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Vrouwen van Nu haken aan bij wereldrecord

De Vrouwen van Nu De Wijk hebben vijfendertig dekens gehaakt voor het wereldrecord dekens haken. Deze zijn met plezier
gehaakt en aan elkaar gezet door de vijfendertig leden.

mes. Doel is het haken van tienduizend dekens, die samen de Grootste Gehaakte Deken
van de Wereld vormen. Daarvoor hebben Monique van der Hoek en Esmeralda de Vries het
initiatief genomen. Doel is om al die dekens
in 2018, het jaar van Culturele Hoofdstad, aan
elkaar te haken en op een plek in Leeuwarden
uit te leggen.

Elke dinsdagochtend wordt er gehaakt in
Dunninghe. En de dames gaan gewoon door
en blijven dit ook na het project gewoon doen.
‘Want het is echt heel gezellig’. Aldus de da- Lees verder op pagina 2 >>
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middag werd verzorgd door het mannenkoor
uit Uffelte. De presentatie van de optredens
om zo een vermelding in het Guinness Book
was in handen van Bertus Klomp de voorzitof Records te krijgen. Maar nog veel belangter van het koor. Hij deed dat op zijn eigen
rijker zijn de verbindingen die gelegd worden
ludieke manier met een knipoog en veel hudoor het haken. De Vrouwen van Nu vonden
mor. Met een dansje van sommigen en de
dit zo'n mooi initiatief dat ze ook meedoen.
polonaise werd de middag afgesloten.
Wilt u meer weten van de SeniorenvereniHet record van duizend dekens is op dit moment nog niet gehaald, maar dit gaat nog door ging; Het redactie adres: 0522 – 481956.
tot de zomer. De dekens worden geschonken
aan goede doelen. De gehaakte dekens zijn
afgeleverd bij Kroko in IJhorst. Daar komt
Bij de collecte voor de Hersenstichting in De
zaterdag de vrachtauto om de dekens naar
Wijk hebben 23 collectanten samen € 1217,24
Leeuwarden te brengen.
bijeengebracht. Inwoners die de collectant
Vervolg van voorpagina

Collecte Hersenstichting

hebben gemist, worden uitgenodigd om alsnog een bijdrage over te maken op NL46
Op woensdag 21 februari 2018 zal in ontmoe- RABO 0387 1271 00. De Hersenstichting
dankt alle gevers en vrijwilligers voor het
tingscentrum De Havezate in de Wijk om
mooie resultaat.”
20.00 uur de tweede informatiebijeenkomst,
georganiseerd door de werkgroep Duurzaam
de Wijk plaatsvinden. Het thema van de
avond is een Duurzaam de Wijk in 2025.
Het jeugdorkest van Apollo onder leiding van
Wij willen tijdens deze bijeenkomst duidelijk Ilona Slomp verzorgt zondag 11 februari het
maken wat wij als werkgroep samen met de
jaarlijkse Limonadeconcert in de Brede
inwoners van De Wijk willen bereiken en op School. Dit staat volledig in het teken van de
welke wijze wij daar vorm aan willen geven. aanstormende talenten. Aanvang 13.30 uur.
Daarnaast zal Pieter Brink van de stichting
SEN (Samen Energie Neutraal) de Quick-Fit
oplossing* toelichten. Met name omdat vanuit Te koop, gevonden, verloren,
de provincie Drenthe en de gemeente de Wolaangeboden e.d.
den ondersteuning voor de uitwerking is toegezegd. Ook Fleur Goedkoop van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zal gelegenheid Rits stuk?
krijgen, om kort de resultaten van de door
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
inwoners van de Wijk ingevulde vragenlijsten Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
toe te lichten.
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Duurzaam de Wijk

Limonadeconcert Apollo

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond
bij te wonen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Seniorenvereniging
Zaterdag 20 januari vond in de Schakel te
Koekange de Nieuwjaars bijeenkomst van de
Seniorenvereniging De Wolden plaats. Aanwezig waren 85 leden. De zeer geslaagde

Nestkasten en Voederhuisjes
Voor nestkasten en voederhuisjes groot en
klein moet je aan de Nijsinhgweg 17 zijn.
Telnr.: 441350.

