
  

   

Actie Appelmoes kijkt terug op geslaagde opbrengst 

                                      3e jaargang nr. 21 l  12 nov 2016 

De maanden september en oktober stonden 

dit jaar net als in 2014 in het teken van 

Actie Appelmoes. Tenminste in huize 

Germs aan de Prof. Blinckweg waar Marry 

de pollepel stevig door talloze pannen met 

appels heeft geroerd.                                                                                      

Dit jaar was er een groot aanbod van raap en 

pluk appels. Er is zeker vijf keer geplukt en 

daarnaast kwamen mensen spontaan appels 

brengen. Heel veel mensen hebben glazen 

potten ingeleverd. Er is suiker gesponsord en 

er zijn ladders en pannen uitgeleend. Halver-

wege het rapen, plukken, schillen en moes 

maken kwam de boodschap dat de Voedsel-

bank in Meppel de potten niet meer mocht 

uitdelen. Wel mochten gave plukappels ge-

bracht worden. Het roer ging om. Vanaf dat 

moment werden gave plukappels gescheiden 

van iets minder gave appels. In totaal zijn er 

ongeveer veertig grote dozen met prachtige 

appels naar de Voedselbank gebracht. De 

overige appels zijn in zeker negen schilsessies 

zorgvuldig geschild en tot 560 potten appel-

moes gekookt. Deze potten zijn in rap tempo 

verkocht. Van het geld wordt in overleg met 

de Voedselbank etenswaren gekocht. >> 
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Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

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

Vervolg van voorpagina 

Actie Appelmoes kijkt terug op een geslaag-

de opbrengst. De doelen zijn gehaald: we 

hebben een bijdrage geleverd aan het vermin-

deren van voedselverspilling, we hebben 

samen een goed doel gesteund. Ook dit jaar 

hebben ouderen uit de verzorgingstehuizen 

Dunninge (De Wijk) en ’t Vonder 

(Ruinerwold) mee geschild. Daarnaast zijn er 

veel mensen met elkaar in contact gekomen 

aan de schil tafel die elkaar anders niet zo 

snel hadden ontmoet. Mensen van Lechajim 

hebben mee geschild. Anderen deden via 

Welzijn De Wolden mee of meldden zich aan 

via de kerk, Vrouwen van Nu, het vrouwen-

netwerk ‘Land van de Reest’ of na het lezen 

van een berichtje in de krant. Je samen inzet-

ten voor een goed doel is niet alleen gezellig 

maar het vergroot ook het gemeenschapsge-

voel. Daarom wordt Actie Appelmoes vol-

gend jaar opnieuw georganiseerd. 

Onder het motto 'De appels vallen dit jaar 

voor….' zal Actie Appelmoes in mei 2017 

van start gaan. Vanaf dat moment kan ieder-

een opnieuw glazen potten in leveren bij 

Multipunt Kroko in IJhorst en bij Marry 

Germs aan de Prof. Blinckweg in De Wijk. 

Maar we schillen volgend jaar wel voor een 

nieuw regionaal doel. Daarom vragen we 

iedereen met ideeën te komen. Er zullen op 

diverse plekken in De Wijk en IJhorst ideeën 

bussen worden geplaatst en je kunt je idee nu 

al mailen naar appelmoesactie@hotmail.com 

Antrappers bieden hek aan 
In het jubileumjaar 2015 heeft Motorclub De 

Antrappers aan het Landgoed Dickninge een 

hekwerk aangeboden, deze is onlangs ge-

plaatst. De familieErdbrink (Roell) huidige 

eigenaren waren zeer content met dit mooie 

cadeau. Het hek staat aan het eind van het 

Dickningerpad vlakbij de beruchte Twisteik 

en op de scheiding van Dickninge en Voor-

wijck. Dat is de plek waar de voorvaderen 

van de familie Roell en de eigenaren van 

Voorwijck menig geschil omtrent hun grond-

gebied hebben uitgesproken.  

Te koop, gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Tijdelijke opslag?                                                                   

Bijvoorbeeld voor uw winterbanden, dakkof-

fer, tuinmeubilair of inboedel. Jelte Buikema, 

Nic. Oostinghweg 7a, De Wijk.                                  

06-23873303.  

 Agenda:                                                               

12 nov - Big John en SWE Apollo sporthal                     

19 nov - Wieker Sportquiz - Kantine Wacker  

19 nov - Sinterklaas intocht                                    

26 nov - Cabaret Boerenblond  Havezate    

27 nov - Meander jubileumconcert Havezate  

Adverteren, tips of nieuws voor redactie                             

Telnr. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                                                                                 
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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 

  

- Begunt bej oe ook ut blad te vallen? 

