
  

   

Vrouwen van Nu vieren het negentig jaar bestaan 

                                    9e jaargang nr. 18 l 15 okt 2022 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

Op 2 februari 1932 is in de Wijk de Neder-

landse Bond voor Boerinnen en andere plat-

telandsvrouwen opgericht. Via de Neder-

landse Bond van Plattelandsvrouwen vieren 

de Vrouwen van Nu in de Wijk het negentig 

jarig bestaan. Op 28 september was er in het 

Dorpshuis een feestelijke bijeenkomst met 

cabaret en een gezellig etentje na afloop. Dit 

was voor alle leden van de vereniging.  
 

Op 19 oktober is er een bijeenkomst met als 

onderwerp De Traumahelikopter. Belangstel-

lenden zijn welkom, de aanvang is 19.45 uur. 

De koffie is al om 19.15 uur klaar. 
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Te koop, gevonden, verloren  
 

Rits stuk?                                                                                                                         
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange. Telefoon: 06-23145260   

Bedankt voor steun                                      
De Historische Vereniging de Wijk-

Koekange wil iedereen hartelijk bedanken 

voor de massale steun die ze hebben mogen 

ontvangen tijdens de Rabo Clubsupport. 

Dankzij jullie steun hebben wij het mooie 

bedrag van € 801,33 mogen ontvangen. 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

 

 

Elke bieb een informatie-

punt Digitale overheid 
 

Elke bibliotheek in De Wolden heeft vanaf nu 

een Informatiepunt Digitale Overheid, kort-

weg IDO genoemd. Dat betekent dat je nu 

niet meer alleen in Zuidwolde terecht kunt 

met je vragen, maar ook in De Wijk, Ruinen 

en Ruinerwold.  
 

Waarmee helpen we je bij het IDO?  
Met vragen over bijvoorbeeld het inloggen 

met je Digi-D, over belastingen & toeslagen, 

AOW, werk & uitkering, verkeersboetes en-

zovoorts. We lossen problemen niet voor je 

op, maar helpen je om de weg te vinden bij de 

digitale overheid, zodat je zelf verder kunt. Of 

weet waar je naar toe kunt om tot een oplos-

sing te komen. 
 

Wanneer kun je met je vragen terecht? 

De Wijk: 

Elke dinsdag van 11:00 tot 17:00 uur. 

Elke donderdag van 14:00 tot 20:00 uur. 

Let’s sing together met 

popkoor Nameless 
 

Muziek is het waard om naar te luisteren 

Popkoor Nameless nodigt iedereen uit die van 

(pop)muziek houdt. Op zaterdag 29 oktober 

2022 in Dorpshuis de Havezathe  in De Wijk. 

Om 19.30 uur beginnen we met inzingen, dit 

is tevens bedoeld voor iedereen die zin heeft 

om eens mee te doen en vanaf 20.00 uur be-

gint hun concert.  
 

Nameless wordt deze avond weer begeleid 

door hun eigen combo. Er worden veel beken-

de popnummers gezongen o.a; Budapest 

(George Ezra), Als het avond is (Suzan & 

Freek), We will rock you  (Queen). 

Tijden het concert geven “De Dickninger 

Geuzen” een gastoptreden. In de pauze is er 

een verloting met prachtige prijzen. Na afloop 

mag u blijven genieten tijdens de afterparty  

waar de band ‘Cover It’ voor een gezellige 

sfeer gaat zorgen. Entree volwassenen € 10  

pp. kinderen t/m 12 jaar € 5 pp. Inclusief 1x  

koffie, thee of limonade met iets lekkers. 

Voorverkoop bij leden van het koor of bij DA 

Drogist in De Wijk en bij Kroko Multipunt in 

IJhorst. 
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Heldhaftig optreden     

Wieker molenaars 

De Wieker Meule is aan een ramp ontsnapt. 

Dankzij snel en heldhaftig ingrijpen van de 

molenaars werd gelukkig tijdig ontdekt dat de 

binnenrijn kapot was.  

Een rijn of molenijzer is een onderdeel van 

een molensteen. In een koppel molenstenen 

zit de rijn aan de binnenkant van de bovenste 

steen (de loper). Via de rijn wordt de loper 

gedragen door de bolspil; tevens is bij een 

maalkoppel de rijn een aangrijpingspunt voor 

de steenspil. Een maalstoel wordt van onderen 

aangedreven.  

