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Mark van Braam, is al sinds 2019 bestuurslid 

van Dorpshuis De Wijk. En vanaf 1 juli 

wordt hij ook de nieuwe beheerder. De gebo-

ren en getogen Wieker is zeker geen onbe-

kende in het dorp. Met van Braam Snackser-

vice staat hij op menig evenement in de re-

gio. En bij Apollo maakt hij zich muzikaal 

verdienstelijk. De kersverse beheerder ziet 

het als een ‘enorme  uitdaging’ om het 

Dorpshuis te voorzien van nieuw elan. Waar 

hij samen met Janet de Roo en Betsie Pieters 

de toko gaat runnen. Lees meer op pagina 7. 
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260    
 

Vishuus - Hollandse Nieuwe Haring 
Wegens gezondheidsperikelen staat ‘t Vis-

huus Wapse even tijdelijk niet op de woens-

dagmarkt. Op woensdag 15 juni zijn we weer 

in De Wijk met ’Hollandse Nieuwe Haring’.  
 

Puzzels Jan van Haasteren gezocht                       
Wie heeft er puzzels te koop of te leen van  

Jan van Haasteren? Telefoon 0522-441350.  

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 

 

{Dit artikel is van de 88 jarige Jan Tijink, 

oud-schoolhoofd, tegenwoordig heet dat 

directeur, in De Wijk).  
 

“Er was eens……” Zo beginnen alle sprook-

jes die door ons als onderwijsmensen aan de 

schoolgaande jeugd verteld werden en door 

de leerlingen “gevreten” werden. Gelukkig 

waren die sprookjes niet waar! Ik moest hier-

aan denken, toen ik deze week in de Meppeler 

Courant las dat onze nieuw-samengestelde 

coalitie in de gemeente De Wolden van plan 

is het ophalen van het oud-papier door derden 

af te schaffen!! Een sprookje? Toch niet 

waar? 
 

Een stukje geschiedenis! 

Meer dan 50 jaar is onze school ‘De Horst’ in 

De Wijk bezig geweest om op een keurige, 

nette, goedgeorganiseerde wijze, het oud-

papier in ons dorp te verzamelen. Schoollei-

ding en oudercommissie werkten daarin nauw 

samen. Men had het dorp in vier routes ver-

deeld en elke route beschikte die zaterdag-

morgen over een team, dat bestond uit een 

vervoersmiddel (meestal een tractor met wa-

gen/geschikte vrachtwagen etc.) en drie perso-

nen (een chauffeur + twee opladers) In totaal 

twaalf personen zorgden voor het vervoer.  
 

Op het schoolplein stonden dan een paar van 

die ijzeren containers van de ‘papieropkoper’, 

ik herinner mij o.a. een Bezemer uit Dedems-

vaart. In school zorgde iemand van de ouder-

commissie of personeel voor de nodige koffie 

tijdens de rustpauze van de hierboven ge-

noemde teams. Het was nog gezellig ook!.  

De teams werden samengesteld uit ouders van 

leerlingen uit een bepaalde klas. Men was 

hooguit 1 of 2 keer  per jaar aan de beurt. Ver-

hinderd? Dan zorgde men zelf voor vervan-

ging. 
 

En omdat De Wijk maar één school kende (en 

kent!) was de saamhorigheid groot. “Het oud-

papier gaat naar de school”! Dat was de slo-

gan! En wat konden wij met dat geld onge-

looflijk veel mooie dingen doen, die normaal 

niet in de budgettering van de overheid zaten . 

Schoolradio, schooltelevisie, een piano, finan-

cieel bijdragen aan de diverse schoolreisjes 

(o.a. de 4 daagse schoolreis van de 6e klas 

naar de grote steden in het westen van ons 

land), uniforme kleding van ons korfbalteam, 

voetbalteam enz. enz. enz. Het was altijd weer 

een feest op de ouderavond als  de penning-

meester van de oudercommissie met een bre-

de lach op zijn gezicht kon mededelen dat het 

oud-papier weer erg veel geld had opgebracht, 

waarmee we weer veel extra’s voor onze 

school konden doen! 
 