- Ja det komp now mooi lus 

- De bladkorven stoat er alweer zag ik 

- We kriegt vast een strenge winter! 

- Hoezo det? 

- Holdt de bomen de bladen lang, ben 

dan veur een strenge winter bang 

- Das een old Dreints gezegde 

moar ik bun er niet zo bange veur 

- Ach nee, loat moar komen 

koarten ies vereniging bunt al binnen 

- Eerst nog eem lachen bej 

dat volk van Boerenblond 

- Bint er nog koarten dan? 

- Die bint er nog wel moar 

ut giet wel donders rap 

- Ik mut er wel bej ween dus? 

- Dat zuk maar doen 

- En een dag loater hej ut 

jubileumconcert van Meander 

Hebt ze nije schommels in speeltuun 

-  klopt want de olden waren vernield. 

- Tis me  toch ook wat 

wie dut zoiets toch? 

- As ie ut weet! 

De actie Appelmoes was  

bijzunder e slaagt begreep ik 

- Zekers un mooi gebaar toch 

- Nog eem en sinterklaas koomt  

weer an in oens mooie dorpie 

- Zul zwarte Piet dan wel zwart ween 

of  zul ut een roetpiet ween?  

- Begun ie now ook al! 

bin helemoale kloar mit det gezeur 

- Ie hebt geliek wej holt er over op! 

-  Yow                                                 

- Goed Goan  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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KV RoReKo blij met     

nieuwe sponsor  
Korfbalvereniging RoReKo heeft een nieuwe 

sponsor: Atlas Sport. Atlas Sport is een sport-

school voor iedereen. Datzelfde kenmerkt 

korfbalvereniging RoReKo uit De Wijk. Jong, 

oud, man of vrouw, individueel of als groep, 

iedereen is welkom! Dat zijn de belangrijkste 

overeenkomsten waardoor er vanaf het begin 

een klik was tussen sportschool en korfbal.  

 

Blessurepreventie  

Atlas Sport is als plaatselijk sport – en bewe-

gingsbedrijf nieuw gestart in De Wijk. Vooral 

de laagdrempelige en lokale sfeer karakteri-

seert Atlas Sport en met eigenaren en trainers 

uit de directe omgeving voelt het direct aan 

als een ‘thuis’. Korfbal vereniging RoReKo is 

blij met deze lokale sponsor die de vereniging 

ook ondersteunt met kwalitatieve trainings-

vormen voor deze intensieve zaal – en buiten 

sport. Voornamelijk op het gebied van blessu-

repreventie heeft Atlas Sport veel expertise in 

huis.  

Wieker Sportquiz  

Alle verenigingen uit De Wijk zijn op zater-

dagavond 19 november uitgenodigd om mee 

te doen aan de derde Wieker Sportquiz. Ook 

dit jaar organiseert de Wiek op Wiel’n dit 

spektakel in de kantine van de voetbalvereni-

ging Wacker. De opzet van de avond is de-

zelfde als in andere jaren. De verenigingen 

kunnen teams van vier personen vormen. Aan 

deze teams zullen dan in zes spelronden door 

allround Quizmaster en Entertainer Martin 

Wolf vragen worden gesteld, in allerlei ver-

schillende categorieën, welke allemaal betrek-

king hebben op sport in de breedste zin van 

het woord. Na afloop zullen de juiste ant-

woorden per team worden opgeteld, waarna 

er met hulp van een deskundige jury een win-

naar zal worden vastgesteld.  

De ervaring van de vorige jaren is, dat dit een 

uiterst gezellige avond oplevert waarin heel 

veel verschillende verenigingen uit ons dorp 

zich aan elkaar meten en strijden voor het 

hoogst haalbare: de eretitel ‘Slimste Vereni-

ging in De Wijk’.  

De kantine van VV Wacker  zal vanaf 19.30 

uur geopend zijn en de Quiz zal stipt om 

20.00 uur beginnen en naar verwachting tot 

ongeveer 22.30 uur duren. Inmiddels zijn er al 

lekker veel inschrijvingen, maar wilt u nog 

meedoen: stuur dan een email met de samen-

stelling van uw team info@dewiekopwieln.nl. 

Wilt u helemaal niet meedoen, maar wilt u 

alleen komen kijken: er is een speciale 

‘fanzone’ dus u bent van harte welkom!  

