
  

   

Nieuwe wandelbrug Dickninge in gebruik genomen 

                                       9e jaargang nr. 19 l 29 okt 2022 

Uw NVM makelaar                                     

voor De Wijk en omgeving  

 

 

 

 

Dorpsstraat 37 - De Wijk  

www.hulsmakelaardij.nl 

De nieuwe wandelbrug op landgoed Dick-

ninge ligt er eindelijk! Vervanging was hard 

nodig, want de oude brug was door de jaren 

heen meerdere keren provisorisch opgelapt. 

En een waarschuwingsbord ‘betreden op 

eigen risico’ gaf feitelijk al aan dat het niet 

meer vertrouwd was. De afgelopen maanden 

was de brug zelfs in het geheel afgezet. 
 

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    

 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

 

Vervolg van voorpagina  
 

De wil om de brug te vervangen was er wel, 

maar de financiën ontbraken in eerste instan-

tie. Om de nieuwe 12 lange brug aan te leg-

gen was een kleine 19.000 euro nodig. Dit 

bedrag is uiteindelijk bijeengebracht door de 

Gemeente, de Rotaryclub, het Recreatieschap 

Drenthe en de huidige eigenaren. De nieuwe 

wandelbrug is vorige week in gebruik geno-

men, waardoor de twee delen van het land-

goed weer goed met elkaar verbonden zijn. 
 

Dickninge is zowel privé terrein als een open-

bare wandelroute. Er wordt veel gebruik ge-

maakt van het wandelpad op het landgoed, 

door mensen uit de omgeving maar ook van 

buitenaf. Het landgoed heeft zeer hoge na-

tuurlijk, landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarden. Het ommetje om het landhuis, 

door het park en langs de Reest en de stinsen-

vegetatie is zeer geliefd. En de wandelbrug  

vervult daarin een belangrijke functie voor 

wandelaars en fietsers. 
 

Dementie stopt niet                   

zonder uw bijdrage 
 

Van 6 tot en met 12 november vindt de jaar-

lijkse collecteweek van Alzheimer Nederland 

plaats. Duizenden vrijwilligers gaan op pad 

om geld in te zamelen voor een toekomst zon-

der dementie. Ook in de Wijk zetten collec-

tanten zich in voor dit doel.  
 

Uw bijdrage is hard nodig want helaas groeit 

de groep mensen met dementie snel: 1 op de 5 

mensen krijgt dementie en zelfs 1 op de 3 

vrouwen. Meer geld voor onderzoek betekent 

dat we eerder oplossingen vinden om demen-

tie de wereld uit te helpen. 
 

Help mee als collectant 

Als collectant ga je tijdens de collecteweek op 

pad met een verzegelde collectebus. Ook als 

je één avondje de straat op gaat is dit al vol-

doende. Alle kleine beetjes helpen.  

Samen met het wijkhoofd of de organisator 

bespreek je welke straten je loopt. En wan-

neer je de collectebus kan verwachten of op-

halen. Aan het einde van de collecteweek 

lever je de collectebus weer in. Samen tellen 

jullie de opbrengst.  

Naast huis-aan-huis collecteren, kun je ook 

online collecteren. Wanneer je je hiervoor 

aanmeldt, kun je altijd zelf de opbrengst be-

kijken van je online donaties. En van de dona-

ties via de QR-code op je collectebus. 

Opgeven kan bij:  

Jennie Timmer-

man  h.j.t.timmerman@gmail.com     

Tanja Timmerman.  0646296352 
 

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             

oplossing 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. 
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Uitvoering Popkoor Nameless 
 

Popkoor Nameless nodigt iedereen uit die 

van (pop) muziek houdt. Op zaterdag 29 ok-

tober 2022 in Dorpshuis de Havezathe  in De 

Wijk. Om 19.30 uur beginnen we met inzin-

gen, dit is tevens bedoeld voor iedereen die 

zin heeft om eens mee te doen en vanaf 20.00 

uur begint hun concert.  
 

