaasje had een zekere lokale reputatie 

waar het haar kookkunst betrof, ze bereidde 

heel smakelijke maaltijden en besteedde veel 

aandacht aan het tafeldekken. Als Alfred eens 

een weekend naar Holten wilde om zijn ou-

ders te bezoeken pakte hij de fiets, z'n motor 

had een schuilplaats gevonden in de molen, 

door de benzineschaarste in de oorlog kon je 

er toch niet op rijden en de bezetter stond het 

bezit van een motor ook niet toe. 
 

Ambtenaar van de burgerlijke stand 

Toen Alfred al vrij snel na zijn benoeming 

burgemeester de Blieck begeleidde naar As-

sen zei deze tijdens de rit er naar toe: "Nu we 

toch zo in Assen zijn moest je van deze gele-

genheid maar gebruik maken om je te laten 

beëdigen als ambtenaar van de burgerlijke 

stand". Zo was hij al op jonge leeftijd ge-

machtigd om huwelijken te voltrekken en 

zaken als geboorten en overlijden administra-

tief af te handelen. Vooral het voltrekken van 

een huwelijk was in het begin een aangele-

genheid die bij de jonge ambtenaar van de 

burgerlijke stand door zijn onervarenheid 

enige zenuwachtigheid teweegbracht. Lang 

heeft Alfred niet met burgemeester de Blieck 

samengewerkt want deze moest in april 1941 

vertrekken omdat zijn vrouw van joodse af-

komst was. Burgemeester Gelinck van Rui-

nerwold nam de waarneming op zich tot juli 

1941, toen werd Eizo Z. Oldenbanning tot 

burgemeester benoemd. Hij zou deze functie 

blijven uitoefenen tot het eind van de Tweede 

Wereldoorlog. 

Alfred Goldstein aan zijn bureau in het gemeentehuis 
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Eerste vrouwelijke medewerker 
In 1944 werd de eerste vrouwelijke medewer-

ker op de gemeentesecretarie aangesteld, dat 

was Dori Top afkomstig uit Meppel. Nadat 

ze haar H.B.S.- diploma in 1942 had gehaald 

was ze van plan om voor tandarts te studeren, 

na een poosje leek haar dat niet de geschikte 

studie en ging vervolgens economie studeren. 

Door de oorlogssituatie brak ze haar studie af 

en solliciteerde ze als ambtenaar op de ge-

meentesecretarie in de Wijk. Ze betrok een 

kamer bij Annigje Flederus-Gol, die op 

Dorpsstraat 14 woonde en ging later in de 

kost bij Lammert Schoemaker aan de Juliana-

weg 23. Na een poosje verwisselde ze van 

kosthuis en ging naar Klaasje Meier-van 

Dijk. 
 

Op 11 april 1945 kreeg Alfred weer te maken 

met een burgemeesterwisseling omdat Hen-

drik Slot toen tot december van dat jaar tijde-

lijk gerechtigd was de ambtsketen te dragen. 

Met de komst van burgemeester Pierre Daniël 

de la Saussaye Briët in december 1945 brak 

een stabiele periode aan; die heeft het ambt 

tot 1970 uitgeoefend. Alfred heeft zo heel 

wat burgemeesters zien komen en gaan, van 

1970 tot 1981 heeft hij samengewerkt met 

Reinoud A. ridder van Rappard en tegen zijn 

pensionering aan nog even met Leen de Beij. 
 

Om de noodzakelijke kennis op te doen wat 

de gemeenteadministratie betreft ,gaf de ge-

meentesecretaris van Hoogeveen aan de ge-

meenteambtenaren uit de regio Hoogeveen 

cursussen, zo volgden Alfred en Dori ook 

lessen bij hem. Intussen had Amor het pad 

van Alfred en Dori doorkruist en trouwden ze 

in 1949. Ze gingen wonen op Julianaweg 17 

waar tot dan toe het postkantoor gevestigd 

was. Een tijdje heeft het jonge paar de voor-

kamer en de kleine aanbouw van hun huis 

aan de gemeente moeten afstaan omdat in de 

voorkamer de administratie van Gemeente-

werken was gevestigd. In 1957 verhuisden ze 

met z'n drieën, dochter Mieke was inmiddels 

geboren, naar wat toen nog Plantsoen heette, 

later is dit omgedoopt in Goldsteinplantsoen. 