Informatieavond                                   
Ontspoorde zorg - 17 november 19.30 uur  

Ontmoetingscentrum Havezate in De Wijk 

Wat wordt er besproken deze avond:                                   

-Wat is ontspoorde zorg?                                                     

-Wie heeft ermee te maken?                                                      

-Wat kunt u eraan doen?                                         

Aanmelden is gewenst. U kunt zich opgeven 

via jannieschuring@welzijndewolden.nl                                 

of  per telefoon(0528) 37 86 86.  

 

mailto:info@dewiekopwieln.nl
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Tanja timmert aan de weg 

met ‘Things’                                        

Je eigen sieraad maken, samen met je 

vriendinnen, familie of collega’s welke vrouw 

vindt dat nu niet leuk!  Tanja Smit  uit De 

Wijk in ieder geval wel. Zo leuk zelfs dat ze 

haar eigen bedrijfje is gestart. Onder de naam 

‘Things’ geeft ze sieradenparty’s en work-

shops op locatie. 

De hippe en trendy Cuoio armbanden die 

Tanja gebruikt zijn gemaakt van prachtige 

leer afkomstig uit Italië.  Met behulp van sli-

ders in allerlei soorten, kleuren en maten kan 

een iedereen er zijn eigen draai aan geven. ‘Je 

kunt heel veel variëren, dat is het bijzondere 

er van. Geen armband is daardoor hetzelfde’.  

Een sieradenparty duurt ongeveer twee uur, 

en kan gehouden worden vanaf 6 deelnemers. 

Als dank voor de gastvrijheid krijgt de gast-

vrouw korting op de aankoop. En worden er 

die avond nog twee nieuwe sieradenparty’s 

geboekt dan is de korting zelfs nog hoger. 

Stilzitten kan ze niet, zo geeft ze zelf aan. 

Daarom is ze ook gestart met het geven van 

workshops Glasetsen.  Hierbij kunnen ver-

schillende glazen voorwerpen gebruikt wor-

den zoals waxinelichtjes, theeglazen, wijngla-

zen, spiegels of schalen. En wordt er uitleg 

gegeven over de verschillende soorten sjablo-

nen die gebruikt kunnen worden.  Het resul-

taat is een speciaal en uniek geschenk. Bedrij-

ven kunnen er bijvoorbeeld ook het bedrijfs-

logo op kwijt. Ook op verzoek kan er een 

leuk cadeau worden gemaakt. ‘Zoals bijvoor-

beeld een theeglas voor een vrouw of een 

bierglas voor een man’. Voor kinderfeestjes 

heeft Tanja ook een mooie invulling. Wat te 

denken van samen haarknipjes maken. Ook 

het maken  van geboortearmbanden zijn in 

trek. Compleet met naam, foto en geboorteda-

tum. Dit is vooral populair om als cadeau te 

geven aan de ouders van een pasgeborene. 

Daarnaast zet ze ook glittertattoos. Voorbeel-

den staan op www.facebook.com/

armbandencuoio. Meer informatie 06-

46296352 of via e-mail:                                        

tanja_smit12@hotmail.com  

KV RoReKo begint goed 

Met een oefendag voor de gehele vereniging 

is kv RoReKo het zaalseizoen goed begon-

nen. Sporthal ‘de Slenken’ was de gehele 

zondag bezet met wedstrijden voor de vereni-

ging. Gestart werd met wedstrijden voor de 

jeugd, maar ook de senioren kwamen aan 

bod. Uiteraard werd het publiek getrakteerd 

op spannende wedstrijden van de selectie. 

RoReKo 1 start de competitie 13 november  

om 14.20 uur, meteen met de derby van ‘De 

Slenken’ in de uitwedstrijd tegen KIA. De 

dag stond ook voor de aftrap van het Jubile-

um jaar, 23 mei 2017 bestaat de vereniging 

namelijk veertig jaar. Daarom de oproep aan 

leden, ouders van leden en ieder ander die kv 

RoReKo een warm hart toe draagt om lid te 

worden van de Club van 40. Onder de eerste 

aanmeldingen werd een opgespoten koek 

verloot, geschonken door Coop Dunnink, de 

Wijk. Wilt u ook lid worden van de Club van 

40 of meer informatie hierover? Kijk op 

www.kvroreko.nl of mail pr@kvroreko.nl 

 

mailto:tanja_smit12@hotmail.com
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Griezelfeestje BSO 
Kinderen van BSO De Horst in de Wijk vierden vrijdag 28 oktober Halloween. Ter gelegen-

heid van dit  griezelfeestje waren alle kinderen waren prachtig uitgedost en geschminkt. De 

juffen hadden de school geheel in stijl aangekleed. Er werd gespeelt, spelletjes gedaan en 

uiteraard waren er ook lekkernijen. De kinderen vonden het ‘Griezelig gezellig’.  