Op de foto de koppeling waar het om gaat. (In 

molenaars termen binnenrijn en buitenrijn) 

Duidelijk is het afgebroken stuk te zien van 

de binnenrijn. De nieuwe ligt al gereed en 

wordt in de herfstvakantie door een molenma-

ker gemaakt in samenwerking met de mole-

naars van de Wieker Meule, afgelopen sep-

tember zijn beide koppel stenen grondig 

schoongemaakt en toen kwam aan het licht 

dat de binnenrijn stuk was.  
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Alle bekende / onbekende Nederlandse artiesten zijn bij ons te boeken!            

 

Alles wordt digitaal 

Lastig? Volg dan een gratis cursus! 
 

De gratis computercursussen Klik & tik in de 

bibliotheken van De Wolden starten dit najaar 

weer. In 5 bijeenkomsten van elk 2 uur. 
 

Waar en Wanneer?  
Ruinen:  vanaf 11 oktober, van 14:15 tot 

16:15 uur.   

Ruinerwold: 1 november, van  09:30 – 11:30 

uur. 
 

In de Zuidwolde is de cursus al gestart. Mocht 

je daar of in De Wijk les willen, meld je dan 

alvast aan bij de bibliotheek. Zodra er genoeg 

aanmeldingen zijn, gaan ook daar de cursus-

sen weer starten. 
 

Daarnaast beginnen we op woensdagmiddag 

16 november weer met een gratis cursus Doe 

meer met je Digi-D. Deze cursus bestaat uit 

drie lessen en gaat met name over het gebruik 

van je digi-D op overheidswebsites. 

 

Voor wie? 

De cursussen Klik & tik zijn voor iedereen 

(vanaf 18 tot 90+) die beter met de computer 

om wil leren gaan. Zeker als het gaat om be-

talen, iets regelen met de overheid of je post-

pakketje volgen of terugvinden. Want tegen-

woordig gaat het allemaal met de computer. 

En allemaal via internet.  
 

De cursus Doe meer met je digi-D is bedoeld 

voor mensen die al iets meer ervaring hebben 

met de computer. De cursus richt zich vooral 

op het vertrouwd raken met de Digi-D en 

overheidswebsites. 
 

Aanmelden 

Wil jij digitaal vaardiger worden? Kom dan 

langs bij de Bibliotheken van De Wolden of 

bel 088-012 8000. 
 

De cursussen zijn zowel voor de laptop/vaste 

computer als de tablet (Android en IOS). De 

cursus en het cursusmateriaal zijn gratis. 

 



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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Sponsorloop Pannakooi 
 

De vloer van de Pannakooi bij IKC de Horst 

wordt deze maand vernieuwd. Daarvoor is 

een bedrag van bijna 33.000 euro nodig. Ge-

meente  De Wolden draagt zorg voor vijfen-

twintigduizend euro. De Ouderraad, Wolder-

wijs en de Coop Flessenactie zorgden eerder  

al voor extra inkomsten.  
 

Om de laatste tweeduizend euro op te halen 

was er afgelopen vrijdagmiddag een sponsor-

loop op het schoolplein. Onder verdeeld in 

drie leeftijdscategorieën ging de sponsorloop 

om 13.00 uur van start. Alle leerlingen renden 

zich de longen uit het lijf, om maar zoveel 

mogelijk rondjes te lopen. Daarbij lieten ze 

zich sponsoren door familie, vrienden en be-

kenden. Voor aanvang van de sponsorloop 

stond de teller al op ruim vijfhonderd euro. Of 

ook de laatste centen zijn binnen gehaald is 

op dit moment nog niet bekend.   
 

Textiel Race 

‘De Pannakooi wordt veelvuldig gebruikt in 

de pauzes of na schooltijd’ vertelt leerkracht 

Linda Mulder. Door intensief gebruik is de 

onderlaag versleten en dat is duidelijk te zien 

en ook te merken.  ‘De steentjes laten los, en 

als je komt te vallen heb je zo schaafwond of 

een gat in je kleding  vertelt een van de leer-

lingen.  
 

