
  

   

Vrolijke gezichten bij ‘Haantie op een Stokkie’ 

                                    9e jaargang nr. 07 l 16 april 2022 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Speeltuinvereniging de Speulhorst heeft 

zondagmorgen de palmpaasoptocht in de 

Wijk georganiseerd. Om 10.30 uur startte 

deze bij de molen, onder muzikale begelei-

ding van Apollo.  
 

Vele kinderen liepen met hun versierde haan-

tje op een stok mee. Waar de stok aan het 

begin nog vol was, was deze aan het eind van 

de optocht zo goed als leeg; zoals het be-

taamt:) Na afloop van de optocht had de 

paashaas een smakelijke verrassing voor de 

kinderen, en konden de ouders/verzorgers/

opa’s en oma’s genieten van een kopje koffie 

en thee.  
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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: www.dewijk.info 

Wacker - De Blesse (3 april) 
 

Ik heb er behoefte aan om dit verslag te be-

ginnen met de kreet: 'Een standbeeld voor 

aanvoerder Edwin Dekker!', want hij was het, 

die na vele mislukte pogingen voor het doel 

van De Blesse, vijf minuten voor afloop op 

fantastische wijze de winnende treffer voor 

Wacker scoorde.   
 

Maar wat ging het zondagmiddag moeilijk 

tegen die hard knokkende, maar sportieve 

kerels uit De Blesse. Moeizaam voor koploper 

Wacker. Zeker toen de rood/witte jongens uit 

De Blesse in de 14e minuut een voorsprong 

namen. Toen de overigens betrouwbaar kee-

pende Daan Dekker, een foutje maakte door 

een vrije trap van De Blesse, in eigen doel  te 

werken. Wacker moest nu wel, doch dat ge-

beurde te onzorgvuldig. De Blesse haalde, al 

verdedigend, de rust. Na rust kwam de ijveri-

ge Koen Dekker, op het middenveld, de 

blauwwitten versterken. Nog meer aanvallen 

richting het doel van de roodwitten uit De 

Blesse, een ploeg die eigenlijk te laag op de 

ranglijst staat! De gelijkmaker moest er wel 

van komen. Na een aantal scrimmages voor 

het doel van De  Blesse, was het spits Tom 

Oudman, die iets van de angstige spanning bij 

de Wijker supporters wegnam door in de 62e 

minuut de gelijkmaker binnen te schieten.  
 

Zou het dan toch nog lukken om ook in de 

16e wedstrijd van deze competitie ongeslagen 

te blijven? Kijk, en dan heb je een aanvoerder 

nodig die de eerste regel van dit verslag ver-

dient! Edwin Dekker, 'sleurend en sjouwend' 

over het hele veld, ziet kans om in de laatste 

minuten op miraculeuze wijze de winnende 

treffer in het doel te werken. 2 – 1 voor Wac-

ker! In de nog komende tien wedstrijden zal 

Wacker rekening moeten houden met tegen-

stand als De Blesse. Elke tegenstander zal en 

wil die blauwwitten uit De Wijk de eerste 

nederlaag toebrengen. Maar voorlopig staat 

Wacker nog steeds, met 44 punten ongesla-

gen, fier bovenaan. Scheidsrechter Rouwen-

horst uit Deventer, floot een prima wedstrijd.  
 

Jan Tijink 

 

 

Donkerbroek - Wacker (10 april) 
 

De 17e wedstrijd in deze competitie leek voor 

Wacker 'een appeltje/eitje' te worden, want de 

bovenste (Wacker) speelde tegen de onderste 

(v.v. Donkerbroek). Na 2 minuten had Rob 

van Luin het net al gevonden en een minuut 

later deed ook Dennis Westerbeek een duit in 

het zakje door de tweede goal te scoren.  
 

