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De elektrische duofiets in De Wijk wordt te weinig gebruikt zo is de conclusie van MC 

De Antrappers. Daarom heeft de club het voortouw genomen om dorpsgenoten aan te 

sporen eens een tochtje te maken met een bewoner van Dunninghe.  

Het is de bedoeling om woensdagmiddag om 15.00 uur te gaan fietsen met een bewoner. Dit 

is een vaste dag en tijd en bij beschikbaarheid kan er ook worden uitgeweken naar 19.00 uur.  

Arend Klomp: ‘Er zijn al redelijk wat fietsers beschikbaar, maar er kunnen er zeker nog meer 

bij’. Het is de bedoeling mensen met een beperking, ouderen of personen die in een sociaal 

isolement zijn geraakt, in de gelegenheid te stellen om samen een eindje te gaan fietsen. De 

deelnemers en de vrijwilligers zitten naast elkaar. De fiets is uitgerust met een elektrische 

trapondersteuning. Meetrappen van de deelnemers is niet noodzakelijk, maar mag uiteraard 

wel. Lijkt het u wat, of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de Antrappers.  

Duofiets wordt voortaan vaker ingezet 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.           

Lummeldagen 16 augustus                                                                                                                           

Zondag 16 augustus organiseert Stichting De 

Wiek Actief, de Lummeldagen aan Boerpad   

Ruinerwold. 13.00—19.00 uur gratis entree.                        

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

 

 

 

 

Kinderen kiezen beste kinderboek 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

De Drentse Kinderjury heeft het boek De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen van het 

Australische schrijversduo Andy Griffiths en Terry Denton uitgeroepen tot beste kinderboek 

van 2014. De deelnemende leerlingen hebben hiermee een duidelijke winnaar gekozen: 

nummer 2 (Ali’s oorlog van Lydia Rood) bleef op geruime afstand.    

Drentse Kinderjury 

Biblionet Drenthe organiseert ieder jaar De Drentse Kinderjury op scholen en in bibliothe-

ken in Drenthe. Het doel is kinderen van groep 7 en 8 eens op een andere manier naar boe-

ken te laten kijken en een vijf-  tot tiental goede boeken onder hun aandacht te brengen. Dit 

jaar lazen ruim 3.000 kinderen mee. 

De top 3 van de Drentse Kinderjury is als volgt: 1. Andy Griffiths en Terry Denton   De 

waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen 2. Lydia Rood  - Ali’s oorlog 3. Jozua Douglas                           

De vreselijke tweeling 

 

Kunststofcontainer uitgezet in De Wijk 
Woensdag 1 juli zijn in De Wijk 

de kliko’s met de oranje deksel 

uitgezet. In totaal worden circa 

9.100 containers uitgezet. Vanaf 

juli worden de nieuwe containers 

geleegd. De afvalkalender is al 

huis-aan-huis verspreid. De inza-

meldagen voor de containers 

voor gft-afval en restafval blij-

ven gelijk. Ruim 95 procent van de huishoudens in De Wolden gaat meedoen aan de ge-

scheiden inzameling van plastic verpakkingsafval, blikjes en drankenkartons. Het gaat om 

verpakkingen voor zuivel, sap en frisdrank, maar ook voor wijn en saus.  
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Scherpe prijzen, zuinige brandstof en  

Airmiles sparen  

openingstijden tankstation :   

ma. t/m vr.  : 07.00 tot  21.00                                      

zaterdag      : 07.00 tot  21.00                                         

zondag        : 08.00 tot  21.00 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

- Hef die midsummermarkt nog wat 

op bracht? 

- Ja, rond de 1200 euro hek e heurt 

- Doar wollen ze toch  ut schoelplein 

mit anpakken? 

- Ja volgens mej ook 

- Die papierhalers  van  de schoele 

bint  aans ook wel arg makkelijk 

- Wat dan? 

- De helft loat ze er in zitten now hek 

de container alweer bijna vol 

- Dat skut niet op, dat klopt 

- Wej hebt er wel een container bej 

- Tja wat muj er van zeggen tis wel 

handig, moar een stoa in de weg 

- Dat is ien ding wat zeker is 

- Plastic zamel ik now wel apart in 

- Ikke ook, dat gestink mit die zakken 

hek nooit wat e vunden 

- Bej de gemeente zagen ze dat ook  in 

- Heb now wel meer ruumte in de 

grieze kregen dat scheelt gelijk 

- Now nog een punt veur grofvuil  dan 

hoeve wej niet  meer noar Zuudwolde   

- As dat zul kunnen graag! 

