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Koningsspelen vallen in de smaak

sportieve strijd aan, bij de verschillende 
atletiekonderdelen waaronder; hardlopen, 
verspringen, estafette run, hindernisbaan 
en bal gooien.
Na afl oop werd er op school een heerlijke 
Koningslunch geserveerd. Om 14.00 uur 
waren alle leerlingen vrij, en kon de mei-
vakantie beginnen. 

deWijk.

Met ruim 1.3 miljoen sportende leerlingen/kinderen waren de Koningsspelen afge-
lopen jaar een overweldigend succes. En mede door het succes van de eerste editie 
werd in overleg met het Koningshuis besloten om de spelen dit jaar wederom te orga-
niseren. Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk 
én leuk het is om te bewegen.

Ook voor de kinderen van OBS de Horst 
waren er Koningsspelen op vrijdag 25 april. 
Voor de onderbouw werd de sport- en 
speldag georganiseerd op het schoolplein. 
De bovenbouw verzamelde zich om 08.30 
uur op het sportveld aan de Wiltenweg. 
Na de gezamenlijke warming-up gingen 
de leerlingen in gemengde groepen de 
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10 jaar Multiflora de Wijk! 
Vaste tuinplanten, vers opgepot, eigen 

kweek en heel voordelig: 
do. 8 – vr. 9 – za 10 – en vr. 16 mei 

van 12 tot 17 uur. 

Tuinspreekuur: 
iedere donderdag van 13 tot 18 uur 

U bent van harte welkom! 
Caroline Hendriksen 

Wiltenweg 37 
7957 AM de Wijk 
Tel 0613849121 

www.multifloradewijk.nl

Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl

Gezellige Koningsdag in De Wijk
Koningsdag in De Wijk was vooral een gezellige 
aangelegenheid. Vanaf 09.00 uur was het voor 
de kinderen spullen uitstallen voor de rom-
melmarkt, en verkopen maar. Burgemeester 
De Groot en zijn wethouders waren aanwezig 
voor de aubade, deze was om 10.30 uur voor 
de molen met Apollo. Op deze plaats voor de 
Wieker Meule werd eveneens een ‘bijzonder 
putdeksel’ onthult door de gemeente. Na de 
aubade waren er diverse activiteiten op het 
programma zoals een fietspuzzeltocht, een 
huttenspektakel voor de kinderen en ‘schijt 
je rijk’ wedstrijd waarmee een helikopter-
vlucht boven De Wijk te winnen was. Dit werd 
gewonnen door Angelique Houkes. Gedurende 
hele dag stonden er kraampjes met eten en te 
drinken.
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ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren. Als u dat wilt, regelen 
wij naast uw belastingzaken ook uw 
administratie!
En ja, ZZP’ers zijn ook ondernemers…

Burg. Veenhovenplein 1

7957 BA  De Wijk

0522-445801 / 06-48784279

info@absderonde.nl

 
  
 
 
                                                                                                      Overstap Actie  
   

 
 

Overstap actie! 
 
 
 

Kom op Kom op Kom Op nou 
 

Tijd om over te stappen? 
 

Doe het nu! 
 

U sport gratis bij Fit In De Wijk  
zolang uw abonnement bij een andere  

sportschool loopt. 
 

Voor meer informatie 441090 
 

              
 
 
 

                                www.fitindewijk.nl 
 
 
 

 

Griet en Piet
-  Wat hek e heurd? komp er 
 een Italiaans restaurant
- Precies, in’t olde bankgebouw
- Ik zag oe d’r rondstruinen
- Ho ho gezonde belangstelling heur!
- En wat nog meer dan?
- Een ijssalon en streekproducten
- Zo dat dut maar
- Mulino giet ut heten
- Wanneer goat ze open?
- Dat weet ze nog niet
- Hoe was ’t Paasvuur lest?
- Best veule volk
- Tevreden dus?
- Ik heure van wel
- En koningsdag?
- Was ook arg gezellig
- De kiender an’t timmeren
- En de olde luu bej de tente
- Koeschijten was ook geslaagd
- Bijna hak nog wat e wunnen ook
- wat dan?
- De koe zelf had gien zin um te..
- Dus de pries werd verloot
- Maar net toen ut gebeurd was
- Dreet hij me een koppel, ie weet wel
- In oen vak zeker!
- Was volgens mij wel in de buurte
-  Daarover e spreuken Wat was dat mit dat 

putdeksel? Ie bedoelt veur de meule
- Doar ja 
- Dat wur onthult deur de burgemeester
- Mit de beeltenis van koningspaar?
- Doar was er moar iene van
- En die hebt wej now mooi in De Wiek
- Aanders nog nejs?
- Dunkt me niet
- Yow
- Goed Goan
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Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames, 
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)

