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Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Op zondag 10 juli wordt de Dorpsstraat in De 

Wijk weer omgetoverd tot zandstrand met 

daarop twee beachvolley velden. De organi-

satie is blij en verheugd dat dit populaire 

toernooi na twee jaar beperkingen opnieuw 

georganiseerd kan worden. De laatste editie 

was in 2019. Opgave hiervoor is nog moge-

lijk. Lees meer op pagina 2 >> 
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Te koop, gevonden, verloren  

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260    
 

 

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 

 

Vervolg van voorpagina 
 

Het spektakel gaat plaatsvinden van 10.00 tot 

17.00 uur (wedstrijden starten 11.00 uur)  

Opgave is nog mogelijk!  
 

op de beachvolleybalvelden tegenover café 

De Wiekslag, Dorpsstraat 71. 

Teams van 4 tot 6 personen, bij voorkeur  

gemixed. Minimale leeftijd 14 jaar. 

Inschrijfgeld € 20,00 per team  

(incl. koffie en broodjes).  

Opgave per email: maria@cafedewiekslag.nl 

Meer informatie Facebook: Beachvolleybal-

toernooi de Wiekslag 
 

Waarvoor doen al die                 

vrijwilligers dit toch? 
 

Een vraag, die aan het begin van een zomer-

vakantie, bij vele mensen opkomt. 

De Wijk, een kleine dorpsgemeenschap, kent 

een rijk, zeer rijk verenigingsleven. Je kunt 

het bijna allemaal niet opnoemen, zoveel 

clubs en verenigingen zoeken elkaar op be-

paalde momenten op. 
 

Sportverenigingen (korfbal, voetbal, tennis, 

gymnastiek, volleybal, geitenfokvereniging, 

konijnenvereniging, biljartclubs, kalver op-

fokclub, toneelvereniging, zangverenigingen,  

ouderenclubs, muziekvereniging, postzegel-

club, organisatie van het traditionele Pinkster 

Concourshippique enz.) En dat moet allemaal 

bestuurd en georganiseerd worden. Het is 

natuurlijk een groot voordeel, dat we een niet 

al te groot aantal inwoners hebben en dat we 

elkaar bijna allemaal kennen! (Nou ja,….). 
 

En zo zijn tientallen mensen bezig om boven-

genoemde verenigingen in goede banen te 

leiden. En dat niet voor vorstelijke salaris-

sen!! Nee, het gaat allemaal voor “nop”! 

(Misschien een kopje koffie of een gehakt-

bal). De voorzitter, de secretaris, de penning-

meester komen nog wel eens in het nieuws, de 

rest zijn vaak de stille werkers achter het to-

neel! En wat is dat, in vergelijking met b.v. de 

Bijlmermeer, een rijkdom voor een dorp als 

het onze! 

Het is goed, ook voor onze jeugd, om daar in 

deze vakantie, eens even je gedachten over te 

laten gaan!! 
 

Prettige vakantie! 

Jan Tijink. 

 

Stichting Duofietsen                   

de Wolden 
 

Op fietse door de Wolden! Op vijf plaatsen in 

de Wolden (de Wijk, Ruinen, Ruinerwold, 

Koekange en Zuidwolde) staan deze mooie 

duofietsen die ten doel hebben om mensen 

met een beperking, ouderen of personen, die 

in een sociaal isolement zijn geraakt, in de 

gelegenheid te stellen om samen met een vrij-

williger een eindje te gaan fietsen. Op de 

duofiets zit je naast elkaar in plaats van achter 

elkaar en de deelnemer kan zelf kiezen om 

mee te trappen of niet! Ook kan er besloten 

worden om eens in één van de andere dorpen 

in de Wolden te fietsen. 
 

Lijkt u dat wat, maar heeft u toch nog wel een 

paar vragen neemt u dan contact op met één 

van onze coördinatoren en alles wordt u uitge-

legd. En als u enthousiast bent geworden als 

deelnemer of als vrijwilliger, dan kunt u zich 

aanmelden.  Neem eens een kijkje op onze 

website: www.duofietsendewolden.nl 
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Jan Tijink is supporter                     

van het jaar van VV Wacker! 