Mulder: ‘Begin oktober start de aanleg van de 

circulaire vloer, gemaakt van gemalen zolen 

van sportschoenen. Dit past goed in het kader 

van de Textiel Race, waar we op dit moment 

mee bezig zijn. Dit is een educatief project 

waarbij basisscholen de strijd aangaan met 

textielafval’. Het project combineert bewust-

wording over circulariteit van  grondstoffen 

met een fysieke inzamelactie. Op deze manier 

leren kinderen (en hun omgeving) over het 

hoe en waarom van het inzamelen van textiel. 

De insteek van de Textiel Race is het inzame-

len van textielafval leuk, leerzaam en makke-

lijk te maken.   
 

Voor de herfstvakantie kunnen de kinderen al 

gebruik maken van de nieuwe Pannakooi. De 

officiële opening staat gepland voor 27 okto-

ber. 
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Haarmode José wordt 

overgenomen door                    

kapster Mettine  
 

Eigenaresse José Hulzebosch van Kapsalon 

Haarmode José aan de Vijverweg in De Wijk 

heeft besloten om na ruim acht jaar te stop-

pen met haar kapperszaak. Met name de laat-

ste jaren was de combinatie van werk en pri-

vé behoorlijk pittig. Het heeft José doen be-

sluiten om te stoppen met haar kapsalon en 

deze over te doen aan een nieuwe eigenaar, 

Mettine, met ingang van 1 januari 2023. 
 

José Hulzebosch nam in oktober 2014 de 

kapsalon over. Ook kwam daar vrij snel de 

nagelsalon bij. ‘Ik heb mijn werk als kapster 

altijd met heel veel plezier gedaan. Het kap-

persvak is mooi en ik vond het ook altijd 

boeiend om de nieuwste trends en ontwikke-

lingen op het gebied van haarverzorging te 

volgen. Het geeft een goed gevoel als mijn 

klanten goed gekapt én tevreden uit de kap-

persstoel opstaan. Bovendien bouw je een 

relatie op met mensen tijdens hun bezoekjes 

aan de kapsalon. Sommige klanten knipte ik 

zelfs al toen ik nog op de kappersopleiding 

zat. Daarom wil ik mijn klanten heel graag 

bedanken. Ik kijk terug op een hele mooie 

periode in het kappersvak en ik ben erg blij 

dat Mettine per 1 januari a.s. de kapsalon 

voortzet.’  
 

Kapster Mettine is al een aantal jaren volop 

werkzaam in het kappersvak, in een kapsalon 

in Ommen. ‘Het is een mooie nieuwe uitda-

ging voor me om in de Wijk deze salon over 

te nemen. Ik vind het erg plezierig als mijn 

klanten zich op hun allermooist voelen als ze 

de kapsalon uit lopen. We doen alle voorko-

mende haarbehandelingen en ook kunnen 

klanten hier terecht voor nagelstyling. Altijd 

onder het genot van een kopje koffie en een 

praatje. Ik kijk er naar uit om in het nieuwe 

jaar klanten te verwelkomen bij mij in de 

stoel’.  

Mettine (rechts) is de nieuwe eigenaar van de kapsalon en start per 1 januari 2023 



  

 9 



  

 10 

DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Dank voor inzet duofiets 
 

De Antrappers hebben afgelopen zomer weer 

elke woensdagavond met één van onze bewo-

ners gefietst. De bewoners van Dunninghe 

genieten onwijs van deze buitenactiviteit en 

daarom willen ze via deze weg de Antrappers 

ook weer bedanken voor hun inzet. 

Seniorenvereniging De Wolden  
 

Graag willen we de Seniorenvereniging onder 

uw aandacht brengen. De vereniging telt 120 

leden. En bestaat sinds oktober 2015. Het 

bestuur bestaat uit vier leden. De grondslag 

van de vereniging is de fundamentele gelijk-

heid van haar leden ongeacht sociale identi-

teit of levensbeschouwing. De vereniging 

komt op voor belangen van 50 plussers in de 

gemeente De Wolden en omstreken.  
 

Eens per maand, meestal op vrijdagmiddag 

wordt een sociale, culturele, educatieve of 

voorlichtende activiteit georganiseerd. Deze 

bijeenkomsten zijn afwisselend in de dorps-

huizen van De Wijk, Koekange of Ruiner-

wold. Onze financiële middelen komen voort 

uit contributie en gemeentelijke subsidie. 