En dan nu komt daar plotseling een nieuw 

college dat ‘ontdekt’, dat deze opbrengst beter 

in de gemeentelijke ‘pot’ gestopt kan worden. 

Ongelooflijk! Zij hebben kennelijk nog nooit 

gehoord van de gemeenschapszin die een der-

gelijke actie met zich meebrengt. Dit kan al-

leen maar in een dorp, iets degelijks hoef je in 

de Bijlermeer niet te doen! Bovendien is de 

argumentering van gemeentezijde om dit te 

doen, niet al  te sterk (men waarschuwt zelfs 

voor het gevaar op de weg!)  

Ik adviseer het college dan ook heel nadruk-

kelijk, hun voorgenomen plan nog eens te 

herzien, ter meerdere glorie van al die ouders 

die hun school hoog in het vaandel hebben 

staan! 
 

Jan Tijink.                                                                                                                                                                        
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Sportakkoord De Wijk is 

op zoek naar enthousiaste 

verenigingen!  
  

Afgelopen dinsdag kwam het Sportakkoord 

De Wijk bijeen in het Atlas Sportcafé. Het 

Sportakkoord is een landelijke subsidierege-

ling waarbij we willen bereiken dat iedereen 

plezier kan hebben in sport en bewegen. In 

De Wijk zijn de eerste initiatieven ingediend 

en goedgekeurd door de stuurgroep. Denk 

hierbij aan ‘Watervrij les’ waarbij kinderen 

op jonge leeftijd al kennis kunnen maken met 

water. Daarnaast is er een platform in de 

maak om de vindbaarheid van de sportaanbie-

ders in De Wijk te vergroten en start binnen-

kort de Derde Helft. Dit is een concept waar-

bij het welzijn van 55+’ers centraal staat. 
  

Voor sportaanbieders zijn er mogelijkheden 

om een bijdrage te ontvangen vanuit het 

Sportakkoord om nieuwe initiatieven op te 

starten. Daarom vanuit het Sportakkoord De 

Wijk de volgende oproep: ben jij een sport-

aanbieder en wil je meer weten over het 

Sportakkoord of heb je zelf een goed initia-

tief? Neem contact op met Astrid Niezing 

(a.niezing@dewoldenhoogeveen.nl) of dien 

het initiatief in via https://sportdrenthe.nl/

aanvraag-sportakkoord-de-wijk. Er zijn ge-

noeg mogelijkheden! 

mailto:a.niezing@dewoldenhoogeveen.nl
https://sportdrenthe.nl/aanvraag-sportakkoord-de-wijk
https://sportdrenthe.nl/aanvraag-sportakkoord-de-wijk
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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 
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 De spanning loopt op bij 

WK 5 bal in De Wijk 
 

De afgelopen weken is er weer veel in café 

De Wiekslag gebeurt. Het WK 5 bal toernooi 

heeft hier namelijk plaats gevonden wat nog-

al een drukte met zich mee bracht. Bij dit 

spel gaat her om dat er vijf ballen op het bil-

jart liggen. Waarbij er met een vaste stootbal 

minimaal twee ander ballen geraakt moeten 

worden. Op deze ballen staan punten ver-

meld, 1, 2, 4 en 6, zodat je maximaal per 

beurt dertien punten kunt scoren. De gescoor-

de punten worden van de aanvangspunten af 

getrokken.  
 

Het is een soort van mix met darten waarbij 

je op nul moet uitkomen. Indien de speler dus 

nog tien punten over houdt en in de volgende 

beurt zes punten scoort telt deze niet aange-

zien deze op vier punten uitkomt en daar 

geen mogelijkheid voor is om uit te stoten. 

Nadat er verschillende avonden onderlinge 

partijen zijn geweest kwam afgelopen dins-

dagavond 24 mei de Top Acht om te beslis-

sen wie nu de echte 5 bal kampioen is van De 

Wijk. 
 

