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Gezelligheid troef in Dorpshuis De Wijk. 

Zaterdag 28 november stonden er weer 

Sinterklaas spelen op het programma.  
 

Onder de noemer Sinterklaas Lott'n waren er 

spelletjes zoals: Pepernoot raden, Darten, 

Spieker Houwen, Sjoelen, Blikgooien, 

Luchtbuks Schieten en het welbekende Rad 

van Fortuin. En daar waren mooie prijzen 

mee te winnen. Sinterklaas en zijn Pieten 

waren uiteraard ook van de partij.                                                    

Beheerder Mark van Braam, was zeker niet 

ontevreden over het verloop van deze avond. 

'Het was gezellig, en de sfeer was goed. Zo 

goed zelfs dat de laatste bezoekers pas ver na 

middernacht vertrokken'. 
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Te koop, gevonden, verloren  
 

 

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

mail:   info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info 
 

 

Mooiste Kersthuis/tuin                   

wedstrijd de Wolden 
 

Het is bijna weer zover, de feestdagen komen 

eraan. Echter vinden we het in deze tijden van 

inflatie en hoge energiekosten niet juist om 

een wedstrijd voor de meest uitbundige en 

grootse verlichting te organiseren. De organi-

satie heeft daarom besloten wel een wedstrijd 

uit te schijven maar in een ander jasje: wie 

heeft de meest ingetogen kersthuis/tuin in de 

Wolden? Dus niet wie is het meest uitbundig 

maar wie is het meest origineel, grappig en 

creatief met zo weinig mogelijk middelen. We 

gaan ook dit jaar niet zelf op pad maar men 

kan zelf zijn foto al dan niet met verhaal pos-

ten op de nieuwe Facebook pagina plaatsen. 

Het meest ludieke idee wint dit jaar de hoofd-

prijs. Fb: Mooiste Kersthuis De Wolden 
 

Live muziek bij Wiekslag 
 

Het is weer tijd voor een feestje, een feestje 

met live muziek. Zaterdag 17 december komt 

Over The Coke naar café  de Wiekslag  in De 

Wijk voor gezellige avond rockmuziek. De 

muziek begint rond 21.00 uur. Dus kom ge-

zellig langs en rock mee. Over The Coke be-

staat uit drie heren uit de Wijk, Schoonloo en 

Punthorst. Zij brengen het beste uit de jaren 

60/70/80 met stevige rockmuziek. Ze spelen 

met drums, percussie, gitaar en bas. Zorg dat 

je het niet mist!  

Roreko Kipactie 
 

Binnenkort start weer de succesvolle kipactie 

van de korfbalvereniging RoReKo. Iedereen 

heeft last van hoge energieprijzen en inflatie, 

waaronder sportverenigingen. Mede door dit 

soort acties lukt het de korfbalvereniging om 

een bijdrage te leveren aan het nieuwe nor-

maal, namelijk bewegen!   
 

De vereniging is blij en trots op de bewoners 

van De Wijk en IJhorst dat zij al jaren de ver-

eniging door kipproducten te kopen, sponse-

ren. De verkoop begint op 3 december en 

duurt tot 10 december. De verkopers komen 

zoveel als mogelijk aan de deur waar u kunt 

bestellen en direct contant betalen. Ook kunt 

u een bestelling online via de webshop 

www.roreko-webshop.nl plaatsen. Op zater-

dag 24 december worden de kipproducten bij 

u thuis afgeleverd.  
 

Dames zoeken versterking 

Het damesteam (7x7) van Wacker is op zoek 

naar versterking!  Heb je altijd al eens willen 

voetballen, of heb je zin om weer te beginnen 

met voetballen? Je bent van harte welkom om 

mee te trainen met het gezellige damesteam 

van vv Wacker. Ons team bestaat uit zowel 

beginners als wat meer ervaren speelsters in 

de leeftijd van 30-48 jaar.  

De training is elke maandag van 19.30 tot 

20.30 in het sportpark aan de Wiltenweg in de 

Wijk. We spelen geen wekelijkse wedstrijden, 

wel doen we 1 à 2 keer per jaar mee aan een 

7x7 competitie van vier avonden. Mocht je 

interesse hebben en een paar keer vrijblijvend 

willen meetrainen; bel/app gerust naar:                   

Lisette Wagenaar: 06-41467659 of                                         

Hilde Schreur 06-25293338 
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Graag ook wij willen alle klanten bedanken voor hun klandizie 
in 2022 en wensen alle klanten fijne feestdagen en een visrijk 
2023.  

Namens Klaas, Bente & Annemarie  



  

 6 

KindzorgM bestaat al 

twintig jaar!  