Het eerste team van VV Wacker beleefde een 

uitstekend seizoen. In de 26 competitiewed-

strijden verloor het er géén één en Wacker 1 

werd als zodanig dan ook met vlag en wimpel 

en met een straatlengte voorsprong op de con-

currentie kampioen! Bij een voetbalelftal zijn 

een heleboel mensen betrokken, maar wat 

vaak wordt onderschat is dat de toeschouwers 

aan de lijn voor de spelers vaak een extra mo-

tivatie zijn om even iets extra’s te kunnen. 

Wacker prijst zich gelukkig met een mooie 

aanhang aan supporters, maar spelers en staf 

van Wacker 1 willen er toch graag ééntje uit-

pikken en hier in het zonnetje zetten: de heer 

Jan Tijink! 

Jan schrijft sinds jaar en dag de wedstrijdver-

slagen van het eerste team, die al in de avond 

na de wedstrijd beschikbaar zijn. Maar datge-

ne wat het meest opvalt in het seizoen 

2021/2022 is, dat Jan alle (!) 26 wedstrijden 

van Wacker 1 aanwezig is geweest en onze 

jongens heeft aangemoedigd! Een ongekende 

prestatie! En als u dan weet dat het 88-jarige 

hoofd van de school (want dat blijf je heel je 

leven) juist op de laatste Pinkstermaandag 

daarvoor het hem zo geliefde paardencon-

cours in de Wijk heeft verruild voor een bus-

reis naar een meer dan nat Zandhuizen, is er 

voor de spelers, staf, bestuur en voor iedereen 

die bij Wacker betrokken is geen twijfel: cha-

peau en de handen op elkaar voor deze held! 

Jan Tijink is absoluut en zonder concurrentie 

te benoemen als Supporter van het jaar voor 

Wacker!! 

Jan, we zijn er enorm trots op, dat je er steeds 

voor ons bent en we gaan er ook zonder meer 

van uit, dat je ook in de 3e klasse ons tot 

steun gaat zijn! 
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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 

Op de valreep kampioen 

WIJC JO-11 2 is dinsdag 8 juni kampioen 

geworden in Wijster. Het was een spannende 

strijd, het kampioenschap van de 4e periode 

van JO-11 2. Trainer Lenn Spin heeft van de 

tien spelers een hecht team gemaakt die elke 

wedstrijd beter ging presenteren. Samen met 

directe concurrent Alcides stonden ze aan de 

leiding. De laatste wedstrijd was alles beslis-

send. Er moest gewonnen worden in de uit-

wedstrijd tegen Wijster. Vol passie gingen de 

spelers aan de slag met als resultaat een 5-1 

winst. Leidsters Jenny Ottenvanger en Mar-

griet Sloots zijn dan ook ontzettend trots op 

dit fantastische team!  



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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Twee kampioenschappen                     

bij Korfbalvereniging Roreko 
 

Zaterdag 18 juni werden twee kampioen-

schappen gevierd bij k.v. Roreko: Roreko B1 

en Roreko E1. Beide teams speelden hun laat-

ste wedstrijd thuis onder tropische omstandig-

heden.  

Na een kampioenfoto en een rondrit door het 

dorp lieten de spelers en hun trainers/coaches 

zich de patat goed smaken. 
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 Zal ut zo wezen……? 
 

Het voorjaar eindigt zo’n beetje en de zomer 

klopt voorzichtig aan de deur. De natuur laat 

op verschillende manieren van zich horen en 

zien, 

En daarbij komen natuurlijk ook weer de 

voorbereidingen veur ut Wieker Feest! 

Volgens betrouwbare bronnen worden er in 

diverse straten en groepen al diverse avonden 

georganiseerd; Wat gaan we dit jaar doen? 

Maar mijn interesse werd ditmaal ook gewekt 

door wat anders. Vanwege het feit dat ik geen 

hond heb om uit te laten, de ouwe had ik weer 

terug gebracht naar zijn oude huis in Pieterbu-

ren, liep ik genietend van het mooie weer op 

de olde Trambaane. 
 

In de verte hoorde ik al wel wat gezang en zo 

af en toe een bulderende lach. Zouden er dan 

toch voorbereidingen zijn voor de zangavond 

op de vrijdag tijdens het feest, heeft dan toch 

RTL belangstelling getoond voor de muzikale 

kundigheden van een aantal Wiekers? 
 

Verschrikt vlogen een kraai en een aantal 

andere vogels, waarvan ik de naam en type 

niet ken, over het voetbalveld en namen 

plaats op een bankje in de Dug-Out.  

Iets verder op werd er af geteld, 1,2 3 4….. 

kheb een potje met vet, op de taaafel gezet. 