Nameless wordt deze avond weer begeleid 

door hun eigen combo. Er worden veel be-

kende 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 volwasse-

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

 

Wacker in het nieuw gestoken 
 

Het vlaggenschip van v.v. Wacker speelt dit 

seizoen in compleet nieuwe tenues. Wacker 

is na het kampioenschap in de zondag 4a 

Klasse gepromoveerd naar de zondag 3e 

klasse A. En heeft inmiddels twee competi-

tiewedstrijden gespeeld. (1x winst/1x verlies) 

Dankzij de hoofdsponsors: Bert Spronk van 

café de Casteleyn en Jeroen Vriend van 

Vriend Sport werd dit mogelijk gemaakt.  
 

Beiden boden het complete pakket, bestaande 

uit shirts, broeken, sokken, trainingspakken 

en tassen donderdagavond voor aanvang van 

de oefenwedstrijd tegen S.V. Olyphia uit 

Noordwolde aan. Wacker won deze oefen-

wedstrijd in het nieuwe tenue met 4-1.  
 

Wat het meest in het oog springt is dat het 

oude blauwe tenue is ingewisseld voor nieu-

we blauwe shirt met witte strepen. En dat de 

blauwe voetbalbroek is ingewisseld voor een 

witte. Dit zorgt voor een frisse uitstraling, en 

is tevens een ode aan de oorspronkelijke 

clubkleuren. Beide sponsoren werden harte-

lijk bedankt voor deze prachtige geste.  



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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MIEN SNUFFELHUUSIE                                                                                                                                                                                          
Voor de kleine beurs 

sieraden, stripboeken, speelgoed,                                                                                               

modelauto’s, curiosa, kleding                                                                                                                                                     

nieuw en gebruikt 

Openingstijden:                                                                                                                                                                       
ma gesloten                                                                                                                                                                                

di t/m do 13.00 - 16.00 uur                                                                                                                                                       
vrijdag 14.30 - 16.30 uur                                                                                                                                             

zaterdag 12.00 - 15.00 uur 

Hermien Klein                                                                                                                                                         
Dorpsstraat 101                                                                                                                                                                
7957 AT De Wijk                                                                                                                                                                    
Tel: 06-15006038                                                                                                               

facebook.com/mien.snuffelhuusie 
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 Herfstconcert Wijker Kunst 
 

Op zaterdagavond 12 november brengt zang-

vereniging Wijker Kunst na een langdurige 

coronastop, een zeer afwisselend Herfstcon-

cert in de kerk te IJhorst. Onder leiding van 

hun enthousiaste dirigent Mannes Hofsink 

zullen het vrouwenkoor, het mannenkoor en 

ook gezamenlijk als gemengd koor, een keur 

aan liederen ten gehore brengen. 
 

Het koor heeft de laatste maanden intensief 

gerepeteerd, om een prima concert aan de 

bezoekers te presenteren. De begeleiding is in 

handen van Maarten Gal (vleugel), Nico Staal 

(bas) en Giovanni Timmermans (drums). 

Het muziekgroepje zorgt ook voor een eigen  

intermezzo. Het concert, in de sfeervol inge-

richte kerk begint om 20.00 uur (de kerk is 

open om 19.30 uur) De entreeprijs is € 15,00 

incl. een kop koffie/thee in de pauze. Vanaf 

31 november zijn kaarten via voorverkoop bij 

de leden te bestellen. Of per mail bij de secre-

taris gvdbelt71@gmail.com  
 

Intocht Sint in de Wijk  
 

Ook dit jaar zal de Sinterklaas met zijn pieten 

weer in de Wijk aankomen. Op zaterdag 19 

november om 15:30 uur zullen we hen ver-

welkomen bij het Dorpshuis de Wijk. Na een 

welkomstwoord zal er een kleine rondtocht 

zijn door het dorp, onder muzikale begelei-

ding van Apollo. Bij terugkomst zullen er in 

het Dorpshuis voor de kinderen tot en met 

groep 4 diverse activiteiten zijn. De ouders/

begeleiders kunnen gezellig een drankje doen 

bij de bar. Rond 1730 uur verwachten we dat 

het afgerond is.  

Ps. noteer alvast 5 december in de agenda, 

dan zullen we Sint met zijn pieten weer uit-

zwaaien! Zoals het nu lijkt is er aansluitend 

ook een huisbezoek mogelijk van de Sint en/

of de pieten. Nadere details zullen nog vol-

gen. 
 