In december 2002 startte Marion Schiphou-

wer in Nijeveen aan huis met haar eigen be-

drijf: Kindzorg Marion. Inmiddels zijn ook 

echtgenoot Kees en dochter Martine werk-

zaam in de praktijk. Het bedrijf heet nu Kind-

zorgM en bestaat deze maand twintig jaar. 

Sinds mei 2021 wonen Marion en Kees aan 

de Nic. Oostinghweg 7a in De Wijk. Marion, 

Kees en Martine werken in de sfeervol inge-

richte praktijkruimte op no. 7 in de voormali-

ge praktijk voor fysiotherapie, logopedie of 

consultatiebureau. 

Het logo van KindzorgM geeft de ontwikke-

ling van het kind tot volwassene weer. De 

naam Kindzorg is gekozen omdat je altijd 

kind blijft van je ouders en omdat alles wat je 

in de kindertijd meemaakt je vormt voor de 

rest van je leven.  

KindzorgM biedt specialistische begeleiding 

aan mensen van jong tot oud, op ieder niveau 

in hun sociaal emotionele- en leerontwikke-

ling. Zoals: faalangst, sociale vaardigheden, 

moeite met plannen en organiseren, concen-

tratie, dyslexie, moeite met leervakken (o.a. 

rekenen/wiskunde, talen).  Daarnaast geven 

ze ook psycho-educatie met betrekking tot 

ADHD en autisme (ASS) en  gezinsonder-

steuning. Marion heeft zich in de afgelopen 

40 jaar verdiept in het gedrag van kinderen. 

‘Kinderen met een andere ontwikkeling heb-

ben te maken met veel onbegrip. Ouders zijn 

zoekende hoe ze passende ondersteuning 

voor hun kind en zichzelf kunnen vinden. Ik 

vind het prachtig om hen een luisterend oor te 

bieden en tools aan te reiken’.  

Deskundigheid                                                                   

Samen ontwikkelden Marion en Kees de ei-

gen visie op de hulp en begeleiding aan kin-

deren, jongeren en volwassenen. Dit wordt 

gevoed door de eigen ervaringen en de speci-

fieke jaarlijkse cursussen. KindzorgM weet 

dat het eigen netwerk van kinderen en hun 

ouders van groot belang is. Een deel van de 

begeleiding is dan ook gericht op het verster-

ken van dit netwerk. >>  
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Kees doet al vanaf het begin de administratie 

en is sinds begin 2010 samen met Marion 

actief als levensloopbegeleider. Beiden zijn 

geregistreerd binnen het Keurmerk Autisme. 

Kees: ‘Ik neem onder andere de begeleiding 

van volwassenen voor mijn rekening. Onze 

manier van begeleiden is vooral gericht op 

het vergroten van de zelfredzaamheid, herstel 

van het zelfvertrouwen en participatie in de 

samenleving. Daarbij hebben we korte lijnen 

met ouders, school, werk, hulpverleners en 

gemeenten’.  

Martine is in 2020 in de praktijk begonnen 

om Marion en Kees te ondersteunen als bege-

leider. ‘Na 15 jaar wiskundedocent te zijn 

geweest wilde ik wat anders. Ik begon daar-

om na verschillende gespecialiseerde trainin-

gen met werken in de praktijk en ik merk dat 

mij dit veel voldoening geeft. We zijn vooral 

praktisch gericht. We oefenen bijvoorbeeld 

een ontstane lastige situatie en laten de cliënt  

zelf nadenken, over hoe je dit aan kunt pak-

ken!’. 

Maatwerk                                                                 

KindzorgM heeft niet overal een antwoord 

op. Marion: ‘Wij hebben het doel om samen 

tot een oplossing te komen. Vanuit zelfont-

wikkelde of door ons verbeterde methodes 

bieden wij altijd maatwerk in de begeleiding’. 

Inventief als ze zijn, werd de al aanwezige 

camper in coronatijd gebruikt als begelei-

dingsruimte. Dit biedt de mogelijkheid om 

cliënten die iets verder wonen te begeleiden. 

Ook kunnen ze hierdoor op elke gewenste 

plek afspreken. Martine: ‘Elk kind, elk gezin 

en elke zorgvraag is anders. Maar het belang-

rijkste is dat mensen mogen zijn, wie ze wil-

len zijn vanuit hun eigen talenten’.   