Onder heerlijke weersomstandigheden, op een 

prima grasmat, was dit natuurlijk een formi-

dabel begin. De in het rood gestoken tegen-

standers uit Donkerbroek, stonden er bij en 

keken er naar. Wel een paar goede spelers in 

hun midden, doch als team zakte men volko-

men door het ijs. Wacker dartelde er lustig op 

los, had ook nog meer doelpunten moeten 

scoren, doch soms vloog de bal op miraculeu-

ze wijze over of naast het doel! Maar….. er 

niet in! Bovendien stond er bij de gastheren 

een ‘gezette keeper’ in het doel, die met  alle 

middelen probeerde zijn doel schoon te hou-

den! Voor rust moest hij toch nog vissen bij 

een kopbal van aanvoerder Edwin Dekker.  

0 –3 ruststand Na rust dacht vriend en vijand, 

dat Wacker dit Friese varkentje wel even snel 

zou wassen! Dat viel toch wel een beetje te-

gen. Het overwicht van de Blauwwitten was 

nog steeds groot, maar de geringe tegenstand 

was ook niet bevorderlijk voor hoogstaand 

voetbal. Het bleef bij een doelpunt van Tom 

Oudman. Einduitslag 0 – 4. Geen punten mor-

sen is in dit stadium van de competitie is het 

belangrijkste! Op naar de derby, thuis tegen 

Havelte op paasmaandag 18 april.  
 

Jan Tijink 
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Ria Westerhuis brengt 

nieuwe dichtbundel uit 
 

Ria Westerhuis uit De Wijk wandelde de af-

gelopen jaren veel in het Reestdal en had daar 

ontmoetingen met mensen, dieren en met de 

elementen in de natuur. Het inspireerde haar 

tot nieuwe gedichten. Op 26 maart verscheen 

haar nieuwe bundel Dwaalstroom. Het eerste 

exemplaar werd onlangs uitgereikt aan Johan 

Veenstra, verhalenverteller uit de Stelling-

werven.  
 

In deze bundel nieuwe gedichten in de streek-

taal van de Reest en in het Nederlands. Bo-

vendien staan er gedichten in die ik maakte 

bij werk van kunstenares Dineke Kraaijeveld 

uit Meppel. De cover is van Saskia Dingel-

stad uit Dalen. Tevens zijn er QR codes opge-

nomen zodat je mij ook kunt zien voordragen 

in een aantal filmpjes. De bundel is te bestel-

len via mijn website www.riawesterhuis.nl  

Inclusief verzenden 17,50 euro. Winkelwaar-

de 13,50 euro. Bezorging in De Wijk is gratis. 

Te bestellen via: westeriah@gmail.com 
 

Dwaalstroom stuurt de lezer op pad deur een 

laandschap van observaties en gevuulens. 

Zoas de Riest kronkelt deur het Riestdal, me-

andert de gedichten in dizze bundel langs 

herkenning, verwondering en ofscheid. De 

muzikale taal uut het gebied van de Riest 

voert de lezer naor het raodsel van het be-

staon, lös van leeftied en tied. 
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Adverteren, tips of nieuws voor de redactie?                                   

Telnr. 06-50953385                                                      

mail: info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info   |   www.facebook.com/groups/dewijk.info 

Stichting Duofietsen                    

De Wolden 
 

Erwin Teunissen is gestart met het nieuwe 

seizoen op de duofiets met Mw. Kooij. Ach-

ter de fiets Monique van Noorderboog-

Dunninghe, die blij is dat er na twee jaar co-

rona weer normaal gefietst kan worden. Dit 

gebeurt elke woensdag avond om 19.00 uur 

door een enthousiaste groep vrijwilligers. 
 

Op vijf plaatsen in de Wolden (de Wijk, Rui-

nen, Ruinerwold, Koekange en Zuidwolde) 

staan een mooie duofietsen met ondersteu-

ning. De duo fietsen hebben met twee accu’s 

een bereik van ongeveer 50 km. Er zijn twee 

mogelijkheden om gebruik te maken van de 

fiets: 
 

U heeft zelf een vrijwilliger met wie u 

graag wilt fietsen. 