- Speultuunen bint aans weer schone 

- Zul best kunnen, koome ik nooit 

- Dames van de speultuunvereniging 

hebt un vrije zaterdag op e offert 

- Ik hebt heurt 

- Umdat een ander er zon smeerboel 

van mak. Gooi het in de vuilnisbak 

- Zo ist net! 

- Ik weins oe al vast een  goede 

vakaansie   

- Van ut zelfde 

- Yow 

- Goed Goan  
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Actium tekent intentieverklaring voor glasvezel  

Woningcorporatie Actium heeft op donderdag 2 juli een intentieverklaring  getekend voor 

glasvezel bij al haar woningen in De Wolden. De gemeente heeft de woningcorporatie uitge-

nodigd aan te sluiten bij het bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden. Elles Dost, directeur 

Actium “We vinden het een mooi initiatief en willen snel internet ook mogelijk maken voor 

de bewoners van onze woningen.” 

Bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden heeft als doel om iedereen die dat wil aan te sluiten 

op een glasvezelnetwerk voor een snelle internetverbinding. Van huizen en bedrijven in de 

kernen tot en met de verst afgelegen bedrijven, huizen, campings en boerderijen. De zorg, 

onderwijs, de agrarische sector en andere ondernemers hebben groot belang bij de komst van 

een glasvezelnetwerk. Wethouder Jan ten Kate, met onder meer economie in zijn portefeuille, 

benadrukt het belang van glasvezel in De Wolden. “Snel internet is een must voor een goede 

bedrijfsvoering. Het biedt kansen voor ondernemers en is goed voor de recreatie. Daarnaast is 

het belangrijk voor de leefbaarheid in De Wolden. Ik waardeer het enorm dat een woningcor-

poratie zoals Actium achter het initiatief staat en een intentieverklaring wil tekenen.” 

Meer informatie 

Meer informatie over het bewonersinitiatief staat op glasvezeldewolden.nl. Via de website 

kunnen inwoners een intentieverklaring tekenen om hiermee aan te geven dat zij ook belang 

hebben bij een snelle internetverbinding via het glasvezelnetwerk.  

Geef je op voor de Playbackshow en Zeskamp!  
Doe mee aan de Zeskamp 

tijdens het Wieker feest op 

zondag 30 augustus.  En 

geef je op als vrienden-

groep, buren, sportclub en 

doe mee aan de spellen met 

de pakkende namen als oli-

fanten voetbal, zakslaan, 

vrouwsjouwen, de wiek op 

wielen, overall race en het 

altijd spannende dip'm der 

in.                                             

Opgave voor de playbackshow op zaterdagavond 29 augustus is ook al mogelijk!  
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  DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Gelijke kansen voor kinderen in De Wolden 

Het college van De Wolden zet in op gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen in de ge-

meente. Integrale ondersteuning van de ontwikkeling van het kind wordt gewaarborgd in een 

integraal kindcentrum (IKC). Basisvoorzieningen als onderwijs, kinderopvang, peuterspeel-

zaal en welzijn werken daarin nauw samen in een sluitende aanpak. Het college wil deze inte-

grale aanpak in De Wolden een belangrijke impuls geven. 

Het college ziet graag dat kinderopvang, peuteronderwijs en basisonderwijs integreert in één 

kindcentrum. Door de samenwerking ontstaan voor kinderen van 0 tot 12 jaar doorgaande 

leerlijnen in educatie, ontwikkeling, opvang en extra ondersteuning in zorg.  Als bijvoorbeeld 

op het consultatiebureau een leerachterstand ontdekt wordt, kan aan het kind en de ouders 

steun in de ontwikkeling worden geboden door vanaf 2,5 jaar deel te nemen aan een vroeg-

schools programma.  