   

ADMINISTRATIE- 

financieel

management

coaching

& begeleiding

administratieve

dienstverlening

EN 
ADVIESBUREAU 

VOOR HET 
KLEINBEDRIJF, 

STARTERS, 
FREELANCERS EN 

ZZPʼERS

Heerengracht 1, 7941 JH  MEPPEL 
0522 – 440 511 

WWW.DETERB.NL

Koopmans perkoleum 
in glans en zijdeglans 750 ml. vanaf  19,95                     
in bijna alle kleuren te maken 2,5 ltr. vanaf  49,95
  
Koopmans Impra 
voor schutting of tuinhuisje 
bijv. grijs of zwart 2,5 ltr. 19,95

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG

SIGMA-SIKKENS-DRENTH-WIJZONOL
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Alexander Pechtold opent expositie

Alexander Pechtold opende zaterdag 20 april in De Stapel een expositie met bijzon-
dere schilderijen van het Caribisch-Nederlandse eiland Saba. 

Pechtold, kunsthistoricus, politicus en 
voormalig minister van Koninkrijksrelaties, 

WGV op kamp

Op 13 en 14 juni 2014 is het weer zover! Dan gaat WGV weer een kamp organiseren voor 
alle leden uit groep 4 en hoger. Over wat we allemaal gaan doen, voor wanneer en hoe 
je je op kunt geven, krijg je binnenkort bericht. Dus hou de site en de mail in de gaten. 
Maar vraag maar vast aan je ouders of je er naar toe mag en schrijf maar vast in jullie 
agenda: 13 en 14 juni. (Bestuur en leiding WGV) 

verklaarde in aanwezigheid van de ruim 75 
bezoekers zijn liefde voor Saba.

De expositie is nog te bekijken t/m 1 juni 
op vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen 
van 11.00 - 17.00 uur bij Beeldenatelier 
Wildschutserve, Stapelerweg 29, 7957 NA 
De Stapel (De Wijk). 

VTV de Slenken - IJsheiligen

De IJsheiligen  van 11 mei t/m 14 mei zijn van grote invloed op werkzaamheden in mei 
op een volkstuin. Voor en tijdens de ijsheiligen bestaat veel kans op het afvriezen van 
vorstgevoelige gewassen en moet u tevens voorzichtig zijn met het zaaien en planten van 
warmteminnende groeten zoals bonen, tomaten, augurken, suikermaïs etc. Nu weten we 
allemaal, dat het weer zich weinig aantrekt van de kalender. In het ene jaar komen de 
IJsheiligen reeds voor 11 mei, in het ander jaar pas rond 15 mei of nog iets later. Globaal 
kunnen we echter op rekenen dat na half mei de kans op (zware) nachtvorst met de dag 
kleiner wordt en de gemiddelde dagtemperatuur toeneemt. Dit geldt vooral voor het 
westen en het zuiden van ons land. In het oosten en noorden blijft het ook in de tweeden 
helft van mei nog oppassen geblazen. 

Spreuk: Het kan vriezen tot in mei tot de IJsheiligen zijn voorbij.
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

WIJ	  ZIJN	  NU	  DEALER	  VAN	  

	  
ROBOTMAAIERS	  

	  

R40Li	   	   tot	  	  	  400M2	  

R70Li	   	   tot	  	  	  700M2	  

R1600Li	   	   tot	  1600M2	  
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KV Roreko doneert 1000 Euro aan Unicef

fantastisch en lekker warm en koud buffet. 
De bijdrage voor deelname aan dit over-
heerlijke buffet ging geheel naar Unicef 
alsmede een bijdrage van iedere Roreko 
sponsor. Ruim vijftig leden en vrijwilligers 
namen deel aan het buffet, een heel groot 
succes en dit festijn werd inmiddels voor 
het tweede jaar gehouden. 