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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Wat me deze keer
op viel!!
Onlangs had ik het genoegen deel te mogen nemen, als lid van een van onze plaatselijke verenigingen, aan een sportquiz,
georganiseerd door de actieve groep ‘De
Wiek op Wielen’. Deze groep jongelui is
niet te beroerd om allerlei activiteiten in
ons dorp op poten te zetten. Zo ook bovengenoemde sportquiz, waarvoor zij delegaties van een groot aantal plaatselijke
verenigingen hadden uitgenodigd. Het was
al voor de 4e keer dat deze happening
plaatsvond. En wederom was het een
groot succes, want de kantine van onze
voetbalvereniging Wacker zat bomvol,
omdat ook de supporters van de uitgenodigde verenigingen zich niet onbetuigd
lieten!!
En als je dan zo’n avond laat presenteren
door onze ‘ex-barbier’ Martin Wolf (een
soort tweede Philip Freriks, maar dan veel
beter!!!) is succes gegarandeerd.
De commissie had met z’n allen een honderdtal (!!) vragen samengesteld die door
de teams (meestal ook met behulp van de
zaal!!) moesten worden beantwoord. En
om nou te zeggen, dat het erg gemakkelijke vragen waren, gaat mij even iets te
ver!! Maar gelukkig gold dat voor alle
deelnemers!
Is ook niet belangrijk, want Pierre de Coubertine heeft het in een ver verleden al
eens verkondigd: ‘Het deelnemen is belangrijker, dan het winnen’! En zo is ’t
maar net!!
De winst van zo’n avond is, dat de diverse
verenigingen, die ons dorp toch zo lekker
leefbaar maken, elkaar eens op een andere
(vrolijke) wijze ontmoeten!!
En daarvoor gaan de credits naar de mannen van ‘De Wiek op Wielen’!
Bedankt heren en………….houden zo!!
Jan Tijink
Prins Clauslaan
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Al jaren weten steeds meer
klanten ons te vinden. Voor
vast terugkerend drukwerk,
familiedrukwerk, maar ook
voor spoedklussen en projecten
die anders zijn dan anders.
Want bij Van Dijk komt het goed.
Je kunt rekenen op een team dat
met je meedenkt. En natuurlijk
zorgen we dat we mooi werk
leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl
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Verschillende spreekuren in het wijksteunpunt Dunninghe
Er vinden verschillende spreekuren in het wijksteunpunt Dunninghe plaats, waar u terecht kan
met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en mantelzorg. Ook voor praktische zaken, zoals de trombose dienst en de audicien kunt u terecht in Dunninghe. Audicien Patrick
Heeres van ‘Hulp bij horen’ heeft maandelijks een spreekuur in Dunninghe. Naast de spreekuren geeft de fysio ‘Op ’t Wold’ iedere woensdagmiddag vanaf 15.00 uur gym. Ook u bent
van harte welkom om aan te sluiten bij deze activiteiten. Een mooie samenwerking van diverse organisaties, die u graag hopen te ontmoeten in Dunninghe!
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met coördinerend
wijkverpleegkundige Karin Meijerink (T: 06-13790230) of met welzijnswerker Gerline Kuiers (T: 06-57168140).
Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Praktijkverpleegkundige Huisartsen
Gera Laarman
2e en 4e maandag van de maand 8:00 tot 10:00 uur
Op afspraak, via assistenten van de huisarts.
Klantadviescentrum
Tineke Wezenberg
10:00 tot 11:00 uur
0522-498198
Op afspraak
Welzijn en vrijwilligers coördinator
Gerline Kuiers
9:00 tot 11:00 uur
Tel. Nr. Gerline: 06-57168140
Inloop spreekuur
Coördinerende Wijkverpleegkundige
Karin Meijerink
9.00-10.00 uur
06-13790230
Inloop spreekuur
Gesloten
Trombosedienst Isala
van 8:30 tot 9:30 uur. Inloop
Welzijn De Wolden
Buurtwerker met als specialisme informele zorg.
Jannie Schuring
11:00 tot 12:00 uur
06-23702443
inloop spreekuur
Audicien ‘Hulp bij horen’
Patrick Heeres
De aanwezigheid van Patrick wordt bekend gemaakt met een affiche. In
principe is dit de laatste donderdag van de maand, 13.00-13.45 uur
Inloop spreekuur
Gesloten
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Voorleesontbijt bij Doomijn
Op 25 en 26 Januari hadden
de kinderen van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf een heerlijk ontbijt genoten op de Postweg. Een en
ander in verband met de Nationale Voorleesdagen.
Al drie weken zijn de kinderen aan het werk geweest
over het boek ‘Sst de tijger
slaapt’. Ze hebben een mooie
tijger geknutseld en een uitbeeldend verhaal nagemaakt
van het boek. Natuurlijk is
het boek meerdere malen
voorgelezen, waarbij de kinderen telkens weer van het verhaal genoten. Ook hebben we de
voorstelling in de bibliotheek bezocht op 17 Januari. Als afsluiting dus nogmaals een fijn
leesmoment onder het genot van een heerlijk vers bolletje brood!. En om het thema helemaal
mooi af te sluiten hadden de kinderen van de peuterspeelzaal ook nog een feest, net als in het
boek. Want waar in het boek de tijger jarig is, waren op de peuterspeelzaal de juffen jarig.
Compleet met cadeautjes, slingers , ballonnen en natuurlijk taart was het een heel leuk feest!
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Bibliotheken twee gratis computercursussen aan
Computercursus voor beginners – Klik en Tik
Dit is een computer cursus voor iedereen die geen of heel weinig ervaring heeft met computergebruik. Het is een oefenprogramma waarmee men leert omgaan met de computer en internet. Geleerd wordt hoe je een computer opstart, het leren typen, een e-mail versturen, zoeken op internet enz. In de bibliotheek wordt les gegeven en er kan thuis geoefend worden.
Voor plekken en tijdstippen zie verderop.
Werken met de E-overheid
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, doorgeven van een verhuizing, informatie
over de opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD etc. Om leren gaan met deze websites? Schrijf dan in voor de cursus: Werken met de e-overheid. De cursus bestaat uit 4 dagdelen. Tijdens de cursus is er verder aandacht voor o.a.: het aanvragen en gebruiken van DigiD.
Het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites, het (digitaal) maken van een
afspraak. Het gebruiken van persoonlijke omgevingen van overheidsorganisatie (zoals Mijn
toeslagen, werk.nl en MijnOverheid), en het gebruik van Regelhulp. Voor deze cursus is wel
een basiskennis van computergebruik nodig. Twee docenten geven les en er kan thuis geoefend worden. Voor plekken en tijdstippen zie verderop.
Beide cursussen werden vorig jaar al met succes in de bibliotheken gegeven en worden daarom herhaald.
Bibliotheek De Wijk
Werken met de E-overheid start in Bibliotheek De Wijk op vrijdagmorgen 9 februari, van
10:00 tot 12:00 uur.