Hierdoor ontstaat aansluiting op de verschillende vormen van jeugdhulp. Deze aanpak sluit 

aan bij de nieuwe taken van de gemeente en is een laagdrempelige voorziening voor jeugd, 

ouders en alle betrokkenen rondom het kind. Naast deze zogeheten doorgaande leerlijn en 

zorg bieden de integrale kindcentra ook cultuur- en bewegingsonderwijs aan. “We willen alle 

kinderen in De Wolden een goede start bieden, ongeacht zijn of haar achtergrond. Kinderen 

kunnen zich op een positieve manier ontwikkelen als het opvang-, onderwijs- en zorgaanbod 

optimaal op elkaar is afgestemd”, aldus wethouder Mirjam Pauwels. 

Het college richt zich voor de ontwikkeling en het proces om te komen tot integrale kindcen-

tra op een koepelstichting waarin lokale partijen als Openbaar Onderwijs, Christelijk Onder-

wijs en Welzijn De Wolden vertegenwoordigd zijn. Deze stichting krijgt de opdracht de be-

staande vijf brede scholen samen met ketenpartners te gaan ontwikkelen naar een IKC. Daar-

naast blijft het ingezette kleine scholenbeleid onverminderd van kracht. Vanuit de te ontwik-

kelen IKC's wordt een verbinding gelegd met de kleinere scholen in de omgeving.  

In augustus bespreekt de gemeenteraad of zij voor de ontwikkeling van integrale kindcentra 

150.000 euro beschikbaar wil stellen. Gemeente De Wolden telt vijf brede scholen. In Rui-

nen, de Wijk, Ruinerwold en twee in Zuidwolde, waarvan één voor bijzonder onderwijs. 
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Op de koffie bij: Bennie Slomp en Dini Dubois 

De meeste mensen die ouder worden kiezen er doorgaans voor om iets kleiner te gaan wonen. 

Voor Bennie Slomp (63) en Dini Dubois (60) geldt eigenlijk het tegenovergestelde. Zij kozen 

er tien jaar geleden voor om ‘ietsje’ groter te gaan wonen. In Veeningen kochten de voormali-

ge inwoners van De Wijk namelijk een oude woonboerderij met maar liefst 1,3 hectare grond. 

Het is er vrij wonen. Op het erf lopen de twee honden gemoedelijk en  vrij rond tussen de 

katten en Kippen. Zwaluwen die broeden in het voorportaal. En af en toe hun kopje even bui-

ten het nest steken.  Een kerkuil die huist in de nok van de deel. De haan die parmantig schar-

relt over het erf,  en een ooievaar die het vanaf bovenaf vanuit zijn nest allemaal overziet. 

Waarom ze deze plek kozen laat zich raden. Dini: ‘Het is elke dag een feestje om hier  te ont-

waken. En er is altijd wel iets of iemand die je begroet’.  

In en om de woonboerderij aan Veenin-

gen 38  vinden ze de vrijheid, ruimte en 

rust. Al is dat laatste een  betrekkelijk 

begrip voor beide. Stil zitten kunnen ze 

moeilijk. ‘Er is hier altijd wel wat te 

doen. Dat weet je als je zoiets koopt’.  

Sinds ze er hun intrek namen is er al 

veel gebeurd. Van de in 1876 gebouw-

de boerderij is veel in originele staat 

bewaard gebleven. Het huidige voor-

huis werd er in 1914 bij aangetrokken. 

De eerste steen gelegd door de familie 

Steenbergen is nog duidelijk zichtbaar 

in de voorgevel. Het ‘noamdhuusie’ 

naast de boerderij is 7 jaar geleden afgebroken en geheel opnieuw opgetrokken. Het is nu een 

echte ’ living’ geworden waar ze de meeste tijd doorbrengen. ‘Alles in dit gedeelte is toen ook 

gelijkvloers, gemaakt, dit met het oog op de toekomst lacht Dini. Dit gedeelte ligt weliswaar 

iets lager dan de rest. De boerderij zelf ligt een stuk hoger, vanaf de weg kant is dat duidelijk 

te zien. ‘Het schijnt dat er bij de bouw tweehonderd karren met zand zijn gestort om overstro-

mingen  te voorkomen. Daar hebben we gelukkig ook nooit last van gehad’. 