Hojadijeee, Holadijooo!! 
 

Het klonk eigenlijk best wel wat, maar ja 1 

zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer. 

Een paar uur later hoorde ik weer een ander 

verhaal. Was dit gewoon barpraat, of zat er 

toch wel een kern van waarheid in? 

Om de nieuwsgierige mensen niet te lang in 

spanning te laten zitten. Ditmaal ging het over 

de versierde optocht tijdens het feest. 

Een bekende Wieker was op zoek naar een 

olde knolle. Hij kende iemand die graag ver-

kleed als vrouwelijke naturist op het paard  

mee wilde doen. 
 

Maar waar haal je zo’n best weg? De Sint is 

al lang en breed vertrokken naar Spanje, An-

dré van Duin had een paard in de gang, maar 

doordat iemand de deur niet dicht had gedaan,  

 

had het beest de benen genomen. 

Totdat er een grote wagen voorbij reed, ver-

rek tis dit Weekend Peerde TT…. 
 

Plannen werden al zorgvuldig voorbereid. 

Niemand, maar dan ook niemand mocht we-

ten dat het plan was om tijdens de Peerde TT 

een paard bij de horens te vatten en deze een 

paar maand onder te brengen in een afgelegen 

schuur. 

Een actie werd al snel op poten gezet, De één 

dronk al jaren zwarte koffie en had nog wel 

wat suikerklontjes over en weer een ander had 

in zijn moestuin nog wel een handvol winter-

wortels liggen. Wel moest met enige zorg de 

tuin bezocht worden, een helm op was geen 

overbodige luxe, want de sla begon al te 

schieten….. 

Toen een handige Harry op Google een mooie 

afbeelding had gezien van een bonte kidde 

werd het idee ook maar snel over de schutting 

gegooid. 
 

Inderdaad had de bonte kidde een paar 

hoorns, maar voor de rest ook uitermate her-

kenbare kenmerken van een melkkoe. 

Even werd nog gedacht om iemand als Lucky 

Luke op een koe in te laten schrijven, samen 

met Marietje die bessen ging plukken en daar-

van jam ging maken in de tent. Of dit alle-

maal echt zou gaan gebeuren, niemand wet 

het, we zullen wel zien! Misschien is het wel 

een gezellig om op een doordeweekse zater-

dagmiddag een cursus jam te organiseren. 
 

Volgens mij zijn ze er in het Dorpshuis wel 

mee bezig. Ik zag een aantal personen lopen 

met wekpotten en schuw om zich heen kij-

kend het Dorpshuis binnen te lopen. 

En daarbij stond er in dit blaadje vorige keer 

een advertentie, waar de inwoners werd ge-

vraagd of iemand nog van die rubbers had. 

Zal ut zo wezen….? 
 

Kop dur Veur 
 

Stebo 
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            

 

Motorhoning op de markt 

In de bijenstal op landgoed Dickninghe staan 

een aantal bijenkasten, waaronder die van 

motorclub De Antrappers. Deze is in 2021 

aan hen geschonken door de bijenvereniging 

als dank voor de donatie van de Nieuwjaars-

duik. Vorig jaar was het slecht gesteld met het 

gedoneerde bijenvolk en was de opbrengst 

nihil. Leermeester Jan Huizing ging met een 

van de leden kijken hoe het nu ging met de 

opbrengst. Hij kwam erachter dat de raten in 

de kast al voor meer dan de helft gevuld wa-

ren met het gele goud. Teken dat de bijen de 

bloemetjes in het Reestdal goed weten te vin-

den. Het droge en warme voorjaar draagt daar 

zeker aan bij. Het belooft dus een zeer goed 

jaar te worden en er zullen waarschijnlijk vele 

potten "Motorhoning" aan de man worden 

gebracht. 
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Roreko viert 45 jarig jubileum 
 

Korfbalvereniging Roreko heeft zaterdag het 

45 jarig jubileum gevierd. Er stonden tal van 

activiteiten op het programma zoals: een zes-

kamp, Wie is Roreko's alleskunner?, en mu-

ziek van De Pieperts. Ook werden er hambur-

gers gebakken. De opbrengst hiervan gaat 

weer naar Unicef!  
 

Historie 

Korfbalvereniging RoReKo is 23 mei 1977 

opgericht. De korfbalhistorie van de Wijk 

begon al veel eerder. Hieronder een citaat uit 

de historie van de buren, Voetbal- en Korf-

balvereniging Wacker. 
 