Wacker 1 in het nieuw gestoken
Wacker 1 is zondag 4 februari voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Steenwijkerwold in
het nieuw gestoken. De nieuwe tenues werden aangeboden door hoofdsponsor Bert Spronk
van café de Casteleyn uit Meppel. Toeval of niet, Wacker boekte deze middag gelijk een
klinkende 4-1 overwinning.
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Workshop Doomijn goed bezocht
Op donderdag 25 Januari kon je op
de BSO Postweg van Doomijn een
workshop vogelvoer maken volgen.
Een workshop voor alle kinderen
uit de Wolden, te vinden op actiefnaschooltijd.
Er waren veel kinderen die meegedaan hebben . Eerst mochten de
kinderen een huisje knutselen en
met allerlei verschillende materialen versieren. Toen dit klaar was
mochten ze in een schaaltje vogelzaad mengen met frituurvet. Dat
was een beetje een vettig klusje ,maar ze deden het allemaal erg
goed. Als het goed door elkaar geroerd was , konden ze het geknutselde huisje vullen. Als laatste moest er nog een stokje in, waar de vogeltjes op kunnen zitten
als ze komen snoepen van ons lekkere voer. Na afloop een lekker glas drinken en een lekker
koekje en het resultaat mee naar huis! Wat zullen de vogels het goed hebben in De Wijk.
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Valentijnactie Dunninghe
Het is weer bijna februari. Valentijnsdag is weer in zicht. Dit jaar willen de ouderen van
Woon- en zorgcentrum Dunninghe en de 80-plussers uit De Wijk graag weer een dag op stap
tijdens de zogenaamde Zonnedag. In samenwerking met de bakkerij Nijstad en Dunnink zijn
twee heerlijke Valentijnstaarten ontwikkeld. Een schuimtaart en een gebaksslof. Hier kunnen
6-8 porties uit gesneden worden. De keuze is dus reuze..
De kosten van deze Valentijnstaart zijn € 8,00 en de opbrengst zal ten goede komen van
de Zonnedag in juni 2018. De vijfde en dus een lustrum waar we wat extra's willen doen.
De vrijwilligers van Dunninghe komen binnenkort bij u aan de deur voor de bestelling en de
taartjes zullen de dagen voor Valentijnsdag bij u worden afgeleverd zodat u samen met
uw geliefde (n) op 14 februari (of eerder) kunt genieten van een heerlijk stuk gebak.
Natuurlijk kan u de bestelling
ook per e-mail doen.
Stuur dan uw naam en adres
met de gewenste hoeveelheid
taarten naar:
zonnedag@outlook.com en
deze zullen dan bij u thuis worden bezorgd.