De inrichting en stijl binnen kan getypeerd worden als een mix van landelijk en modern. Bij-

zondere kunstwerken van broer en kunstenaar Henk  Slomp sieren het huis. Alle ramen zijn 

voorzien van dubbelglas en overal is vloerverwarming aangelegd. Hoewel gekozen is voor 

comfort is het oude karakter van de boerderij in tact gebleven.  Bijzonder zijn de  houten lui-

ken aan beide zijden voor de ramen. ‘Die hebben we laten restaureren. Weg doen vonden we 

ook zonde’. De oud rode kleuren aan de zolder zijn vervangen door wat frissere en lichtere 

tinten. Boven is nog een bedstee  te vinden en ook de meidenkamer waar de dienstmeid vroe-

ger sliep is nog precies hetzelfde. Het opkamertje boven de kelder is ingericht als slaapplaats 

voor als er een van de vijf kleinkinderen komt logeren. De zolder wordt gebruikt als opslag 

voor allerlei materialen. Slomp: ‘Alles van twee huishoudens is hier samen gevoegd. Dus je 

hebt ook wel dingen dubbel’.  
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De deel met lemen ondergrond is het domein van beide zo blijkt uit een inventarisatie. ‘We 

hebben hier als het ware een warme en koude kant‘ zegt Dini lachend. Met de warme kant 

wordt de waskeuken bedoeld , en de koude kant is het gedeelte waar Bennie graag bezig is 

om te klussen. Verder is de rolverdeling van de immense tuin ook duidelijk. De vrouw des 

huizes heeft ‘groene vingers’ en ontfermt zich over de borders, tuin en moestuin. En de man 

des huizes maait het gras, en tevens het snoeien en zagen van de bomen. De van huis uit mee-

gekregen achtergrond uit de houtzagerij komt hier goed van pas. In de achtertuin ligt nog een 

hele grote natuurlijke vijver. Deze vijver was al aangelegd toen ze het huis kochten. ‘Komt 

geen plastic ondergrond of pompen aan te pas’.  Een vijver en een woonkeuken dat waren 

destijds ook de wensen van Dini toen ze op huizenjacht gingen. En Bennie wilde graag een 

rommelhok om te klussen. Toen ze lazen dat het te koop stond maakten ze gelijk een afspraak 

voor een bezichtiging. Helemaal onbekend was het huis niet voor hem.  ‘Vroeger kwam ik 

hier wel eens aan de deur om boodschappen te bezorgen’. Zegt de voormalig Coop eigenaar. 

Dini liep met de vrouwelijke helft van de verkopende partij rond, en Bennie met de mannelij-

ke helft. Voor het thuis troffen ze elkaar weer. Dini: ‘We keken elkaar aan, en wisten gelijk 

dit is wat we zoeken’. Ze moesten nog een aantal maanden wachten maar , toen ging het snel 

woensdag kregen ze de sleutels, zaterdag woonden ze er al.  ‘Geen moment spijt van gehad’.  

De eerste dag  

na de koop 

vergeten ze 

trouwens ook 

nooit meer. Dat 

was op 5 maart 

2005. ‘Er is 

was veel 

sneeuw geval-

len, en onze 

auto’s kwamen 

vast te zitten. 

Twee buren 

schoten gelijk 

te hulp met 

tractors. Met 

zijn allen werd 

het pad eerst 

sneeuwvrij gemaakt.  De goede band met de buren en buurtschap is gebleven. ‘Een keer in de 

maand komen een aantal mannen uit de buurt  samen’. Er wordt dan een biljartje gelegd in 

het ‘biljarthok’ door Bennie eigenhandig gebouwd op de deel aan de achterkant van de boer-

derij. Hier staat het oude biljart dat is overgenomen van het  reeds gesloopte cafe Hein in 

Veeningen.  

Het is voor te stellen,  vrij wonen te midden van de dieren, vogels die fluiten, terwijl alles in 

bloei staat. Dini:  ‘We trekken er af en toe wel eens een paar dagen op uit, even wandelen en 

het hoofd leeg maken. Echt op vakantie hoeft van mij niet meer zo. Als je hier woont, heb je 

eigenlijk elke dag al een beetje vakantie’.  
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Wiekerfeest 27 t/m 30 augustus 2015 

De Oranjevereniging  De Wijk heeft dit jaar alweer een flink aantal activiteiten georgani-

seerd. Zoals een bloemenactie, Koningsdag, 4 mei Herdenking en Bevrijdingsvuur. Wat nog 

rest is het  Wijkerfeest. Dat wordt dit jaar gevierd van 27 t/m 30 augustus. Tijdens de jaar-

vergadering in maart werd al bekend gemaakt dat er dit jaar geen thema komt tijdens het 

feest, en dat er voor de versierde wagen twee prijscategorieën komen.  Een prijscategorie 

voor zelfgemaakte wagens, en een voor gekochte/gehuurde wagens. 