Uw vrijwilliger krijgt een instructie over het 

gebruik van de fiets en zal een proefrit ma-

ken. U of uw vrijwilliger kunnen via onze 

website https://www.duofietsendewolden.nl/ 

de fiets online reserveren. Vervolgens kunt u 

gebruik maken van de fiets als deze beschik-

baar is.  
 

U heeft zelf geen vrijwilliger?  

Dan heeft de stichting een aantal vrijwilligers 

per dorp die zij kan benaderen om met u te 

fietsen. U kunt via onze website https://

www.duofietsendewolden.nl/ de fiets online 

reserveren en aangeven dat u samen met een 

vrijwilliger wilt fietsen.  

https://www.duofietsendewolden.nl/
https://www.duofietsendewolden.nl/
https://www.duofietsendewolden.nl/
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 Reactie op ingezonden stukje 

dewijk.info datum 2 april 

Beste meneer en mevrouw  Piet en Nel Ver-

steegt, 

In het vorige blaadje van De Wijk Info hebt u 

een ingezonden artikeltje geplaatst waarin u, 

als nieuwe bewoners van ons fraaie dorp, de 

loftrompet steekt over  de omgeving met de 

mooie wandelmogelijkheden. U mist op de 

routes her en der een bankje. En u bent waar-

schijnlijk niet op de hoogte van het ontstaan 

(en het niet onderhouden) van deze bankjes. 

Een aantal jaren geleden kregen huisarts dok-

ter Jongebreur en ondergetekende deze bank-

jes aangeboden. Dokter Jongebreur (hij woont 

inmiddels niet meer in ons dorp) kreeg hem, 

als herinnering, aangeboden van zijn patiën-

ten en ik van de Historische Vereniging De 

Wijk/Koekange en de plaatselijke voetbalclub 

Wacker. 

Ruim een jaar geleden werd ik, door een wan-

delend echtpaar, gewezen op het feit dat de 

bankjes er ‘belabberd’ bijstonden. Ik ben toen 

zelf maar, met een goede kennis, met kwast 

en beits pot, naar de bankjes gegaan en we 

hebben de bankjes van een mooi, nieuw jasje 

voorzien. Het bleek echter dat je slecht op de 

bankjes kon zitten omdat de aarde onder de 

bankjes was weggespoeld, zodat je niet met 

de benen aan de grond kon komen. Ik heb 

toen contact gezocht met de gemeente De 

Wolden om hier even naar te kijken en even-

tuele verbeteringen aan te brengen. De betref-

fende ambtenaar wist nauwelijks iets van het 

bestaan van deze bankjes en hij verzocht mij 

dan ook om hierover maar eens contact op te 

nemen met de provincie Drenthe! O.K.!

Contact gekregen met een ambtenaar.  En 

nadat ik hem een en ander (geschiedenis van 

de bankjes en de plek waar ze staan) had uit-

gelegd was zijn slotwoord: “We zullen eens 

poolshoogte gaan nemen!!!” 

We zijn inmiddels 1½ jaar verder en ik ben 

bang dat de ambtenaar uit Assen waarschijn-

lijk verdwaald is, want tot op heden geen re-

actie. Onlangs ben ik maar eens naar de Ver-

eniging Dorpsbelangen gestapt, doch helaas 

deelde de voorzitterster mij mede ,dat deze 

vereniging niet meer bestond. Ze hadden nog 

wel “een paar centen in kas” en mochten er 

kosten zijn dienaangaande, dan kon ik gerust 

de rekening sturen!! Wel deelde zij mij mede, 

dat er in ons dorp een groep mannen bestaat , 

die op vrijwillige basis, allerlei klusjes op-

knapt. De eerste de beste verwees mij meteen 

naar iemand anders die deze zaken regelt! 

Tot op dit moment geen reactie! Van wie dan 

ook. 

Totdat ik vorige week uw reactie las in het 

blaadje “De Wijk- Nu”. 

Conclusie: ‘Hoe bureaucratisch kan het zijn 

in ons land”!! 

Jan Tijink 

Verzorgingshuis “Dunninghe”                                  

Prins Claus Clauslaan 50 
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Reanimatie en AED-training 

succesvol afgerond! 
 