Toen in 1954 gemeentesecretaris Otterman 

met pensioen ging solliciteerde Alfred met 

succes naar de vrijgekomen functie. Hij heeft 

die functie tot zijn pensionering in 1982 uit-

geoefend. Naast zijn werkzaamheden als ge-

meentesecretaris verzorgde hij de recensies 

van de plaatselijke verenigingen voor de 

Meppeler Courant. Vele jaren heeft hij de 

rubriek "Uit vroeger tijden" in Het Wapen 

verzorgd. Toen de jaren begonnen te tellen 

heeft hij dat overgedragen aan Sina Meier-

Stroobach. Op zaterdagmiddag moest je geen 

beroep op hem doen, dat was de vaste kaart-

middag en die was hem heilig. 
 

Tennisclub "Voorwijk" 
Tennisclub "Voorwijk" heeft in Alfred en 

Dori altijd trouwe en toegewijde leden gehad, 

Alfred was medeoprichter en heeft een tijd 

lang de voorzittershamer gehanteerd maar 

vond later dat deze bij de burgemeester hoor-

de en zodoende werd P.D. de la Saussaye 

Briët voorzitter. Nog altijd eert Tennisclub 

"Voorwijk" zijn voormalige voorzitter met de 

zgn. Goldsteindag, een toernooi waar sterkere 

spelers met zwakkere worden gemixt, en die 

meestal aan het eind van het tennisseizoen 

wordt gehouden. 
 

Rederijkerskamer "De Bloem" 
Bij rederijkerskamer "De Bloem" nam Alfred 

in 1953 het voorzitterschap over van Albert 

Naarding. Alfred combineerde het voorzitter-

schap gedurende lange tijd met dat van souf-

fleur. Onder zijn voorzitterschap bloeide De 

Bloem, wat zich onder meer uitte in succes-

volle deelnames aan toneelconcoursen en 

veelvuldige optredens in de regio. Hij wist in 

de juiste bewoordingen op de generale repeti-

tie de spelers succes te wensen voor de ko-

mende uitvoering onder het traditionele nutti-

gen van soep, die door de uitbater van "Het 

Oude Hogenkamp" aangeboden werd. Hij 

heeft de voorzittershamer tot 1977 gehan-

teerd. Voor zijn werkzaamheden als voorzit-

ter van De Bloem ontving hij het zilveren 

insigne van het Nederlands Centrum voor 

Amateurtoneel. >> 
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Vereniging voor Volksvermaken 
Het jaarlijkse reisje, georganiseerd door de 

Vereniging voor Volksvermaken, was een 

uitje waar de bejaarden, zo rond de jaren vijf-

tig van de vorige eeuw, reikhalzend naar uit-

zagen. Alfred werd bij de Vereniging van 

Volksvermaken in 1954 binnengehaald als 

secretaris en is van 1971 tot 1986 voorzitter 

geweest. Autobezitters uit de Wijk, toen nog 

maar een bescheiden aantal, stelden zich met 

hun auto beschikbaar om een dag met de oud-

jes op pad te gaan. Zuivelfabiek Rogat stelde 

voldoende kaas en boter beschikbaar en voor 

broodjes en rookvlees waren ook plaatselijke 

sponsoren, dat kwam mooi van pas want het 

budget voor dit evenement was beperkt. De 

echtgenotes van de bestuursleden smeerden 

bij café Hazelaar de broodjes rijkelijk met 

boter en belegden ze royaal met kaas en rook-

vlees. Als al het proviand ingeladen was stel-

de de stoet zich in het dorp op en werd door 

de achterblijvers uitgezwaaid. 's Avonds liep 

het hele dorp uit bij de intocht als de stoet, 

voorafgegaan door Apollo, door een haag van 

belangstellenden het dorp in reed. Dori kijkt 

met genoegen terug op de bejaardentochtjes, 

die niet alleen voor de ouden van dagen, maar 

ook voor de begeleiders en organisatoren bij-

zondere dagen waren. Als voorzitter van de 

Vereniging voor Volksvermaken heeft Alfred 

ook een grote rol gespeeld bij het jaarlijkse 

Concours Hippique dat met Pinksteren werd 

gehouden. 
 