Het feestprogramma begint woensdag met de keuring van de versierde straten, bogen en 

individuele huizen. De donderdag staat in het teken van de Wiekloop. Deze wordt voor de 

19e keer georganiseerd. Deze prestatie-hardloopwedstrijd wordt voorafgegaan door drie 

wedstrijden speciaal georganiseerd voor kinderen. Vrijdagochtend is er een kinderochtend 

voor de boven en onderbouw. ’s Middags kunnen de senioren genieten van een gezellige 

meezingmiddag. De lokale DJ’s gaan ’s avonds de tent weer op de kop zetten met muziek 

voor jong en oud. Vorig jaar al bleek dit een schot in de roos. 

De traditionele optocht vertrekt zaterdagmorgen door het dorp. Hoewel  er dit jaar geen 

thema is, zijn de  creatieve verwachtingen weer hooggespannen.  De prijsuitreiking is gelijk 

na de optocht in de feesttent. Zaterdagavond begint met de playbackshow. Daarna komen de 

Steaming Pianos optreden. Deze waanzinnige live sensatie bestaat uit twee allround pianis-

ten en een drummer. In het vuur van hun spel vliegt de stoom er van af. De gasten bepalen 

de setlijst van de avond, door het aanvragen van verzoekjes. Je  kunt het zo gek niet beden-

ken, of The Steaming Pianos spelen het. Voor de zondagmiddag staat de zeskamp gepland. 

Om het nostalgische en ouderwetse Wieker feestgevoel opnieuw te laten herleven is de band 

Hydra gecontracteerd. Vorig jaar bleek de zondagmiddag al een groot succes voor jong en 

oud. De van oorsprong Drentse band Hydra maakte in de jaren ’70’ furore met de hits ‘Als 

het gras twee kontjes hoog is, en Marietje’. De band bestaat nog steeds en heeft zich inmid-

dels ontwikkeld tot een allround coverband.  
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Méér Muziek in de Klas  

Wethouder Mirjam Pauwels is vanaf maart 

2015 lid van het Platform Ambassadeurs Mu-

ziekonderwijs. De ambassadeurs van het plat-

form werken de komende vijf jaar mee aan 

het doel van ‘Méér muziek in de Klas’: struc-

tureel muziekonderwijs voor alle kinderen 

van vier tot twaalf jaar. Mirjam Pauwels ver-

tegenwoordigt binnen dit platform de ge-

meenten.  

Méér Muziek in de Klas  

Het belang van meer muziek in de klas wordt 

inmiddels breed erkend. Er werken dan ook 

veel mensen en organisaties aan mee om er-

voor te zorgen dat alle kinderen op de basis-

school in 2020 muziekles krijgen. Zowel lan-

delijk als regionaal. Dat gebeurt onder andere 

door een subsidieregeling bij het Fonds Cul-

tuurparticipatie waar scholen aanspraak op 

kunnen maken.  

Om het muziekonderwijs structureel in te 

bedden op school is het belangrijk dat scholen 

samenwerken met partners uit de regio: fanfa-

res, muziekscholen en conservatoria. Vanaf 

2016 krijgen schoolklassen de kans om hun 

regio te vertegenwoordigen in een tv-

programma dat in het teken staat van muziek 

in de klas. Dit programma zal vanaf het najaar 

van 2016 te zien zijn op NPO 3. De strijd 

tussen de scholen start in het voorjaar van 

2016 en is te volgen via internet.  

Ambassadeurs  

De belangrijkste partijen die een rol spelen bij 

muziekonderwijs op de basisschool zijn verte-

genwoordigd in het Platform Ambassadeurs 

Muziekonderwijs; muzikanten, gemeenten, 

provincies, de onderwijspartijen, centra voor 

de kunsten, de publieke omroep en oplei-

dingsinstituten als de PABO’s en de conser-

vatoria. Het platform draagt de komende vijf 

jaar uit hoe belangrijk muziekonderwijs op de 

basisschool is en hun kennis en netwerk inzet-

ten om dit te realiseren. Erevoorzitter van dit 

platform is Hare Majesteit Koningin Máxima.  