12

13

Koersbal en Bingo zijn weer begonnen
Komt u eens langs op de maandagmorgen in De Havezate te De Wijk. Het is een spel voor
iedereen. Jong en oud. Het gaat in hoofdzaak om de gezelligheid, om met elkaar die ballen op
een mooie manier te laten rollen, waarbij hilarische momenten kunnen ontstaan.
Heeft u nog nooit van koersbal gehoord, dan is het hoog tijd dat u even poolshoogte komt
nemen hoe het er toegaat en wat het inhoud!
Nieuwsgierig?
Komt u vrijblijvend eens kijken en geniet in de pauze mee van een heerlijk kopje koffie, dat u
wordt aangeboden.
Het is elke maandagmorgen in De Havezate.
Tijd: Van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Doen hoor. U bent van harte welkom.

Bingo in De Havezate te De Wijk.
Elke eerste woensdag van de maand is er Bingo in De Havezate.
Een gezellig samenkomen en spannende momenten of je wel of geen Bingo wint. Er zijn leuke prijsjes te winnen.
Heeft u interesse, kom dan eens binnenlopen en doe een spelletje mee.
U zult zien dat u gegrepen wordt door het spel en de gezelligheid.
De eerstkomende Bingo is op woensdagmiddag 07 februari.
Tijd: van 14.00 uur tot 16.30 uur.
U bent van harte welkom.
Bea Westerbeek, Geertje Gol, Elly Strabbing.
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Vrijwillige thuisondersteuning zoekt vrijwilligers!
Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO) zoeken wij
vanuit Welzijn De Wolden, in samenwerking met ViP De Wolden, nieuwe vrijwilligers. Als
vrijwilliger van de VTO bied je hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen of een
niet toereikend netwerk heeft. Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst
op donderdag 15 februari 2018 in De Havezate in De Wijk.
Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is vooral praktisch of emotioneel van aard en kan
op verschillende manieren: gezelschap, huisbezoek ter verlichting van de mantelzorger, hulp
bij vrijetijdsbesteding of samen ‘er op uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je mensen in
stapsgewijze verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelnemen aan een vrijetijdsbesteding. Je verricht geen medische handelingen of huishoudelijke taken.
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur per week. Voor de vrijwilligers is er begeleiding en indien nodig of gewenst mogelijkheden voor training. De bijeenkomst is vrijblijvend, maar meld je wel even aan! We vertellen je tijdens de bijeenkomst graag meer over
dit vrijwilligerswerk
Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in De Havezate, Dorpsstraat 78, 7957
AW De Wijk. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met 13 februari via
info@vipdewolden.nl of tel. 0528-378686 Welzijn De Wolden, Gerrie de Roo of Aïsha Slot.

Willy van Pijkeren werkt 40 jaar bij Icare
Ooit begonnen als kraamverzorgster en nu al jarenlang één van de vaste gezichten in het PGteam van Icare in De Wijk, IJhorst en Koekange. Willy van Pijkeren zet zich al 40 jaar in om
te zorgen voor mensen die dit nodig hebben.
Daarom werd Willy dit keer zelf in het zonnetje gezet door haar collega’s. Vooraf had Willy
al aangegeven dat het voor haar een cadeau zou zijn om dit feestje samen met haar klanten te
vieren. Het werd een high tea bij Tea Time in Echten. Willy, haar klanten en collega’s genoten samen van de lekkere hapjes en de gezellige locatie.
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
OBS de Horst………………………………….
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie de Wolden……………………………...
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..

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)
0522 - 443275
06 - 125 666 69

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 24 februari 2018. Kopij inleveren voor 19 febr. 10.00 uur