"Al voor de oorlog bestond er een korfbalver-

eniging in de Wijk die de naam DOWOCS 

droeg, maar deze vereniging werd door de 

oorlog noodgedwongen opgeheven. Na enige 

besprekingen met leden van het oude 

DOWOCS en W.S.V. werd in april 1946 be-

sloten een nieuwe korfbalvereniging op te 

gaan richten die vanaf dat moment ook onder 

de naam ‘Wacker' actief zou zijn. >> 
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Voor de korfbal stelde de heer Hogenkamp 

zijn terrein gratis ter beschikking, terwijl voor 

het voetbal het veld van wed. Steenbergen 

weer gehuurd kon worden. De doelpalen wa-

ren op dat moment nog in bruikbare staat, 

maar de netten en de ballen waren er slecht 

aan toe. Besloten werd om nieuwe netten en 

twee nieuwe ballen te kopen. Zowel de ballen 

als ook de voetbalschoenen werden in die tijd 

besteld bij de K.N.V.B. De schoenen waren 

destijds alleen verkrijgbaar in ruil voor bon-

nen, die door de K.N.V.B. eerlijk werden 

verdeeld onder de voetbalclubs in heel Neder-

land. Omdat er geen materiaal aanwezig was 

voor de korfbal, werden meteen nieuwe kor-

ven met palen aangeschaft, terwijl de Korfbal 

Bond een nieuwe bal schonk aan de jonge 

vereniging. 
 

In het seizoen 1946-1947 werd er een werk-

groep in het leven geroepen met het doel om 

een eigen sportterrein te krijgen in de ge-

meente de Wijk, dat het gehele jaar ter be-

schikking kon staan voor de diverse vereni-

gingen in ons dorp. Namens Wacker namen 

de heren De Boer en Veneman zitting in die 

commissie. Ook voor het volgende seizoen 

werd het terrein van wed. Steenbergen weder-

om tot 1 mei gehuurd. Voor de kleedgelegen-

heid kon men terecht bij café Hazelaar.  
 

Wacker diende echter een verzoek in bij de 

gemeente om gebruik te mogen maken van 

het schoolsportterrein.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 oktober 1948 werd dit verzoek goedge-

keurd en mocht Wacker van het terrein aan de 

Wiltensteeg (de huidige Wiltenweg) gebruik 

maken tot 1 november 1949 tegen een ver-

goeding van fl. 110,- per jaar. De inhoud van 

de kas hield echter niet over en de penning-

meester achtte het dan ook noodzakelijk om 

de uitwedstrijden zoveel mogelijk per fiets te 

bezoeken." << 
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Dunninghe krijgt 14               

nieuwe aanleunwoningen 
 

In de Wijk neemt de zorgvraag toe. Er zijn 

steeds meer ouderen met een complexere 

zorgvraag. Om ervoor te zorgen dat woon-

zorgcentrum Dunninghe toekomstbestendig 

wordt, zijn aanpassingen noodzakelijk. Noor-

derboog en Actium hebben samen gekeken 

wat nodig is. Het uitgangspunt is dat woon-

zorgcentrum Dunninghe met haar voorzienin-

gen in de Wijk blijft. Actium diende bij ge-

meente De Wolden een omgevingsvergun-

ning in voor de nieuwbouw van 14 aanleun-

woningen bij het woonzorgcentrum. 
 

Complexe zorgvragen 

De plannen van nieuwbouw en renovatie zijn 

ontstaan vanuit de toename van ouderen met 

een complexere zorgvraag. Daardoor is er 

meer vraag naar zorgappartementen voor 

mensen met dementie en mensen die zwaar-

dere lichamelijke zorg nodig hebben. Jan 

Blaauw, regiomanager Noorderboog: 

‘Dunninghe moet voor die veranderende 

zorgvraag aangepast worden. We willen 

graag dat onze bewoners, ook als hun zorg-

vraag complexer wordt, in de Wijk kunnen 

blijven wonen.’ 
 

Vergroten capaciteit Dunninghe 

Op dit moment heeft woonzorgcentrum Dun-

ninghe 20 zorgappartementen. In de nieuwe 

situatie worden dit er 32. Hiervoor worden 

vrijgekomen aanleunwoningen op de verdie-

ping verbouwd. De eerste 6 zorgappartemen-

ten zijn klaar. De bestaande zorgappartemen-

ten worden nu verbouwd en er komen geza-

menlijke huiskamers. Aannemer Doornenbal 

voert de werkzaamheden van de verbouw uit. 