Achtergrond  

In opdracht van de minister van OCW heeft 

de Commissie Verkenning Muziekonderwijs 

in het Primair Onderwijs de handreiking 

‘Muziekonderwijs 2020’ opgesteld. Deze 

handreiking beschrijft het belang van muziek-

onderwijs onder schooltijd en in de vrije tijd 

en geeft handvatten om dit muziekonderwijs 

in een publiek-private samenwerking vorm te 

geven. Minister Bussemaker maakte eerder 

bekend dat zij tot 2020 €25 miljoen euro, via 

een subsidieregeling bij het Fonds voor Cul-

tuurparticipatie, beschikbaar stelt aan scholen 

om de deskundigheid van leerkrachten te ver-

groten. Joop van den Ende ondersteunt dit 

doel en heeft toegezegd private gelden te wil-

len werven om het effect van deze subsidiere-

geling te vergroten.  

Cabriorit 

Op zondag 16 augustus  2015 wordt er een 

toertocht voor cabrio’s georganiseerd in De 

Wijk. Aan deze toertocht mogen oude en 

nieuwe cabrio’s deelnemen. De tocht is ruim 

100 km, door een heel mooi gebied.    

U kunt u alleen opgeven via de site cabriorit-

dewijk.nl  Op 1 augustus sluit de inschrijving. 

Er kunnen maximaal 100 equipes meerijden, 

dus geef u bijtijds op. De start is in het cen-

trum van De Wijk va 11.00 tot 12.30 uur bij 

café De Wiekslag. Parkeren kan bij de molen 

in het centrum van het dorp. 

Ook adverteren in              

dewijk.info?  
       Bel of mail ons:  

06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info                                                  

www.dewijk.info 
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Zonnelening succesvol 

36 Woldenaren met een eigen woning inves-

teren dit jaar, met een zogeheten zonne-

lening, in zonnepanelen. De €240.000 die de 

provincie Drenthe en de gemeente voor deze 

zonneleningen beschikbaar stelden, is sinds 

vandaag uitgeput. Woningeigenaren konden 

vanaf 1 juni een zonnelening aanvragen voor 

het zelf opwekken van zonne-energie. Tegen 

een lage rente lenen de woningeigenaren 

maximaal 7500 euro. 

Wethouder Jan ten Kate: “Ik ben blij met het 

enthousiasme voor de lening. We hadden de 

eerste dag al 24 aanvragen. En binnen tien 

dagen was het gehele budget vergeven. Sa-

men met inwoners en de provincie zorgen we 

zo voor meer megawatt zonne-

energieopwekking in Drenthe!” 

‘Zon zoekt Drent’ 

Voorafgaand aan het verstrekken van de le-

ning organiseerden provincie, gemeente, Sa-

menwerkingsverband Noord-Nederland 

(SNN) en de Natuur en Milieufederatie Dren-

the de bijeenkomst ‘Zon zoekt Drent’. De 

ongeveer 250 belangstellenden kregen deze 

avond informatie over de zonnekaart en kon-

den vragen stellen over het opwekken van 

zonne-energie aan het Drents Energieloket, 

ervaringsdeskundigen en leveranciers. 

Meer weten over energiebesparen of      

zonne-energieopwekking? 

Inwoners die willen weten of hun dak ge-

schikt is voor zonnepanelen kunnen kijken op 

de zonnekaart. De kaart is te vinden op 

www.dewolden.zonnekaart.nl. Op 

www.drentsenergieloket.nl kunnen geïnteres-

seerden terecht voor vragen over het energie-

zuiniger maken van de woning: Welke stap-

pen kan men nemen? Wat is er allemaal mo-

gelijk? Zijn er subsidies voor? Als er vragen 

zijn, dan is het loket telefonisch en via e-mail 

te bereiken. Het Drents Energieloket voorziet 

woningeigenaren van onafhankelijke advie-

zen en is niet gelieerd aan bedrijven.           

  

 
Zwembad De Slenken – wat 

is goed en wat kan beter? 