De brandweer 
De brandweerauto stond eerder geparkeerd in 

een garage achter de oude school, vlak naast 

het garagebedrijf van Albert Vosseberg. Alf-

red heeft, als ondercommandant een tiental 

jaren deel uitgemaakt van het brandweer-

korps, dat geheel uit vrijwilligers bestond. 

Als er brandalarm was spoedden de korpsle-

den zich naar de brandweergarage waar Al-

bert Vosseberg, als chauffeur, de auto vaak al 

had gestart. Zo ook op een keer tijdens stren-

ge vorst bij een brand in de Oosterwijk. De 

mannen hadden de grootste moeite om de 

brand te blussen omdat het water in de slan-

gen bijna ging bevriezen. Gelukkig stonden er 

geen mensenlevens op het spel en nadat het 

sein "brand meester" was gegeven gingen de 

spuitgasten naar café Wittink om zich bezig te 

houden met de "nabluswerkzaamheden". 
 

Hopman van de padvinders 

Een tijd lang was er in de Wijk een afdeling 

van de padvinderij, waarvan Alfred hopman 

is geweest. Hij had in Holten al ervaring op-

gedaan als Assistent-Verkennersleider met als 

hoogtepunt zijn deelname in 1937 aan de We-

reldjamboree in Vogelenzang. Hij wist voor 

elkaar te krijgen dat in de boerderij naast Hui-

ze Dickninge clubruimte beschikbaar kwam 

en kreeg van R.H. de Vos van Steenwijk*  

Brandweerkorps:  

v.l.n.r. Klaas Korf, Hen-

drik Wittink, Jacob Poort-

man, Alfred Goldstein, 

Willem Bolling en Albert 

Vosseberg 
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toestemming om de afdeling "De Vos van 

Steenwijkgroep" te noemen. Op 23 april werd 

gewoonlijk op de brink voor de molen een 

vlag geplaatst, padvinders hielden bij toer-

beurt de wacht om op deze wijze St. Joris te 

eren, zo maar één van de activiteiten van de 

"De Vos van Steenwijkgroep", waar Alfred 

ook bemoeienis mee had. 
 

Voetbalvereniging Wacker 

Voetbalvereniging Wacker heeft altijd op een 

warme belangstelling van Alfred kunnen re-

kenen. Het gebeurde maar zelden dat hij een 

thuiswedstrijd van de blauw-witten oversloeg 

en was ook bij de uitwedstrijden vaak van de 

partij. Toen de voorzittershamer in 1958 door 

Hendrik Hendriks werd neergelegd was de 

keus voor Wacker niet moeilijk om een nieu-

we voorzitter te kiezen, bijna vanzelfsprekend 

viel de keus op de man die bijna geen wed-

strijd miste en langs de lijn genoot van het 

voetbalspel, Alfred Goldstein.  
 

Met strakke hand leidde hij de vergaderingen 

en schuwde het niet om spelers die zich niet 

hielden aan de afspraken die in de club gol-

den, terecht te wijzen, zo kon een speler die 

het clubtenue niet respecteerde, door een 

zwarte voetbalbroek te dragen in plaats van 

een witte, op een reprimande van de voorzit-

ter rekenen. De aanvoerder van het eerste 

elftal, in die tijd Jan Talen, werd menigmaal 

op maandagmorgen op het gemeentehuis ont-

vangen om aanwijzingen omtrent de gang van 

zaken in het eerste elftal in ontvangst te ne-

men. Soms gebeurde het dat burgemeester 

Briët ook bij dit onderhoud aanwezig was. Na 

een opmerking van Jan, dat het eigenlijk jam-

mer was dat het bondentoernooi nog nooit in 

de Wijk had plaatsgevonden, werd het net-

werk van de burgemeester en de gemeentese-

cretaris in werking gezet. Het bondentoernooi 

was een vriendschappelijk jaarlijks gehouden 

voetbaltoernooi van de verschillende gewes-

ten waar gestreden werd om een beker. Een 

telefoontje van de burgemeester naar een be-

vriende kennis van hem bij de KNVB in Zeist 

was genoeg om ervoor te zorgen dat het eerst-

volgende bondentoernooi in de Wijk plaats 

vond. In 1973 gaf Alfred de voorzittershamer 

door aan Jan Liezen. 
 