Kleine vermelding, degene die in zijn beurt 

de maximale score van dertien punten haalde 

kreeg hiervoor een punt. Degene die aan het 

einde van het kampioenschap de meeste der-

tien punters had won ook iets. Na een zinde-

rende finale werd Harold Hendriks de kampi-

oen van 2022 en wist Roelof Hagewoud (2e) 

en Remmelt Venema achter zich te houden. 
 

Remmelt Venema was wel degene die de 

meeste dertien punters heeft gescoord. Al 

met al was dit weer een geslaagd evenement 

wat uiterst goed verzorgt was door Harold 

Hendriks en mede dank aan Maria van cafe 

De Wiekslag voor de goede zorgen. Voor 

degene die nu ook denkt, hé dat biljarten is 

echt wel leuk, dat klopt helemaal! Kom maar 

eens aan in De Wiekslag om mee te spelen of 

informatie vragen. 
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            

 

Vervolg van voorpagina 

De consumptieve vooropleiding komt daarbij 

goed van pas. Van Braam werkte de eerste 

vijftien jaar namelijk als brood/banketbakker. 

Op dit moment is hij nog werkzaam bij Boer 

Staphorst als installateur van keukens en bad-

kamers. Deze werkzaamheden worden bin-

nenkort, na vijfentwintig jaar stop gezet. Zo-

dat hij zich volledig kan concentreren op het 

dorpshuis.   ‘Na veertig  jaar stofhappen, wil 

ik een beetje van deze fysiek zware werk-

zaamheden af. Voordat het mij gaat opbre-

ken!’ zo vertelt hij lachend.  
 

Meer reuring 

De opdracht die hij van het bestuur heeft mee-

gekregen, is om er voor  te zorgen dat er 

‘meer reuring’ ontstaat. Door het organiseren 

van activiteiten voor jong en oud. Maar bo-

venal dat de exploitatie kostendekkend is en 

blijft. Zodat het voortbestaan van het dorps-

huis is gewaarborgd. En daar heeft van Braam 

al over nagedacht. ‘De inkoop en overeen-

komsten met alle leveranciers gaan we tegen 

het licht houden. Daarnaast gaan we proberen 

om nieuwe activiteiten te ontplooien  voor 

alle leeftijdsgroepen. Zoals bijvoorbeeld een 

vaste bingoavond met mooie prijzen, thema-

avonden om ook de jeugd binnen te halen, 

muziekavonden. Ook feestjes, partijen, verga-

deringen en meetings zijn hier mogelijk. Dit 

kan al naar gelang de wens geregeld worden 

met een lunch of buffet’. De nieuwe beheer-

der staat open voor ideeën van anderen. ‘Wil 

je zelf iets organiseren, kom dan langs om het 

te bespreken!’. 
 

Veur Wiekers deur Wiekers 

Het is duidelijk dat iedereen zijn schouders er 

onder wil zetten, om er een succes van te ma-

ken. Maar ook dat extra ondersteuning wel-

kom is. ‘We moeten het met zijn allen doen. 

Veur Wiekers deur Wiekers zogezegd. Daar-

bij gaan we vrijwilligers persoonlijk benade-

ren, dat werkt beter!’. Van Braam: ‘Het is een 

hele uitdaging, waar ik ontzettend veel zin in 

heb’.  
 

Dauwtrappen voor vroege 

vogels op Hemelvaartsdag 

Ruim dertig personen genoten op Hemel-

vaartsdag van een prachtige ochtendwande-

ling in het Reestdal. Starten met de wande-

ling kon tussen 06.00 en 07.00 uur bij het 

Dorpshuis de Wijk. Na de wandeling stond 

er een heerlijk ontbijt klaar. Voorgaande 

jaren organiseerde Tourist Info Punt  het 

Dauwtrappen. Vanaf dit jaar wordt het eve-

nement georganiseerd door het Dorpshuis. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Winnaars Voetbalpoule 

Wacker zijn bekend 
 

Tijdens de laatste thuiswedstrijd van Wacker 

1 tegen Ruinerwold werden de prijzen van de 

inmiddels traditionele Voetbalpoule uitge-

reikt. Het was nog even spannend of de Sup-

porters Vereniging alle personen gelijktijdig 

op de foto kon krijgen. Want het gebeurd niet 

vaak dat een trainer, assistent grensrechter en 

een aanstormend talent de prijzen onderling 

zouden verdelen. De voorbereiding van de 

wedstrijd mag er natuurlijk niet onder leiden. 