Volle bak bij Culturele Avond  
De Culturele avond van de Historische Ver-

eniging de Wijk-Koekange op vrijdag 21 ok-

tober 2022 was een daverend succes. Het was 

een volle bak, ruim 130 aanwezigen! Tijdens 

deze avond hebben wij een erg leuk program-

ma gezien van het trio Marga Kool, Jan Veen-

stra en Egbert Meijers. Alle drie geboren in 

de eerste zes jaar na de oorlog en dus zijn ze 

babyboomers. In hun bestaan tot dusver heb-

ben ze de wereld geweldig zien veranderen. 

Daar keken ze in het programma Babyboo-

mers Blues op terug. Dat deden ze met verha-

len, liedjes en gedichten in het Drents, maar 

hier en daar ook in het Nederlands en in het 

Engels. Soms serieus, soms hilarisch en vol 

zelfspot. Kortom ze hebben ons een geweldi-

ge avond bezorgd waarvoor dank!  

Het was voor het bestuur fijn om te zien dat 

er, na 2 COVID-19 jaren, zoveel belangstel-

lenden waren gekomen. Dit geeft ons zeker-

heid dat hieraan een behoefte is en wij zorgen 

er voor dat wij voor komend jaar weer een  

mooi programma gaan samenstellen. Houd 

onze website en de facebookpagina goed in 

de gaten voor het laatste nieuws omtrent de 

Historische Vereniging. 
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Het inschrijfformulier kunt u halen bij het 
dorpshuis of stuur een mail sturen naar: 
info@wgvdewijk.nl.  

mailto:info@wgvdewijk.nl
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Zal ut zo wezen….? 
 

Een tijdje geleden werd mij gevraagd, of ik 

ene Stebo kende. Natuurlijk was mijn ant-

woord ontkennend en vroeg daarna iets in de 

trend van hoezoooo?  
 

Nu is het niet zo dat ik uit Almelooo kom en 

een glas Colaaa op zijn tijd wel lekker is., 

maar dat terzijde. De interesse was in ieder 

geval gewekt. De persoon in kwestie vond dat 

bepaalde zaken gewoon niet geschreven kon-

den worden. Hij was bijvoorbeeld vorig jaar 

een paar dagen op zoek geweest naar een reu-

zen rad en die monnik in Dickninge was hij 

ook nooit tegen gekomen. 
 

Terwijl hij toch vaak met zijn trouwe viervoe-

ter, een zwart/witte kater uit een bouwjaar van 

rond negentienhondert tweeduizendenveer-

tien, in dat mooie bos met dito bruggetje liep. 

En over de ruilbeurs voor De Wieker Meule, 

van de overigens zeer populaire plaatjesactie 

van de plaatselijke buurtwinkel, was ook gro-

te kolder. Ja, een mens had wel betere dingen 

te doen, in plaats van… ach laat ook maar 

sloot hij zijn betoog uit. Uit dit alles blijkt dus 

wel dat deWijk.info heel veel lezers heeft, die 

op welke wijze dan ook hun mening geven, 

waarvan de redactie zich waarschijnlijk ui-

terst content mee voelt. 
 

Dit alles bracht mij toch een beetie ant prak-

kedenken.. Moet ik dan toch wat meer serieu-

zere zaken “op papier zetten”? Waar vroeger 

de kreet was “in de pen klimmen” besloot ik 

mijn trouwe typemachine met ingebouwde 

printer over de schutting te gooien en de lep-

top maar eens aan te slingeren. 
 

Om een beetje in de sfeer te komen rolde ik 

de verlengsnoer uit en na een paar kilometer 

vond ik een uiterst rustgevend plekje onder 

een grote eike boom. Waar het woord eike, 

vroeger geen probleem opleverde, verscheen 

er nu een rood streepje onder het woord op 

het beeldscherm. Bijna verlangend dacht ik 

aan mijn oude typemachine en aan de goede 

tijden van vrogger, kreeg ik een onheilspel-

lende gedachte. 

Je weet tegenwoordig maar nooit, wordt ik in 

de gaten gehouden door de geheime dienst 

van Tietskrommeradael, of liggen de piraten 

van 96.50 op de loer. 
 

Met als klap op de vuurpijl liep er een vrouw 

langzaam bij mij langs, bleef staan en vroeg 

hoe laat de bus van half 3 zou vertrekken. 