Meer informatie is te vinden op: 

www.kindzorgm.nl.                                                                      

U bent van harte welkom aan de Nicolaas 

Oostinghweg 7 om kennis te maken. << 



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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Ruilmiddag is groot succes 

Wie nog op zoek was naar de laatste histori-

sche plaatjes om het Coop album compleet te 

krijgen, was vrijdag van harte welkom in het 

Dorpshuis in De Wijk. De eerste spaarders 

stonden om 13.00 uur al op de stoep. Daarna 

liep het gestaag door. Want dit was de uitge-

lezen kans om het boek nog compleet te krij-

gen. En dus werd er volop geruild. De succes-

volle actie van de Coop Supermarkt in De 

Wijk en Koekange eindigde onlangs. klanten 

kregen een gratis verzamelalbum vol geschie-

denis uit beide dorpen, waarin bijna driehon-

derd historische plaatjes geplakt kunnen wor-

den. In totaliteit zijn er twintig verschillend 

thema’s gebruikt. Zoals o.a.: De Rederijkers-

kamer, Scholen, Vervoer over de weg, Boe-

renleven, Het ontstaan van Koekange en van 

De Wijk. Het boek is samengesteld door de 

Historische Vereniging De Wijk/Koekange. 

Jennie Roze en Freek Heuvelman hebben de 

foto's geselecteerd. Aaltinus Buiter voorzag 

het boek van prachtige bijbehorende teksten.  
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 Engbert Kalter benoemd tot 

erelid IJsvereniging Dickninge 
 

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van IJsvereniging Dickninge is penningmees-

ter Engbert Kalter gehuldigd, omdat hij veer-

tig jaar bestuurslid van deze vereniging is.  
 

De huldiging van de jubilaris vond vooraf-

gaand aan de jaarvergadering. Dit vond plaats 

bij Restaurant Mulino in de Wijk tijdens een 

gezamenlijk diner met het bestuur, Engberts 

echtgenote en erelid Hennie Elpenhof. Tij-

dens dit diner werd Engbert naast een kleine 

toespraak van voorzitter Remko Hendriks, 

verrast met een oorkonde waarin hij werd 

benoemd tot erelid om hem te bedanken voor 

zijn jarenlange inzet. De benoeming werd 

later op de avond tijdens de ALV bekrachtigd. 
 

Engbert maakt sinds 1982 deel uit van het 

bestuur van de ijsvereniging Dickninge te  de 

Wijk. Hij heeft direct het penningmeester-

schap op zich genomen. Een heel actieve pen-

ningmeester die vooruit denkt en accuraat 

werkt. Stelt jaarvergadering vast, pusht de rest 

van het dagelijks bestuur om agenda vast te 

stellen. Doet leden administratie, incasso en 

maakt lidmaatschapskaarten klaar met bege-

leidende brief in enveloppes. Hij zorgt ervoor 

dat elk bestuurslid de enveloppes keurig ge-

sorteerd krijgt die in des betreffende buurt 

rond gebracht moeten worden. Er is zelfs een 

jaarvergadering waarin Engbert fungeerde als 

Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. 
 

Kalter is dit jaar met pensioen gegaan en 

brengt nu ook zelf alle lidmaatschappen rond. 

Maakt jaarverslag voor de algemene leden 

vergadering. Kortom het DB van de ijsvereni-

ging kan zich geen betere penningmeester 

wensen. Vanwege het 40 jarig jubileum en 

zijn verdiensten heeft het bestuur besloten om 

hem te benoemen tot ere lid van onze vereni-

ging.  
 

Ook was Engbert zeer actief en betrokken bij 

en met KNSB Drenthe, in vroegere jaren op 

financieel gebied (kas controle etc.) En elk 

jaar is hij steevast aanwezig op de algemene 

leden vergadering. Vanwege zijn 40 jarig 

jubileum als bestuurslid is Engbert op 17 No-

vember gehuldigd op de algemene ledenver-

gadering van KNSB Drenthe door voorzitter 

Bart Jonkers. Het bestuur van de IJsvereni-

ging Dickninge prijst zich gelukkig dat Eng-

bert nog steeds bestuurslid en penningmeester 

is. En hoopt dat hij dit nog lang blijft doen. 
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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De Wolden blijft inzetten 

op veiligheid 
 

Inwoners van De Wolden ervaren de gemeen-

te als een veilige gemeente om in te wonen, 

blijkt uit onderzoek. Dat wil het college van 

burgemeester en wethouders graag zo hou-

den. Daarom stelde zij aandachtspunten op 

voor de komende jaren in de kadernota veilig-

heid, toezicht en handhaving. Het college 

vraagt de gemeenteraad om deze aandachts-

punten te onderstrepen.  
 

Het college zet in op het voorkomen en aan-

pakken van ondermijning in de samenleving. 

Ondermijning gaat om criminele activiteiten 

waarbij de grens tussen de legale bovenwe-

reld en de illegale onderwereld vervaagt. 