Trainer Gert Jan Hoekstra had voorafgaand 

aan het seizoen zoveel vertrouwen in zijn 

team, dat hij met de eer ging lopen als win-

naar. Kyrohn Donker werd nummer 2, ge-

volgd door André Hendriks. De prijzen wer-

den namens de Supporters Vereniging door 

Anja Dekker en Jeanet Roescher uitgereikt en 

gezien de brede glimlach van de bovenge-

noemde personen, was de waardering enorm 

groot.  
 

De Supporters Vereniging v.v. Wacker 
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Sanna, Anita en Ronny 

doen mee aan The Barrel 

Challenge 
 

Meedoen aan een zgn. Barrel Challenge stond 

nog op de bucketlist van Sanne Stapel  Uit 

Veeningen en Anita Bult uit IJhorst. Twee 

jaar geleden schreven de twee  zich spontaan 

in. Collega Ronny van Dijk, werkzaam als 

automonteur bij hetzelfde bedrijf in De Wijk 

hoorde ook van het verhaal, en vroeg voor de 

grap, of ze geen monteur voor onderweg no-

dig hadden. En dat vonden de dames bij nader 

inzien helemaal nog niet zo’n slecht idee.  

Door Covid-19 liep het plan twee jaar vertra-

ging op. Maar komende vrijdag 10 juni begint 

het avontuur dan eindelijk. Het vertrek is om 

08.30 uur in Winschoten. The Barrel Challen-

ge Zomereditie betekent zeven dagen lang 

raggen door Europa en daarbuiten in een oud 

barrel. Over steile hellingen en bergpaden en 

prachtige zomerlandschappen. Daarbij wor-

den landen als Tsjechië, Slowakije, Honga-

rije, Slovenië en Kroatië aangedaan. De eind-

bestemming is Bosnië  en Herzegovina. 
 

Opdrachten 

Tijdens de Barrel 

Challenge krijgen de 

deelnemers diverse 

opdrachten, oftewel  

‘Challenges’, deze 

reeks van knotsgek-

ke opdrachten leve-

ren punten op. En 

maken ze kans om  

‘The Barrel Champ’ 

te worden. De route 

blijft een verrassing. 

Deze wordt elke 

dag, vlak tevoren 

pas bekend gemaakt. 

Aan het eind van 

elke dag komen alle 

deelnemers  gezellig 

samen op een cam-

ping. Om bij te ko-

men en uit te rusten voor de volgende dag. 
 

Barrel 

Maar de auto, daar draait het allemaal om. 

Het voertuig mag niet jonger zijn dan 2002, 

de prijs maakt niet uit, als het maar een 

‘barrel’ is. Sanna, Anita en Ronny hebben 

daarom gekozen voor een Volvo V70 auto-

maat uit ‘98’. En zelfs nog voorzien van air-

co. Deze is twee jaar geleden al aangeschaft, 

maar stond sindsdien stil. Ronny:  ‘Alleen de 

accu is vervangen, dat was alles eigenlijk!’. 

Ondanks dat de auto volledig is nagekeken 

worden er toch extra banden en andere mate-

rialen meegenomen. ‘Je weet immers maar 

nooit wat er onderweg kan gebeuren!’. Aan-

gevuld met  een tent, kleding, voedsel  en 

andere noodzakelijke dingen voor onderweg 

betekend dat de auto behoorlijk is afgeladen. 