Op de foto de overhandiging van de che-
que aan voorzitter Ria Stummel van het 
Regionaal Comité Unicef Meppel en de 
aanbieding van het welkom bord. 

´Welkom biwo, wij en onze sponsoren 
steunen Unicef´, dit bord prijkt aan de 
gevel van het clubgebouw van de korfbal-
vereniging uit De Wijk-IJhorst. Het veld-
seizoen werd onlangs geopend. De eerste 
korfbalwedstrijden zijn al weer gespeeld. 
Onder gezellige maar ook serieuze omstan-
digheden werd door de korfbalvereniging 
gezorgd voor het leven van 1000 kinderen, 
door donatie van een cheque van 1000 
euro.

De sponsoren Pitch & Putt Golf Koekange 
en AnyTyme De Wijk zorgden voor een 

Boogbal wint bedrijvenvolleybaltoernooi 

Woensdag 16 april organiseerde volleybalvereniging WIJHKO uit De Wijk weer haar jaar-
lijkse volleybaltoernooi voor bedrijven. Dit jaar gingen tien teams de strijd met elkaar 
aan. Het was het team van Boogbal (Noorderboog) dat uiteindelijk de wisselbeker wist 
te veroveren door in de finale te winnen van het team De Slenken 2. Het team Van Dijk 
IJzerhandel (vorig jaar winnaar) moest dit jaar strijden om de 3e en 4e plaats. Ze won-
nen deze strijd van De Slenken 1 en werden dus 3e.  We kunnen  weer terugkijken op een 
gezellige en sportieve avond en de toernooicommissie van WIJHKO hoopt volgend jaar op 
een goede opkomst. 
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Zin een dagje gezelligheid
op de Libelle Zomerweek?
Volledig verzorgd door Ten Heuvel tours. � 35,- p.p.
Prijs inclusief: vervoer per luxe touringcar + entreekaart. OPSTAPPLAATSEN IN:

Havelte, Ruinerwold, Oosteinde, Ruinen, Koekange, Echten en De Wijk
Minimum aantal deelnemers: 40

Bel:
0522 - 44 12 91
of reserveer online!

Ten Heuvel Tours

Het thema is Italië. Waar het leven goed is, dus dat wordt een heerlijke 
dag met bijvoorbeeld je vriendinnen, zussen of moeder!

Kom helemaal in de sfeer van Sicilië tijdens de Libelle Zomerweek! Verschillende artiesten zullen er voor zorgen dat u 
zich in Italië waant door hun klanken en dans. Daarnaast zijn er workshops, modeshows en verschillende politici 

beantwoorden vragen van bezoekers. Uiteraard kunt u ook de mooiste hebbedingen shoppen, zijn er Italiaanse hapjes en 
drankjes om te proeven en leert u de nieuwste beautytips. Wij zijn volop bezig met het programma om er weer een 

onvergetelijke week van te maken. De datum staat vast, dus kunt u nu alvast bellen met Ten Heuvel Tours!

www.tenheuveltours.nlinfo@tenheuveltours.nl

Ten Heuvel Tours Prinsesseweg 50 - 7958 RT - Koekange

Op do. 15,

vr. 16, za. 17,

en zondag

18 mei
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Hennie Elpenhof neemt afscheid van  
Bibliotheek 
Na 35 jaar als vrijwilligster in bibliotheek De 
Wijk te hebben gewerkt heeft Hennie Elpenhof 
afscheid genomen van het hele team. Tijdens 
haar laatste uitlening werd ze door haar col-
lega’s verrast met een aantal cadeaus. Iedere 
vrijwilligster van de Wijk was in de gelegenheid 
om haar de hand te schudden. Daarna werd er 
gezamenlijk genoten van koffie met gebak. Hen-
nie zal zeker worden gemist in de bibliotheek 
waar ze zich al die jaren voor heeft ingezet. 

Paasvuur trekt veel 
bekijks
Het paasvuur in De Wijk op 1e paasdag 
trok veel bekijks. Veel ouders met kinde-
ren kwamen even een kijkje nemen bij de 
paasvuurbult. Dit werd voor het tweede 
jaar op rij georganiseerd door de Stichting 
de Wiek actief. Omstreeks 20.00 uur werd 
de berg snoeihout aangestoken, dat de 
afgelopen weken is verzameld. De jarige 
Tessa en vriendin Irza hadden de eer om 
met de brandende fakkel het paasvuur te 
ontsteken. 