Iedere week krijgen 300 mensen buiten het 

ziekenhuis een hartstilstand. Reanimatie door 

omstanders verdubbelt de kans op overleving, 

zeker wanneer hier snel mee wordt gestart. In 

de reanimatiecursus leer je reanimeren en hoe 

je een AED gebruikt.  Je leert hoe je contro-

leert of een slachtoffer bij bewustzijn is en of 

deze persoon nog ademt. Ook het geven van 

borstcompressie en beademen komen aan 

bod. De eerste zes kandidaten - allemaal in-

structeur bij Atlas Sport - hebben afgelopen 

dinsdag de reanimatie en AED-training suc-

cesvol afgerond! 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Grootschalig onderzoek 

onder agrariërs  
 

De landbouw in Nederland en in Zuidwest-

Drenthe staat voor een grote opgave. De 

energietransitie, stikstofproblematiek, kli-

maatopgave en aandacht voor biodiversiteit 

en landschap hebben gevolgen voor de toe-

komst van agrarische bedrijven. Daarom heb-

ben de gemeenten Westerveld en De Wolden 

in het najaar van 2021 een onderzoek uitge-

voerd onder de agrarische ondernemers. Het 

doel van dit onderzoek was te horen wat 

agrarisch ondernemers bezighoudt, wat zij 

nodig hebben voor een gezonde toekomst en 

welke rol zij daarin zien voor de gemeenten.   
 

Toekomst 

De toekomst van de agrarische bedrijven 

wordt volgens de ondernemers zowel bepaald 

door markt- en prijsontwikkelingen als door 

wet- en regelgeving. Maar ook het imago van 

de landbouw is een belangrijke factor. Wat 

boeren nodig hebben is duidelijkheid in wet- 

en regelgeving. Een heldere koers is de basis 

voor verantwoorde investeringen en biedt 

handelingsperspectief voor de langere ter-

mijn.   
 

Rol gemeente 

De ondernemers vinden de dialoog met de 

gemeente van groot belang. Uit het onder-

zoek blijkt dat zij zich afvragen waar hun 

sector staat ten opzichte van bijvoorbeeld 

recreatie en toerisme. Ze zien ook een rol 

voor de gemeenten in het ruimtelijk beleid en 

bij het vertellen van het echte verhaal over 

het boerenbestaan. Ook willen zij graag meer 

waardering voor de bijdrage die agrariërs 

leveren aan het landschap. In het rapport 

staan verschillende aanbevelingen aan de 

gemeenten over deze thema’s.  
 

Westerveld 

Voor Westerveld is duidelijk naar voren ge-

komen dat de agrarische sector behoefte heeft 

aan structurele aandacht van de gemeente. 

Wethouder De Haas van gemeente Wester-

veld: “Het is voor ons waardevol om te weten 

dat onze Westerveldse agrarische sector be-

hoefte heeft aan toewijding van gemeente 

Westerveld. Als gemeente onderschrijven wij 

dit belang, om dit goed te kunnen doen blijft 

de gemeente graag in gesprek met onze agra-

rische ondernemers.”  
 

De Wolden  

In De Wolden staat de hoe-vraag centraal. 

“We willen geen aanvullende regelgeving 

maken en we gaan ondernemers ook niet ver-

tellen hoe ze hun bedrijf moeten inrichten. 

We willen juist goede initiatieven stimule-

ren, innovatieprojecten subsidiëren en ruimte 

bieden in beleid en regelgeving”, aldus wet-

houder Gerrie Hempen. De onderzoeksresul-

taten helpen bij het instellen van een Transi-

tiefonds Toekomstgerichte landbouw, waar-

voor € 300.000 is gereserveerd van 2022 tot 

en met 2025. Daarnaast levert het onderzoek 

waardevolle informatie voor de actualisatie 

van het Economisch Actieplan De Wolden.   
 