Enige creativiteit voor het organiseren van de 

seniorenmiddagen is wenselijk. De volgende 

activiteiten zijn in 2022 gepland; op vrijdag 

14 oktober in Ruinerwold komt de Stroom-

dalkapel. 19 Muzikanten brengen Tsjechische 

blaasmuziek ten gehore. Op zaterdag 12 no-

vember komt de Altiband uit Meppel o.l.v. 

Bert Koster in De Wijk. Op vrijdag 16 de-

cember in Koekange komt het Kouwenkoor 

uit Nieuwleusen. Jaarafsluiting met een eten-

tje. Ben je nieuwsgierig geworden of heb je 

belangstelling met vragen kun je altijd terecht 

bij het secretariaat Alie de Best, Burg. Bui-

tenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, telefoon: 

0522-481956. 

 

WGV Turn & Freerun instuif 
 

Is jouw kind zoekende naar een passende 

sport? Of is je kind uitgekeken op zijn huidi-

ge sport en wil wat anders proberen? Laat je 

kind meedoen met onze instuif! Aanmelden is 

niet nodig. Kom gezellig langs en neem ook 

vriendjes of vriendinnetjes mee.  

Op vrijdag 14 oktober stellen wij onze zaal 

beschikbaar voor kinderen vanaf 8 jaar die 

willen ervaren hoe het is om te turnen of om 

te freerunnen. In deze sporten komen ver-

schillende aspecten aan bod, zoals het trainen 

van kracht, snelheid, lenigheid en even-

wicht.Wil je eens mee te doen met een regu-

liere les. Check ons lesrooster: 

www.wgvdewijk.nl/lesrooster/ 
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 Mien Snuffelhuusie: ‘een uit 

de hand gelopen hobby’ 
 

Schoonmaakbedrijf Westenberg is de  

kernactiviteit van Sjaco en Hermien Wester-

berg. Los daar van is de vrouw des huizes al 

enige tijd actief met ‘Mien Snuffelhuusie’.  
 

Dit is gevestigd in het voorste gedeelte van 

het bedrijf aan de Dorpsstraat 101 in De Wijk. 

In het Snuffelhuusie worden kleding, schoe-

nen, sieraden, parfums, speelgoed, boeken en 

andere aanverwante artikelen, zowel nieuw 

als gebruikt te koop aangeboden. ‘Het is een 

uit de hand gelopen hobby’ erkent Hermien. 

We richten ons daarbij een beetje op de 

‘kleine portemonnee’. En helpen mensen die 

het niet zo breed hebben’. Daarom worden er 

met Sinterklaas ook weer pakketten samenge-

steld en verloot. ‘Het is leuk om te doen, en 

het wordt zeker gewaardeerd dat merk je!’.  
 

Ook worden er spullen ingenomen van klan-

ten ingenomen en in de winkel verkocht. De-

ze collectie wisselt steeds. ‘Met name naar 

tweedehandskleding is meer vraag. Bedoeling 

is om dat uit te breiden. Maar eigenlijk heb-

ben we nu al ruimte tekort. Het is bovenal een 

heel sociaal gebeuren, daarom is het zo leuk 

om te doen’.   
 

Hermien: Het Snuffelhuusie is prima te com-

bineren met het schoonmaakbedrijf omdat we 

aangepaste openingstijden hanteren. De win-

kel is geopend van: dinsdag t/m donderdag 

van 13.00 – 16.00 uur. Vrijdag van 14.30 -  

16.30 uur. En zaterdag van 12.00 – 15.00 uur.  
 

De verhuizing van Meppel naar De Wijk drie 

jaar geleden bevalt de familie Westenberg  

overigens uitstekend. Sjaco: ‘Het is hier relaxt 

en rustig wonen, en we hebben al veel nieuwe 

mensen ontmoet. Dit hadden we eigenlijk 

veel eerder moeten doen!’. Meer informatie: 

www.facebook.com/mien.snuffelhuusie. 
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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 

Haak aan haakt door  
 

Uit meedoen met het wereldrecord dekens 

haken is de groep “Haak Aan” ontstaan. Een 

samenwerking tussen Vrouwen van Nu de 

Wijk en verzorgingshuis Dunninghe.  
 