Themabijeenkomst 
 
Op 20 mei is er een bijeenkomst voor 
mantelzorgers, zorgvrijwilligers en andere 
belangstellenden met als thema:   
‘Het voorkomen van fysieke en mentale 
belasting’.  

Francisca Zantingh van De Stouwe  vertelt 
hoe je mentale belasting kunt voorkomen 
en Helena Telgenhof van Welzijn de Wol-
den vertelt over de mogelijkheden op het 
gebied van ondersteuning. Daarna kunnen 
de deelnemers voor en na de pauze een 
workshop volgen. 1. Psychische belasting 
(ontspanning) 2. Fysieke belasting (prak-
tisch handelen), 3. Praktische middelen 
(Vegro en Icare) 

Datum: 20 mei. Locatie: Dunninghe.  Tijd:   
13.30-15.30 uur. Opgave kan tot 13 mei bij 
Francisca Zantingh via 06-83556655 of per 
mail f.zantingh@destouwe.nl of bel Helena 
Telgenhof via 0522-444200 of per mail 
helenatelgenhof@welzijndewolden.nl 
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Op de koffi e bij: Gerda Habes
Uitvaartbegeleider met de onderneming: 
Gerda Habes Uitvaartzorg

➡ Werkzaamheden:  Voor mij is het van belang rust en ruimte te creëren 
voor de familie van een overledene, zodat er op een goede manier keuzes gemaakt kunnen 
worden om een passend afscheid voor te bereiden. Niet alles hoeft op de eerste dag al te worden 
besloten. Er is tijd om bepaalde afwegingen in de loop van de dagen te maken. Met zorg en aan-
dacht sta ik de familie graag met raad en daad bij en help ik bij het maken van keuzes. Keuzes 
die passen bij de familie en bij degene van wie er afscheid wordt genomen. Nauwgezet zal er 
een passende ceremonie worden vormgegeven. Desgewenst worden er manieren gezocht die het 
gevoel symboliseren. In de periode voorafgaand aan de uitvaart zijn er veel zaken te regelen, 
zoals het vastleggen van de locaties en betrokken personen, het doen van aangifte bij de ge-
meente, het verzorgen van vervoer en het afhandelen van verzekeringen enzovoort. Ieder heeft 
de keuze om dit aan mij over te laten of dit zelf de doen. Ik zal indien gewenst de familie op 
weg helpen hoe het doel bereikt kan worden. Zo kan ieder zelf beslissen hoe de uitvaart, maar 
zeker ook de dagen voor de uitvaart eruit zullen zien. Het is plezierig dat niet voor verschillende 
werkzaamheden iemand anders contact met de familie opneemt, maar alles ligt in één hand. Ik 

DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Voor mij is het van belang rust en ruimte te creëren 
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vind het belangrijk om helder te zijn over de kosten. Een uitvaart is al duur genoeg. Voor mijn 
dienstverlening reken ik een vast tarief. Op de inkoopsprijs van diensten en producten reken ik 
geen toeslag, daardoor blijven de kosten voor de familie zo laag mogelijk. 
➡ Werkgebied: De Wijk en een straal van ongeveer 3 kwartier rijden er omheen. 
➡ Waarom:  Voor mij is dit het mooiste werk dat er is. Het is werk dat er toe doet. Afscheid 
nemen van een naaste kun je maar een keer doen, en dat moet dan ook goed gebeuren. 
➡ Bijzonder:  Heel bijzonder vind ik het dat ik zo dicht bij mensen kan en mag komen. In een 
heel intense periode, waarin men in een kwetsbare periode is. 
➡ Motto: Alleen een afscheid die past bij de naasten geeft troost en laat een goed gevoel na. 
➡ Vroeger en Nu:  Zo’n 20 jaar geleden is er een kentering gekomen in de uitvaartzorg. Was het 
voorheen gestuurd door de uitvaartondernemer en ging je als familie mee in wat er traditie was, 
nu is er een legio aan mogelijkheden. Of het nu gaat om het soort kaart, de invulling van een 
afscheidsbijeenkomst, het soort vervoermiddel, of de catering. Ook de technieken zijn ondertus-
sen veel uitgebreider. Zo is het tegenwoordig mogelijk om in het buitenland of in het ziekenhuis 
de bijeenkomst mee te kijken. 
➡ Contact:  dag en nacht bereikbaar op 06 12566669. 
verdere informatie is te lezen op www.gerdahabes.nl 