Stichting Stimuland heeft in opdracht van 

beide gemeenten het onderzoek uitgevoerd, 

door middel van een vragenlijst voor alle 

agrarische ondernemers in beide gemeenten. 

Aanvullend zijn verdiepende keukentafelge-

sprekken gevoerd. De antwoorden zijn ver-

werkt in een rapportage, die vanaf 24 maart 

2022 te bekijken is via www.stimuland.nl/

zuidwestdrenthe.  

https://www.stimuland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Onderzoek-toekomst-agrarische-sector-De-Wolden-Westerveld.pdf
http://www.stimuland.nl/zuidwestdrenthe
http://www.stimuland.nl/zuidwestdrenthe


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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Slagwerkensemble                   

Apollo geeft serenade                  

aan Henk en Hillie 
 

Normaal gesproken, als je 60 jaar getrouwd 

en ook nog erelid bij de Koninklijke Muziek-

vereniging Apollo bent, wordt je verrast met 

een serenade. 
 

Ditmaal werd het iets anders. Door regen en 

wind was buiten musiceren geen optie en 

omdat de huiskamer net niet de ruimte bood 

om het Slagwerkensemble te bergen, werd 

gekozen om het bruidspaar te op andere wij-

ze te verrassen. 
 

Het Slagwerkensemble stond in de oefen-

ruimte bij de Brede School opgesteld, toen 

Henk en Hillie Mennink samen met kinderen 

en kleinkinderen de zaal binnen liepen. Spe-

ciaal voor hun had het SWE een drietal oude 

nummers uit de kast gehaald voor deze sere-

nade. 
 

Jarenlang heeft Henk zich ingezet voor Apol-

lo en heel vaak werd gezegd door Hillie; 

Henk is in zijn tweede huis, als er weer een 

klusje moest worden geklaard. 
 

Na het spelen van de felicitatie Mars en een 

driewerf  Hoera, werd als klap op de vuurpijl 

het nummer: ‘Eve of the War’ gespeeld.  

Henk werd nog eenmaal uitgenodigd om 

achter zijn oude instrument plaats te nemen 

en natuurlijk kreeg zoon Harrie deze uitnodi-

ging ook. Oude tijden herleefden op deze 

winderige avond, waarbij na afloop van de 

serenade Henk en Hillie de felicitaties van de 

leden en voorzitter van Apollo in ontvangst 

mochten nemen. 
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Druk bezochte première 

Passie op het Platteland 
 

Het was zaterdagavond  2 april een volle bak 

in zaal Den Kaat in Zuidwolde bij de premiè-

re van de serie Passie op het platteland.  
 

In de vierdelige serie Passie op het Platteland 

die deze avond in première ging, rijden ont-

werper Vera Vos, (De Wijk) geluidsvrouw 

Marit Boer en filmmaker Manon Hessels, met 

een knalgele bus en een eigen thuishalte langs 

de jongeren op het platteland van gemeente 

de Wolden.  Er wordt namelijk verondersteld 

dat jongeren veelal wegtrekken en dat er niets 

te beleven valt, maar niets is minder waar. 

Het werd een bijzondere geslaagde avond met 

afsluitende optredens van de Wieker band De 

Pieperts, BradRooster band en ER Geluid.  
 

Vanaf 4 april verschijnt wekelijks een afleve-

ring op de maandagavond om 19.30 uur op de 

kanalen van Passie op het Platteland 

(YouTube en www.passieophetplatteland.nu) 

en op DNO Media (StreekTV). In juni/juli is 

de serie wekelijks te zien op RTV Drenthe.  

De Wieker band de Pieperts in actie.in Zuidwolde. Op Koningsdag spelen ze in De Wijk 
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Drenten vaker in beweging 
 

Drenten voldoen steeds vaker aan de beweeg-

richtlijnen. Deze richtlijnen geven aan hoe-

veel beweging nodig is voor een goede ge-

zondheid, van jong tot oud. Drenten stappen 

vaker op de fiets, of maken vaker een wande-

ling.  Dit blijkt uit de Sportmonitor Drenthe. 