Zelfs de noodrantsoenen zijn her en der ver-

stopt. Anita: ‘Het past allemaal net. Maar dat 

geeft niet. We hebben ontzettend veel zin in 

dit avontuur’. Sanna: ‘We maken gebruik van 

navigatie, en ouderwetse kaarten. En wisselen 

elkaar af tijdens het rijden. Dus dat moet he-

lemaal goed komen’. De avonturen van het 

trio is te volgen op het Instagram account 

VPowerRon.  
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Geen winnaar in derby 
 

De laatste thuiswedstrijd van Wacker was 

tegen de Wolden-collega’s van de v.v. Rui-

nerwold. Het zou een echte, ouderwetse derby 

moeten worden, doch de jeu was er een beetje 

af', omdat Wacker al weken in het bezit is van 

de kampioenstitel en Ruinerwold weinig zicht 

meer heeft op promotie of degradatie. 
 

Je kunt dan natuurlijk geen 100% gemotiveer-

de ploegen op de mooie groene grasmat ver-

wachten. Men liet elkaar lekker voetballen en 

na vijf minuten plofte er een bal, die door een 

Wacker verdediger werd aangeraakt, achter 

de kansloze keeper Daan Dekker. Dit Wacker 

team houdt er niet van om achter te komen en 

in de 7e minuut schoot Dennis Westerbeek 

reeds, uit een vrij trap, de gelijkmaker in het 

Ruinerwoldiger doel. En het was aan de prima 

keepende Ewout Knol van Ruinerwold te 

danken, dat de thuisclub niet scoorde. Daar-

voor moest men wachten tot Mark Kramer de 

2 – 1 binnenschoot. 
 

Na rust, toen Wacker richting haar favoriete 

doel speelde, zou men 'dat varkentje wel even 

wassen'. Daar waren de Ruinerwoldiger man-

nen het absoluut niet mee eens! En die begon-

nen steeds beter te spelen, hetgeen leidde tot 

de gelijkmaker in de 78e minuut. En die laat-

ste 12 minuten werd het toch nog even 'billen 

knijpen' voor de kampioen uit De Wijk. Het 

klusje te proberen om dit seizoen ongeslagen 

kampioen te worden, werd geklaard. Nog een 

wedstrijd op Pinstermaandag uit naar Zand-

huizen! Het zou een unieke prestatie zijn voor 

onze blauwwitten! 

Jan Tijink 
 

Unieke prestatie Wacker 
 

Dat mag gezegd worden van onze blauwwitte 

brigade van de voetbalclub Wacker uit ons 

dorp De Wijk. Na een lange competitie van 

26 wedstrijden, kon de kampioenvlag gehesen 

worden, zonder dat men ook maar één wed-

strijd verloor!   

En al leek de laatste (uit) wedstrijd tegen v.v. 

Zandhuizen een wedstrijd 'om des keizers 

baard' te gaan, dat bleek niet juist te zijn. 

Wacker wilde die ongeslagen status absoluut 

handhaven en bovendien wilde men graag de 

totaal gescoorde doelpunten op 100 brengen. 

Het eerste streven lukte, het tweede struikelde 

bij 99 doelpunten! Niettemin een geweldige 

prestatie als men gemiddeld vier doelpunten 

per wedstrijd scoort. 
 

De wedstrijd in Zandhuizen, in stromende 

regen was nou niet de beste van de 26 ge-

speelde wedstrijden. Door de hierboven ge-

noemde argumenten was er bij beide ploegen 

toch sprake van een zekere spanning. Boven-

dien gaf tegenstander Zandhuizen enthousias-

te, goede tegenstand. Zij kwamen zelfs op een 

voorsprong van 2-0 bij rust. Dat paste natuur-

lijk niet bij een kampioen! Na rust, terwijl het 

steeds harder ging regenen, stelde Wacker 

orde op zaken. Na een minuut zorgde aan-

voerder Edwin Dekker voor de aansluitings-

treffer. En hoewel Zandhuizen nog kans zag 

om de derde goal te scoren en Wacker onder 

applaus afscheid nam van Winfried Tromop 

(hij stopt als voetballer) liet Wacker in het 

laatste half uur zien, dat men niet voor niets 

kampioen van de 4e klasse A afdeling Noord, 

is geworden. Mark Kramer en Joost van der 

Weide  hadden het voorrecht om Wacker naar 

een 3 – 3 gelijkspel te schieten!  
 