 
Dorpsstraat 75A De Wijk   telefoon 0522-441666 

                                   www.timmerman-autos.nl 
 
                    In-en verkoop nieuw en gebruikte auto’s 
  

• Bosch Car Service 
• APK Keuringsstation 
• Airco Service 
• Wasstraat 
• Autostofzuiger 
• Boedelbak verhuur 

TANKSTATION  
--------------------------------------------------------------------------- 
                    openingstijden tankstation :  ma. t/m vr.  : 07.00 tot  22.00  
 zaterdag      : 07.00 tot  21.00 
 zondag        : 08.00 tot  21.00 
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Start verkoop 

vrije kavels 

Dunningen 3e fase

Zaterdag 10 mei organiseert gemeente De 
Wolden een gratis woonbeurs in de Wijk. 
In een grote tent op de nieuwbouwlocatie 
Dunningen start de gemeente De Wolden 
met de verkoop van bouwkavels in het 
plan ‘Dunningen 3e fase’. Daarnaast kun-
nen inwoners van gemeente De Wolden 
met een eigen woning, gebouwd voor 1 
januari 2006, vanaf zaterdag 10 mei een 
subsidie aanvraag indienen voor woningiso-
latie en energieopwekkende maatregelen. 
Gratis toegang!
Locatie: Nieuwbouwlocatie Dunningen in 
de Wijk
Tijd: Zaterdag 10 mei 10.00 – 14.00 uur
www.bouwenwoonweken.nl. 

Peuters naar de kinderboerderij in Staphorst
Op dinsdag 15 en woensdag 16 april gingen 
de peuters van Doomijn  peuterspeelzaal 
Postweg in De Wijk naar de kinderboerderij 
Samenzo in Staphorst. Dit als afsluiting van 
het project Lente, waarbij de peuters heb-
ben gewerkt over alles wat groeit en bloeit 
en dus ook jonge dieren. Met de hulp van 
een groot aantal ouders, werden de kin-
deren met auto’s naar Staphorst gebracht. 

Daar hebben ze in een heerlijk voorjaarszonnetje kunnen genieten van heel veel 
verschillende dieren. Na een lekkere versnapering geheel in het  thema en een pakje 
drinken, kwamen ze aan het eind van de ochtend weer terug op de peuterspeelzaal, 
waar de overige ouders de enthousiaste kinderen weer ophaalden.

www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud
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Hoveniersbedrijf Vellinger 

viert tienjarig jubileum

Vanwege zijn interesse voor de natuur was het voor Peter Vellinger (34) al vroeg 
duidelijk dat hij later hovenier wilde worden. Na een vooropleiding aan de landbouw-
school en de tuinbouwschool volgden werkzaamheden bij andere hoveniers. In 2004 
werd onder eigen naam een hoveniersbedrijf gestart in De Wijk. De eerste jaren 
werkte de Hovenier nog een paar dagen elders in loondienst. Maar als snel bleek dit 
niet meer te combineren. En kon hij zich volledig richten op zijn eigen bedrijf.

Hoveniersbedrijf Vellinger is uiterst veel-
zijdig en houdt zich bezig met alle werk-
zaamheden die in een tuin voorkomen. 
Zowel bedrijven als particulieren kunnen 
terecht voor advies en ontwerp, aanleg en 
onderhoud van een tuin. Vellinger: ‘Dat 
maakt het werk ook zo verschillend en 
gevarieerd. Elke tuin, maar ook elke klant 
is anders. In de winter is het wat rustiger, 
wat snoeiklussen en wat straatwerk als er 
geen vorst is kan dat prima. Maar in het 
voorjaar is het echt topdrukte. Normaal 
gesproken doe ik het alleen, maar dan 
huur ik vaak extra krachten in om alles 
te kunnen behappen’. Het ontwerpen van 
de tuinen gebeurt in samenwerking met 
Multiflora De Wijk.

De meeste vaste klanten van hoveniers-
bedrijf wonen in De Wijk, maar ook in de 
omliggende dorpen worden tuinwerkzaam-
heden verricht. ‘Het is nu de tijd om te 
verticuteren, gras zaaien of om te bemes-
ten. Maar bij veel vaste klanten komen we 
wekelijks om het gras te maaien. 