Opvallend, omdat de laatste vier jaar in Ne-

derland juist een dalende trend te zien is. In 

Drenthe voldeed 48,4% aan de beweegricht-

lijn in 2016, terwijl dat in 2020 is gestegen 

naar 49,1%. Landelijk zien we een andere 

trend, namelijk 51,7% in 2016 naar 50,4% in 

2020. Tijdens het sportgala op 5 april wordt 

de Sportmonitor Drenthe gelanceerd. De 

Sportmonitor Drenthe wordt uitgevoerd door 

Trendbureau Drenthe, in afstemming met 

SportDrenthe, mede gefaciliteerd door pro-

vincie Drenthe.  
 

Drenten bewegen maar sporten minder  

Drenten bewegen dus steeds vaker, maar toch 

blijkt aan de andere kant dat veel Drentse 

gemeenten juist lager scoren dan gemiddeld 

in Nederland op het aantal mensen dat weke-

lijks sport. In 2020 sport in Drenthe 44,5% 

van de mensen minimaal één keer per week 

en in Nederland ligt dat percentage op 50,8%. 

Positieve uitschieter is gemeente Tynaarlo 

waar 56% van de mensen één keer in de week 

sport, fors meer dan het Nederlands gemid-

delde.  
 

Positieve ontwikkelingen en uitdagingen 

Martin Bakker, onderzoeker Trendbureau 

Drenthe ziet positieve ontwikkelingen en uit-

dagingen. “Drenthe heeft zich de afgelopen 

jaren nadrukkelijk geprofileerd op het gebied 

van sport en bewegen. Drenten bewegen 

steeds vaker blijkt uit de cijfers die de sport-

monitor Drenthe laat zien. In de monitor is 

ook gekeken naar het aantal mensen dat we-

kelijks sport. Veel Drentse gemeenten blijken 

hierop lager te scoren dan gemiddeld in Ne-

derland. Daar ligt nog een uitdaging”. 
 

Behoefte aan data over sport en bewegen  

De gehele sportsector in Drenthe, zowel be-

leid als uitvoering, heeft behoefte aan data 

over sport en bewegen in Drentse gemeenten. 

De Sportmonitor Drenthe is bedoeld om de 

kracht van sport optimaal te duiden, benutten, 

ontwikkelen en verbeteren. De monitor sluit 

aan op wat gebruikers nodig hebben om be-

leid, strategie en uitvoering goed vorm te ge-

ven en te verantwoorden. Deze data wordt de 

komende maanden gefaseerd aangevuld met 

meer data over sport en bewegen in Drenthe. 

Op dit moment bevat de monitor data over het 

aantal mensen dat per Drentse gemeente we-

kelijks sport en het aantal mensen dat per 

Drentse gemeente voldoet aan de beweeg-

richtlijn  
 

Koningsdag De Wijk 
 

Koningsdag in De Wijk is een feestdag voor 

jong en oud, gehouden op het Holwortelplein 

bij de Wieker Meule, centraal in het dorp. 

Traditioneel wordt in samenwerking met Ko-

ninklijke muziekvereniging Apollo een auba-

de gebracht op het plein, waarna Apollo zich 

begeeft naar verzorgingshuis Dunninghe. Op 

het programma staan een kinderkleedjesmarkt 

in de ochtend, een puzzelfietstocht voor het 

hele gezin en live muziek van de Wieker 

bands: The Streetband, Cover-It en De Piep-

erts. Info: www.oranjeverenigingdewijk.nl  
 

Zwembad opent de deuren 
 

Het is alweer bijna zover! Vanaf zaterdag 30 

april opent zwembad De Slenken weer zijn 

deuren. Heb jij zin in een duik van de duik-

plank, het baantjes zwemmen in de vroege 

ochtend of het glijden van de glijbaan in ons 

ondiepe bad. Bestel dan snel een abonnement 

via de website: www.zwembaddeslenken.nl 
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0522 - 820377 

088 - 0128210 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 
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0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

0900 - 8844 (geen spoed) 
06 - 125 666 69 
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