t Nut 
Voor de plaatselijke afdeling van de Maat-

schappij tot Nut van 't Algemeen, in de volk-

mond meestal 't Nut genoemd, heeft Alfred 

zich 25 jaar als secretaris verdienstelijk ge-

maakt. Zijn vrouw zette zich destijds in als 

vrijwilligster bij de Nutsbibliotheek, die toen 

gevestigd was naast de Nutsspaarbank waar, 

onder hetzelfde dak, ook Lefert de Boer 

woonde, nu Julianaweg 6. 
 

In 2007 kwam een eind aan het leven van een 

man die als bestuurder een bepalend stempel 

op de gang van zaken in verschillende vereni-

gingen heeft gedrukt. Alfred Goldstein was 

goed op de hoogte van hoe de relatielijntjes in 

het dorp liepen en veel verenigingen hebben 

geprofiteerd van het gemak waarmee hij iets 

van anderen voor de verenigingen gedaan kon 

krijgen. << 
 

* Mr. Dr. Reint Hendrik baron de Vos van 

Steenwijk (1885-1964) woonde op Huize 

Voorwijk en was Commissaris van de Konin-

gin in Drenthe van 1931-1943 en van 1945-

1951. 
 

Met dank aan: Dori Goldstein-Top, Henk 

Spijkerman, Geert Strick en Jan Talen. 

Dori Goldstein– Top en Alfred Golstein 
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Podcast Politieke Tour                    

De Wolden  
 

In de podcast Politieke Tour De Wolden 

wordt in aanloop naar de gemeenteraadsver-

kiezingen met lijsttrekkers van de 7 politieke 

partijen uit de gemeente De Wolden dieper 

ingegaan op hun verkiezingsprogramma. De 

podcast is gemaakt voor de jonge kiezers om 

hen op een laagdrempelige manier te infor-

meren over de gemeenteraadsverkiezingen 

en hen te motiveren naar de stembus te gaan 

op 16 maart 2022.  
 

Gedurende 7 afleveringen worden de politie-

ke carrières van de lijsttrekkers besproken, 

hun motivatie en aan de hand van een geko-

zen thema proberen zij jongeren uit De Wol-

den bij te praten om hen te helpen een wel-

overwogen keuze te maken in het stemhokje. 

De eerste aflevering wordt gepubliceerd op 8 

februari 2022 op Spotify. Elke week komen 

twee afleveringen online en in de laatste afle-

vering is burgemeester Inge Nieuwenhuizen 

te gast.  
 

De podcast is een van de middelen die de 

gemeente De Wolden deze verkiezingsperio-

de inzet om de opkomst voor het stemmen te 

bevorderen. Op 25 februari wordt de stem-

hulp gelanceerd en op 2 maart valt bij elke 

inwoner van De Wolden de verkiezingskrant 

op de deurmat.  

 

Te Koop: 

ANWB fietsendrager voor 2 elektrische fiet-

sen op trekhaak. Kantelbaar en inklapbaar. 

13 of 7 polige stekker. Telefoon: 06-

29451691 

 

Adverteren, tips, nieuws redactie?                                   
Telnr. 06-50953385                                                      

mail:   info@dewijk.info   

Internet: info@dewijk.info 

Caroline 50 jaar 

Ook Caroline  Pekel - Mar-

tens behoort tot de welbeken-

de ‘club van 50’  

Maandag 7 februari werd ze 

50 jaar. En wie deze leeftijd 

behaalt moet er aan geloven. 

Dus kreeg ze een Sarah in de 

tuin, plus natuurlijk een span-

doek met ludieke tekst. ‘Oma 

Caroline 50 jaar, wandelen, 

fietsen. zwemmen Caroline is 

hier in niet te temmen’. 