Voorbeelden zijn mensenhandel, witwassen 

en drugscriminaliteit. De gemeente werkt bij 

de aanpak van ondermijning samen met onder 

meer de politie, het Openbaar Ministerie en 

de Belastingdienst. Signalen die kunnen dui-

den op ondermijning worden door verschil-

lende overheidsdiensten in een zo vroeg mo-

gelijk stadium gezamenlijk opgepakt. De ge-

meente richt zich daarbij ook op het voor-

kómen van ondermijnende criminaliteit. Dit 

doet ze door bijvoorbeeld vergunningen te 

weigeren of in te trekken of door integrale 

controles uit te voeren. 
 

Het college wil alcoholmisbruik en drugsge-

bruik terugdringen. Langdurig overmatig ge-

bruik van deze middelen is niet alleen slecht 

voor de gezondheid, maar kan daarna leiden 

tot mentale en sociale problemen. Het heeft 

gevolgen voor onze gemeente als geheel.  

Daarnaast vindt het college het belangrijk om 

prioriteit te geven aan de punten die inwoners 

aangeven: vergroting van de verkeersveilig-

heid, zoals te hard rijden en parkeeroverlast, 

en zorgen dat de openbare ruimte schoon en 

heel blijft zodat deze niet verloedert. De ka-

dernota veiligheid, toezicht en handhaving is 

de basis voor de komende jaren. De rode 

draad is dat overtreders aangesproken worden 

op hun verantwoordelijkheid en er gehand-

haafd wordt als het nodig is. Zo blijft De 

Wolden een mooie en veilige gemeente om te 

wonen, ondernemen en te recreëren. 
 

Goede waardering in                 

cliëntervaringsonderzoek  
 

Een ruime meerderheid (86%) van de inwo-

ners van De Wolden die gebruik maken van 

de Wmo zijn tevreden over de kwaliteit van 

de ondersteuning die zij krijgen. Dit blijkt uit 

het cliëntervaringsonderzoek van de Wmo 

2021. Elk jaar vindt er een cliëntervaringson-

derzoek plaats. De Wolden vindt het belang-

rijk om de ervaringen van inwoners met on-

dersteuning vanuit de Wmo regelmatig te 

monitoren. Het is daarnaast een verplichting 

vanuit het Rijk. De ondervraagde inwoners 

zijn opnieuw tevreden over de Wmo onder-

steuning. Doordat de ondersteuning aansluit 

bij de hulpvraag, kunnen inwoners zich beter 

redden en ervaren zij een betere kwaliteit van 

leven. Van de inwoners die hulp ontvangen 

werden er 593 aangeschreven voor een steek-

proef, waarop 254 reacties kwamen (43%). 

De gemeente helpt vanuit de Wmo inwoners 

die dat nodig hebben met bijvoorbeeld huis-

houdelijke ondersteuning, vervoer, dagbeste-

ding en hulpmiddelen. Wethouder zorg, Mark 

Turksma, is tevreden over de uitkomsten: 

“Het onderzoek laat zien dat de Wmo dienst-

verlening door onze klanten goed gewaar-

deerd wordt. Toch blijven we eraan werken 

om het verder nog te verbeteren. Zo blijft de 

bekendheid van de onafhankelijke cliënton-

dersteuning nog een punt van aandacht. Het is 

belangrijk dat de inwoners weten waar ze met 

hun vragen terecht kunnen.” 

 

Adverteren, tips of nieuws 

voor de redactie?                                   
 

Telnr. 06-50953385                                                      

mail: info@dewijk.info   

Internet: www.dewijk.info    

 

Volgende editie verschijnt 24 dec 2022.                   

Kopij inleveren voor 19 dec 08.00 uur 
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3 gangen kerstmenu voor € 34,50 
 

Voorgerechten 
Carpaccio di Filetto 

Gesneden plakjes ossenhaas met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten  
en mulinodressing 
Prosciuto Meloen 

Meloen met parmaham 
Bruschetta 

Turks brood, tomaat, uit, basilicum en huisgemaakte dressing. 
 

Hoofdgerechten 
Scalopa alla griglia 

Gegrilde Varkenshaas 
Polo ala grigilia 
Gegrilde kipfilet 

Bisteca di manzo alla grigillia 
Kogelbiefstuk 

Deze 3 gerechten kunnen worden geserveerd worden 
-Champignonroomsaus 

-Peperroomsaus 
-Napolitaanse saus 

   

Desserts 
-Tiramisu 

Italiaans dessert gemaakt van lange vingers, mascarpone, cacao, koffie en ei. 
 

-Crème Brûlée  
Vanille custard met een laagje gekarameliseerd suiker. 

 

- Of 
Koffie en cappuccino 

 

U kunt alleen reserveren voor tweede kerstdag. (eerste kerstdag gesloten!) 
Graag reserveren voor 24 december 2022                                                                                                                                                                     

 

Restaurant Mulino 
Dorpsstraat 53, 7957 AS De Wijk 

Tel: 0522-760260 
E-mail: contact@restaurant-mulino.nl 
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