Scheidsrechter Jager uit Hoogezand floot een 

rustige (dus goede) wedstrijd. Kampioen 

word je niet alleen als spelers, doch daar 

hoort ook een geweldige groep van mensen 

omheen. Uiteraard hulde voor trainer Gert Jan 

Hoekstra, assistent trainer Remco Stadman, 

keeperstrainer Alfred Doorn, elftalleider Ro-

nald Brouwer en verzorgster Annabel Oostra.  

Jan Tijink 
 

Collecteweek MLDS 

De collecteweek van de Maag Lever Darm 

Stichting gaat van start op maandag 20 juni. 

Tijdens de collecteweek gaan 14.000 mensen 

de straat op om te collecteren voor meer on-

derzoek naar- en betere voorlichting over 

spijsverteringsaandoeningen. Ook in De Wijk 

wordt gecollecteerd.  

 



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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De Wijk is een  

Minibieb rijker! 
 

Steeds meer mensen weten de Nicolaas Oos-

tinghweg te vinden. In de tuin van huisnum-

mer 27 staat een Minibieb te pronken. Boe-

ken, ruilen, lenen of brengen het kan 

allemaal. Er is voor ieder wat wils; 

van thrillers tot romans, kook- en 

kinderboeken. Eigenaar en beheerder 

van de bieb is Lea Prins: "Samen met 

mijn vader maakte ik dit kastje een 

paar jaar geleden. De Minibieb be-

reikte nooit de tuin, tot nu! Het idee 

was om mijn oude boeken een twee-

de leven te geven, maar het is veel 

meer dan dat. Meer info hierover is 

te vinden op Instagram 

via @minibiebdewijk."  
 

Dag van de Minibieb 
Zaterdag 11 juni is het de Dag van 

de Minibieb. Ook Minibieb De Wijk 

neemt deel. Beheerders van een Minibieb 

hebben dan iets extra's aan het kastje toege-

voegd. Zo zijn er vaak extra boeken uitge-

stald, zijn de kastjes feestelijk aangekleed en 

kunnen kinderen er bijvoorbeeld een kleur-

plaat scoren. 
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Aaldert Kuiper                             

erelid van MC Antrappers 
Tijdens de Jaarvergadering van motorclub De 

Antrappers werd Aaldert Kuiper 

(Ampex) vanwege zijn jarenlange inzet voor 

de club benoemt tot ere-lid van motorclub De 

Antrappers. Aaldert is vanaf begin tachtiger 

jaren lid geworden van de club en was toen en 

nu nog steeds zeer actief als Offroad-rijder.  

Vanaf de tijd dat hij lid is geworden zijn de 

Antrappers ook begonnen met het organiseren 

van Offroad-ritten. Aaldert is hierbij een van 

de trekkers van het evenement. Hij benadert 

landeigenaren om een stukje grond los te peu-

teren om zo alles aan elkaar te knopen tot een 

mooie route. En is na de rit dagen bezig om 

alles weer netjes op te leveren.   

Bij diverse andere evenementen zoals Classic 

(Grasbaan) Race, Wiekerfeest en Nieuwjaars-

duik is hij ook altijd van de partij. Van de 

evenementen maakte hij voor Antrappers ook 

vaak leuke filmpjes. Dit is uitgegroeid tot een 

grote verzameling videobanden en DVD's van 

alle activiteiten van de afgelopen 40 jaar. De 

club is hem hiervoor zeer dankbaar en hoopt 

dat hij nog een aantal jaren doorgaat.  Hij 

werd getrakteerd op een tinnen beeldje van 

een motorcrosser, een waardebon van Wel-

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