Ook op haar werk bij Mulde-

rij en Partners waren de colle-

ga’s dit niet vergeten. Ook 

daar stond er een grote op-

blaasbare Sarah  pop opge-

steld. En was de werkplek 

opgesierd met slingers. Caro-

line van harte gefeliciteerd.  
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Begrafenisvereniging R.I.P. 

   de Wijk - IJhorst 
 

Secr. Dhr. H. Linthorst  Adm. Mevr. A. de Jonge-Bouwknegt 

  Sparrenlaan 2   Dorpsstraat 75  

  7955 AM IJhorst  7957 AT  de Wijk 

  tel. 0655-377776  tel. 0522-820377 

  email :   secretarisrip@gmail.com ripdewijk@kpnmail.nl 

 

         

  

Wij nodigen onze leden uit voor de JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 

welke gehouden zal worden op woensdag 2 maart 2022 in Dorpshuis 

De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk. ’s Avonds om 20.00 uur. 

 

Agenda 

 

Opening 

Notulen ledenvergadering 4 maart 2020 

Jaarverslag secretaris 2020 / 2021 

Jaarverslag penningmeesteresse 2020 / 2021 

Verslag kascommissie 

Vaststelling 

Contributie / begroting boekjaar 2022 

Instappremie / waarde ledenpakket 

Pauze 

Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar is Mevr. G. Koster 

Aftredend en herkiesbaar is Mevr. A.de Jonge-Bouwknegt 

       Aftredend en (niet) herkiesbaar is Dhr. E. Kalter 

Mocht je belangstelling hebben voor een bestuursfunctie van onze vereni-

ging neem dan gerust even contact op met een van beide bovenstaande be-

stuursleden. 

 

WBTR  

Rondvraag 

Sluiting 

 

De vergadering gaat door volgens de dan geldende coronamaatregelen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Begrafenisvereniging R.I.P. 

 

H.Linthorst, secretaris 

 

mailto:secretarisrip@
mailto:ripdewijk@kpnmail.nl
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 

V.V. WACKER –                         

V.V. OLYPHIA  2 – 4 
 

Het gaat wel hortend en stotend voor Wacker 

om de hervatting van het voetbalseizoen 

2021/2022 te bereiken. Het begon meteen al 

met een aantal vrije zondagen, zodat er wat 

vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd 

konden worden.  De technische commissie 

had inderdaad een mooi aantal thuiswedstrij-

den georganiseerd, zodat er ook weer wat 

geld in het laatje kon komen en…………men 

zich ook terdege kon voorbereiden om die 

mooie koppositie in de 4e klasse (9 wedstrij-

den en nog ongeslagen!) te continueren  
 

En nu, terwijl die serie oefenwedstrijden er 

opzit, moeten we helaas constateren, dat trai-

ner Hoekstra, nog niet het elftal heeft kunnen 

opstellen waarmee hij de competitie in zou 

kunnen gaan. Blessures en vooral het nog 

steeds rondwarende coronavirus, beletten 

hem daartoe! Ook zondagmiddag, in de laat-

ste oefenpartij tegen 3e klasser Olyphia uit 

Noordwolde, miste hij weer een paar basis-

spelers.  
 

Desalniettemin speelde Wacker een goede 

oefenpartij tegen de groenwitte tegenstanders 

uit Noordwolde, die op een 9e plaats in de 

3e klasse staan. De totale wedstrijd overzien-

de, mag je zelfs concluderen dat het betere 

veldspel van Wackerzijde kwam. De uitslag 

(4 – 2 in het voordeel van de Noordwzoldi-

gers) is eigenlijk niet zo belangrijk. Olyphia 

was met een paar goedgerichte schoten in het 

voordeel, terwijl Wacker toch wel een paar 

goede scoringskansen om zeep holp. Een 

gelijkspel in deze nuttige oefenwedstrijd zou 

een verdiende uitslag geweest zijn. 
 

Volgende week zondag begint het echte werk 

weer, een uitwedstrijd voor Wacker naar 

R.K.O. in Rutten (Noord Oost Polder). 

 

Jan Tijink 
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bibliotheek De Wijk………………………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Gemeente De Wolden………………………… 

Huisartsen Spoeddienst……………………….. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

IKC De Horst………………………………… 

Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Politie De Wolden…………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 
 

dewijk.info 
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info 

Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl  en www.dewijk.info 

Volgende editie verschijnt 5 maart 2022.  Kopij inleveren voor 28 febr. 08.00 uur 

Informatie:  

112 

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) 
06 - 125 666 69 

http://www.dewijk.info
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