De Wijk heeft met De Slenken een mooi 

zwembad. Per 2017 wil de gemeente de 

verantwoordelijkheid voor het zwembad 

overdragen aan de inwoners van de Wijk.  

Een werkgroep is nu bezig met de voorbe-

reiding van deze overgang. Het is natuurlijk 

van groot belang om te weten hoe inwoners 

en bezoekers het zwembad ervaren. Wat is 

er goed en wat kan beter?  

De werkgroep heeft daarom een enquête 

gemaakt en roept iedereen op deze in te 

vullen om een goed beeld te krijgen. Invul-

len kost maar een paar minuten en kan via 

www.belangenverenigingdewijk.nl/

zwembad.   

Voor kinderen is een aparte vragenlijst ge-

maakt. Deze wordt via de scholen verspreid. 

http://www.belangenverenigingdewijk.nl/zwembad
http://www.belangenverenigingdewijk.nl/zwembad
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Peuters van Doomijn met de bus naar Meppel 

De afgelopen 4 weken hebben 

de peuters van Doomijn peuters-

peelzaal Postweg in de Wijk 

gewerkt over het thema verkeer. 

De kinderen hadden een bus in 

de klas, waar ze zogenaamd in 

konden rijden, echt toeteren en 

hij was voorzien van een echte 

ruitenwisser. Verkeersborden 

werden bekeken en boekjes in 

het thema voorgelezen. Als af-

sluiting van het thema zijn de peuters op woensdag, donderdag en vrijdag met de echte lijn-

dienst bus naar Meppel geweest. Bij het station in Meppel zijn we uitgestapt. Hier hebben we 

treinen gezien. Op vrijdag mochten 

we zelfs de trein van binnen bekij-

ken. Dit was natuurlijk allemaal ge-

weldig interessant . We hebben lek-

ker buiten gepicknickt en daarna in 

het bushokje gewacht tot de juiste 

bus weer voor kwam rijden. Alle-

maal  instappen en weer terug naar 

de Wijk. Het was een hele belevenis 

voor de peuters!  

WGV Uitvoering met thema ‘Frozen’ 

WGV heeft onlangs haar tweejaarlijkse uitvoering gehouden in Sporthal De Slenken in De 

wijk. Het thema dit keer was 'Frozen'. Meer dan 120 kinderen deden mee aan dit spektakel 

met in totaal 14 acts. De leden van WGV 

lieten diverse uitvoeringen zien van 

Acrogym, Turnen, Streetdance en er was 

zelfs een speciale springroep. Met pro-

fessioneel licht en geluid en een heel 

mooi decor zelfs met “Sven de Eland” is 

het een geweldig succes geworden. Ver-

schillende karakters uit de film Frozen 

maakte de uitvoering helemaal compleet.  
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Vrijwilligers maken speeltuinen schoon 

Vrijwilligers van speel-

tuinvereniging de 

Speulhorst zijn zater-

dag 20 juni actief bezig 

geweest om alle speel-

tuinen in De Wijk te 

doen van zwerfvuil en 

andere troep. Dit lever-

de een aantal vuilnis-

zakken met afval op. 

De speeltuinvereniging 

hoopt dat iedereen zijn 

afval voortaan in de 

daarvoor bestemde 

afvalbakken gooit, en dat de speeltuin voortaan netjes blijft.  

Groep 8 neemt afscheid met musical 

De leerlingen van groep 8 namen woensdagavond afscheid van De Horst. In de Havezate 

speelden ze voor een volle zaal met familieleden de afscheidsmusical ‘Help’.  Dit speelt zich 

af op de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis.  Alles wat ziek en zielig is wordt er ver-

pleegd. Van een 

gebroken been tot 

een gebroken hart. 

Verplegend perso-

neel, dokters en 

patiënten spelen 

een hoofdrol in 

deze swingende 

musical.  

Woensdagmorgen 

was de voorstelling 

voor groep 1 t/m 7. 

‘s Avonds waren 

ouders/verzorgers van harte welkom. Met een hapje en drankje werd de avond afgesloten. 

Donderdag was het voor de leerlingen van groep 8 echt de laatste schooldag voor de vakantie. 

Dit begon met een terugblik van de musical. Daarna werd het decor, de musicalversiering en 

het lokaal opgeruimd. En kon de vakantiepret beginnen. 
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0522 - 820377 
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