Je kunt wel raden hoe snel ik alles bij elkaar 

had gepakt en besloot om met gevaar voor 

eigen leven de schutting op te zoeken, waar ik 

mijn oude typemachine met een ferme worp 

had over heen gegooid….Terug naar het oude 

zou je bijna zeggen, misschien zouden we dat 

met met zun allen meer moeten doen. Leven 

en laten leven en gewoon weer wat nuchter-

der na denken met wat je doet. (ook in Den 

Haag) 
 

In het begin van dit, overigens zeer weten-

schappelijk en ver over de Wieker grenzen 

zeer gewaardeerd schrijven, had ik het over 

een brug. En laat deze brug nou net weer een 

mooi bruggetje zijn voor het volgende onder-

werp, wat al vele jaren door Jan, Piet Marie 

en wie dan verder allemaal ook wordt bespro-

ken. Zelfs in betrouwbare bladen als Story, 

Flair, ut Olde Wief en ’t Olde Karspel is het 

al vele malen ter sprake gekomen. Na de per-

fecte renovatie van het bruggetje zal begin 

volgend jaar een start worden gemaakt met de 

renovatie van Dinkninge Poort. Of zal dit een 

brug te ver zijn…..? 
 

Kop dur Veur                                                                                                                                   

Stebo 
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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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Juf Janny met pensioen 
 

Voor Juf Janny Ynema (67) was het donder-

dag haar laatste werkdag in het onderwijs. Na 

25 jaar werkzaam te zijn geweest bij IKC De 

Horst in De Wijk gaat ze genieten van een 

welverdiend pensioen. De hele dag was het 

feest op de school. En als verrassing hadden 

de collega’s een zgn. Color Run georgani-

seerd op het schoolplein. Dit was een vrolijk 

en kleurrijk gebeuren. 

Ynema is werkzaam geweest bij diverse 

scholen. Ze begon haar onderwijscarrière 34 

jaar geleden op een basisschool in Buiten-

post. ‘Heb het werk altijd met plezier gedaan, 

ga het zeker missen’. Bij De Horst had ze 

groep 3 onder haar hoede. ‘Met kinderen om-

gaan en ze leren lezen, dat heb ik altijd fan-

tastisch gevonden’. Wat ze straks gaat doen 

weet ze nog niet precies. ‘Eerst genieten en 

op vakantie naar Oostenrijk. En daarna zien 

we wel weer!’.  
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Minibieb Extra 
 

Maandag 17 oktober was het Internationale 

dag voor de uitroeiing van de armoede, of 

kortweg ook wel Wereldarmoededag. Zeker 

de laatste tijd, met de hogere prijzen van 

energie en boodschappen, een actueel onder-

werp. Voor steeds meer mensen wordt het 

moeilijker om rond te komen met hun huidige 

budget. Armoede is dus absoluut niet alleen 

iets van landen ver weg, maar ook van men-

sen dichtbij. Zo groeit bijvoorbeeld in Neder-

land 1 op de 13 kinderen op in armoede en 

leeft ongeveer 5% van de mensen in Neder-

land onder de lage-inkomensgrens. 
 

Gelukkig is er in Nederland veel hulp via 

gemeente, Humanitas, schuldhulpmaatje, de 

voedselbank, weggeefhoeken en ruilkasten. 

Sinds een half jaar staat er ook in De wijk een 

ruilkast, de Minibieb Extra. Je kunt hier niet 

alleen (deels christelijke) boeken halen, lenen 

en brengen. Je kunt er ook houdbare levens-

middelen (zoals koek, potgroente en blikken 

soep) en verzorgingsproducten (zoals tand-

pasta, zeep en menstruatieproducten) verkrij-

gen. Daarnaast zijn er ook zegels en stickers 

voor spaaracties van bijvoorbeeld supermarkt 

en tankstation te vinden. 
 

Dus heeft u uw leesboek uit of bijvoorbeeld 

tandpasta of een blik soep over, dan kunt u dit 

komen brengen en in de kast zetten. Heeft u 

hier iets van nodig dan mag u het uit de kast 

meenemen.  
 

Of wilt u ge-

woon even bij 

de boeken 

neuzen, kom 

gerust langs!  
 

De Minibieb 

Extra staat in 

de Molen-

straat, ter 

hoogte van de 

kruising bij de 

huisarts. 
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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 12 nov 2022. Kopij inleveren voor 07 nov 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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