Elke dinsdagochtend vanaf half 10 wordt er 

gezamenlijk gehaakt in Dunninghe. Gezellig 

en goed voor de contacten. Iedereen is wel-

kom, ook niet leden. Vorig jaar hebben we de 

dekens gegeven aan een kindertehuis in Oe-

ganda. De kinderen waren er erg blij mee. Dat 

konden we wel zien op de foto’s. We zijn nu 

weer bezig voor een volgend goed doel. Brei-

garen is altijd welkom, ook hele kleine restan-

ten. Wij maken er wel wat van.  

Naast de boekenkast in Dunninghe staat een 

bak, waarin het garen gedaan kan worden. 

Dus garen over of mee haken, altijd welkom. 

Als er vragen zijn, dan kunt u bellen naar 

Janny Flik, tel. 441936 
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Opening expositie 25 jaar 

historische vereniging  
 

Op 30 september 1997 is de Historische Ver-

eniging de Wijk-Koekange opgericht in het 

voormalig Hotel-Café-Restaurant Het Oude 

Hogenkamp. Vrijdag was dat precies 25 jaar 

geleden. In een kwart eeuw is veel historie 

geschreven. De uitgaven van het periodiek ’t 

Olde Karspel worden zonder problemen elke 

keer gevuld met verhalen over vele jaren gele-

den. En de historische vereniging is nog 

steeds springlevend. En bruist zelfs van de 

energie, gezien de vele activiteiten de afgelo-

pen tijd.  
 

Eerder dit jaar betrok de vereniging extra vrij-

gekomen ruimte in de Wieker Meule, nadat 

de plaatselijke VVV kantoor ophield te be-

staan. Dit was een mooie gelegenheid om de 

expositieruimte uit te breiden. Daarna werd er 

een succesvolle ledenwerfactie gehouden in 

beide dorpen. Dit leverde meer dan driehon-

derd nieuwe leden op. Jans Westerbeek: 

'Momenteel staat de teller van ons ledenbe-

stand op 1180 leden. Dat is een prachtig aan-

tal en hier mogen wij dan ook zeer trots op 

zijn'. En onlangs is er in samenwerking met 

De Coop supermarkten in De Wijk en Koek-

ange een succesvolle spaaractie ontwikkeld. 

In dit gratis verzamelalbum vol geschiedenis 

uit beide dorpen, kunnen bijna driehonderd 

plaatjes geplakt worden.  
 

Voorzitter Ina ten Wolde: 'Ieder kwartaal ver-

schijnt ons periodiek ’t Olde Karspel en wij 

organiseren eens per jaar een culturele avond 

waarvoor wij verschillende groepen/artiesten 

uitnodigen om ons een avond te vermaken in 

de prachtige 'Drentse Taol'. Maar als je jarig 

bent dan wil je dit ook graag vieren met de 

leden. Wat hebben wij daarom bedacht? Een 

expositie over 25 jaar Historische Vereniging 

in ons mooie onderkomen onder de molen'. 

Deze expositie laat voornamelijk zien wat er 

in de afgelopen jaren is gebeurt met en door 

de Historische Vereniging de Wijk-Koekange. 

Deze werd vrijdagmiddag officieel geopend. 
 

Openingstijden 

De openingstijden van de expositie zijn: vrij-

dagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur gedu-

rende de maanden oktober, november en de-

cember 2022. Tevens zijn ze drie keer open 

op een zaterdagochtend en wel op zaterdag  

15 oktober, zaterdag 12 november en zaterdag 

10 december. De openingstijden zijn dan van 

10:00 uur tot 11:30 uur. Wie niet in de gele-

genheid is om de tentoonstelling te bezoeken 

kan dit ook virtueel doen via de website: 

https://historiedewijkkoekange.nl     
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bemo Entertainment ………………………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Dorpshuis De Havezate……………………….. 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Gemeente De Wolden………………………… 

Huisartsen Spoeddienst……………………….. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

IKC De Horst………………………………… 

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 29 okt 2022. Kopij inleveren voor 24 okt 08.00 uur 

Informatie:  

112 

0522 - 820377  06-1942591  

0522 - 440410 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

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

http://www.dewijk.info
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