In de plannen voor de nieuwbouw staan 14 

nieuwe aanleunwoningen. Actium diende de 

aanvraag voor de omgevingsvergunning half 

mei in bij gemeente De Wolden en verwacht 

begin 2023 te starten met de bouw.  
 

‘Dunninghe is belangrijk voor de Wijk en 

haar inwoners. Vanuit onze gedachte 

‘passend wonen, een leven lang’ investeren 

wij blijvend in het toekomstbestendig maken 

van het woonzorgcentrum. Zo kunnen men-

sen zo lang mogelijk blijven wonen in de 

voor hen vertrouwde omgeving’, aldus Moni-

que Boeijen, directeur bestuurder Actium. 

Een aantal bewoners van de aanleunwoningen 

op de verdieping is inmiddels verhuisd naar 

een gerenoveerde aanleunwoning op de bega-

ne grond of een nieuw zorgappartement. Een 

dergelijke verhuizing is ingrijpend voor be-

woners. Actium en Noorderboog begeleiden 

de bewoners zorgvuldig. 20 van de bestaande 

aanleunwoningen op de begane grond blijven 

over. Verder worden er ongeveer 20 extra 

parkeerplaatsen gerealiseerd. 
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JO11-1  is kampioen 

Hoe een groep kids een team werd 
 

Het is najaar 2021. Het is voor het eerst dat de 

voetbalclubs uit Koekange en WIJC (de Wijk 

en IJhorst) samen clubteams maken voor de 

jeugd. Het was het moment dat (Jeugd Onder) 

JO11-1 ontstond. Een groep kids uit IJhorst, 

de Wijk en Koekange.  
 

In het begin moesten ze even ‘proeven’. Wie 

was wie, wie kon wat en wat verbond ze nou 

samen. Daar kwamen ze al snel achter. Bij de 

jongere spelers wordt er vanuit de KNVB 

fasevoetbal gespeeld. Een serie van 6-8 wed-

strijden. En na iedere fase wordt er gekeken 

welke teams het beste bij elkaar passen. Zo 

bereik je dat je gelijkwaardige teams tegen 

elkaar laat strijden. Fase 1 was JO11-1 inge-

deeld in de 1ste klasse. Overduidelijk een tand-

je te zwaar. Echter leerden ze elkaar kennen 

en wisten ze van daaruit belangrijke bouwste-

nen te leggen.  
 

Onder goede training van Siemen Hiemstra 

werd er door gevochten in fase 2 in de 2e klas-

se. Het was strijden, mooie potten voetbal en 

met resultaat. Het eerste periode kampioen-

schap was een feit! De derde fase brak aan in 

een poule van geduchte tegenstanders. Alleen 

VHK uit Sint Jansklooster bleek een maatje te 

groot. In de 4e en laatste fase van dit seizoen 

stond er een team! Niet dat ze nu de beste 

techniek hadden (alhoewel ze allemaal, op 

eigen vlak, menig kunstje lieten zien), niet dat 

ze nu allerbeste tactiek hadden, niet dat ze nu 

de beste voetballers waren, maar wel dat ze 

stuk voor stuk karakter hebben en het elkaar 

gunnen! Het was een team en op die basis 

werden ze glansrijk weer kampioen in de 4e 

fase. Afgelopen zaterdag 11 juni was het eer-

ste Triville voetbaltoernooi. JO11-1 was inge-

deeld in een poule van JO11 en JO12 teams. 

Het was vechten, doorbijten en niet opgeven 

en dat maakte dat ze als beste JO11 team van 

de regio eindigden op de 3e plaats na een 

troost finale die beslist moest worden met 

penalty’s. Hoe een 3de plaats smaakte als de 

overwinning! Hoe een groep kids een team 

werd! 
 

Op de foto (van links naar rechts) 
 

Siemen Hiemstra, Jorn Smid, Julian Westen-

brink, Jens Veen, Jeroen Seegers, Jens Zand-

bergen, Mathias Rijkaart, Bram Verduijn, 

Lambert Smid en vooraan de meiden Mila 

Eefting, Noortje Lubberink en Tess Brinkman  
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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  9 juli 2022.  Kopij inleveren voor 4 juli 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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