Kwaliteit, service, persoonlijke benadering 
en betrouwbaarheid dat zijn zaken die 
hoog in het vaandel staan bij Vellinger. ‘Ik 

vind het belangrijk dat de klant tevoren 
weet waar hij aan toe is. Dat betekent op 
tijd zijn en afspraken nakomen. Het gaat 
soms zover dat een klant mij de sleutel 
van het huis geeft als ze niet zijn met  
de opmerking: van hier is het toilet en 
daar staat het koffieapparaat, ga er gerust 
bij. En niet alleen bij vaste klanten hoor! 
haast Vellinger zich te zeggen. Ook bij 
mensen waar je voor het eerst komt. Dat 
zegt volgens mij genoeg. Prachtig, der-
gelijk vertrouwen wil je immers ook niet 
beschamen’. 
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Geslaagde start Sociaal Eetpunt

Het Sociaal Eetpunt is woensdag 23 april 
met zesentwintig eters van start gegaan. 
Mede dankzij een aantal vrijwilligers 
kregen mensen een heerlijke maaltijd 
voorgeschoteld. Ook is er gevraagd aan 
een aantal mensen of zij voorkeur hebben 
voor bepaalde activiteiten. Deze voorkeu-
ren gaan we meenemen naar de verbin-
dingsgroep ouderen in De Wijk. In deze 
groep zitten vrijwilligers van het ouderen-
bestuur, de ANBO, het Rode Kruis, een af-
gevaardigde van Dunninghe en Welzijn de 
Wolden. Wie weet kunnen we dan in juni 
een leuke activiteit vooraf aanbieden voor 
diegene die dat wil. Voor meer informatie, 
ideeën of als u mee wilt helpen kunt u 
contact opnemen met Helena Telgenhof.

Sociaal Eetpunt 21 mei

Op woensdagavond 21 mei kan er weer 
samen gegeten worden in de Havezate 
in De Wijk. Telgenhof: ‘Het zou leuk zijn 

als er ook jongeren mee gaan doen. Wij 
willen jullie er graag bij betrekken. Zodat 
het echt een ontmoetingsplek wordt voor 
jong en oud’.  Tussen 17.00 – 17.30 uur kan 
iedereen aanschuiven. Het menu is deze 
keer, kipvingers in een krokant jasje, aard-
appeltjes gebakken in de schil, spinazie en 
worteltjes en yoghurtijs met vruchtjes. 

Opgave kan tot 14 mei bij Hilda Kalter of 
Helena Telgenhof via 0522-444200 of mail 
naar hildakalter@welzijndewolden.nl of 
helenatelgenhof@welzijndewolden.nl 

Popkoor Nameless in Het Vosje

Zaterdag 17 mei kan iedereen weer komen genieten van een optreden van popkoor 
Nameless uit IJhorst/ De Wijk. De avond heeft als thema ‘(G)Oud en Nieuw’. 

En zoals de naam al doet vermoeden, het koor brengt liedjes ten gehore van jaren gele-
den, maar ook verrassend nieuwe nummers. Als klap op de vuurpijl zal ‘Leediedzjee’ de 
avond op een fantastische manier afsluiten! De kaarten zijn te koop voor €7,50 inclusief 
een kop koffie of thee. Om zeker te zijn van een plaats kunt u ze alvast kopen bij Het 
Vosje of bij een van de koorleden. We hopen u te zien op zaterdag 17 mei, om 20.30 uur 
in zalencentrum Het Vosje in IJhorst. De zaal is open om 20.00 uur. Graag tot ziens! 
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Voor kleine………

en
 

Grote hypotheken

Gaat u naar:

De Hypotheekspecialist

Bel voor een afspraak:

0528-370592
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Anjeractie

Welzijn de Wolden heeft een aanvraag ingediend bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Daarom doen wij ook mee aan de Anjeractie. De Anjeractie 
vindt in 2014 plaats in de periode van 11 t/m 17 mei. 

Geef een bijdrage en stimuleer hiermee activiteiten in uw dorp.  
1/3 van de opbrengst is hiervoor bestemd. 

Opbrengst in De Wijk ten behoeve van een culturele 
activiteit voor ouderen.

De collectebus staat in ontmoetingscentrum “De Havezate”.