Nieuwe kinderschommel opgehangen 

Er is vrijdag 28 oktober een nieuwe kinderschommel opgehangen in de speeltuin aan de 

Oldenhof/de Stobbe. Dit was nodig omdat de oude helaas is vernield.  



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

Van Dijk bellen 
0522-270280
voor Huisstijl !

Van Dijk vragen 
naar mogelijkheden 
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Bij Van Dijk 
verzorgen ze ook 
gepersonaliseerde 

mailingen !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen 
voor een offerte !
0522-270280

Full Colour folders 
ophalen bij Van Dijk !

Zomerdijk 13a
Meppel

Voor al het
drukwerk kan ik 
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk 
drukt ook boeken !

0522-270280

Printwerk bij 
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a

Meppel

Zomerdijk 13a www.drukkerij-vandijk.nl
7942 JR Meppel 
T  (0522) 270280 info@drukkerij-vandijk.nl
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Wacker zet sponsors in het zonnetje 

VV Wacker heeft voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Smilde een aantal nieuwe spon-

sors in zonnetje gezet en bedankt voor hun bijdrage. Erik Bruins van Bruins BV werd be-

dankt voor zijn bijdrage aan van de twee nieuwe dug-outs op het hoofdveld. Bruins beton-

staalvlechtbedrijf gevestigd in Staphorst is het adres voor al uw wapeningswerk en allerlei 

soorten Laswerk. Voor het knippen van lengte staven of het buigen van wapening wordt er 

gebruik gemaakt van een computergestuurde EVG Buigmachine. Bruins BV is ISO 9001 

gecertificeerd zodat klanten altijd kwaliteit en service kunt verwachten.  

Ook werden er een drietal nieuwe bordsponsors verwelkomt. Zo werd nagelsyliste Ingrid 

Alberts van  hand en nagel verzorgingssalon Nagels & Zo uit de Wijk bedankt met een mooie 

bos bloemen. Je handen zijn van essentieel belang om je goed te presenteren. ‘Om het gesp-

roken woord expressie te geven, gebruiken we onze handen vaak om uit te beelden wat we 

zeggen. Handen en nagels die verwaarloosd, of niet verzorgd zijn maken geen goede indruk. 

En verdienen daarom extra verzorging. Daar dragen we graag aan bij’. 

Albert Timmerman van Vos Ruinerwold BV  kreeg van Jan Lier en Andre Prent een bos 

bloemen aangeboden namens de Wacker sponsorcommissie. Vos is dé onderneming op het 

gebied van grond-, weg- en waterbouw, agrarische dienstverlening, cultuur- en groentech-

niek, technische dienstverlening en machineverhuur. Vos zorgt tevens voor het onderhoud 

van de sportvelden in De Wijk.  

Voor Wichard Alberts was er ook mooie bos bloemen als nieuwe bordsponsor. Alberts Schil-

derwerken is gespecialiseerd schilderwerk voor zowel binnen als buiten, nieuwbouw en on-

derhoud. Dit varieert van het traditionele schilderwerk tot beglazing, houtrotreparatie, behan-

gen, en wandafwerking met glasweefsel.  
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Hoe Atlas Sport je met                       

bodypump helpt  
 

Bodypump is een groepstraining waarin je 

met gewichten werkt. Krachttraining dus! En 

dan denk je misschien: ‘dat is niets voor mij. 

Ik wil geen spierballen maar ik wil afvallen’. 

Dat is nou net waar bodypump bij kan helpen! 

Met bodypump verhoog je je metabolisme en 

dus helpt het je om af te vallen, als je dat wilt. 

Dus lees vooral even verder. 

 

Eerst even: wat is metabolisme? 

Metabolisme is een ander woord voor stofwis-

seling. Elke keer als je iets eet of drinkt, moet 

je lichaam aan de slag om dit te verwerken. 

De snelheid van je metabolisme is de hoeveel-

heid energie (calorieën) die je lichaam ver-

brandt om zichzelf te onderhouden. Een hoger 

metabolisme betekent dat je lichaam meer 

energie verbruikt. Dat is natuurlijk heel mooi 

als je af wilt vallen! Voor een (top)sporter 

helpt een hoog metabolisme om betere presta-

ties te leveren.         

En hoe verhoog ik dan mijn metabolisme? 

Daar is niet 1 methode voor. Voldoende slaap 

is van belang, net als verstandig eten. En, zo-

als gezegd, ook krachttraining kan je helpen. 

Krachttraining is een hele effectieve manier 

om af te vallen en om op gewicht te blijven. 

Je verbrandt er veel calorieën mee. Dat stopt 

niet na je training. Door de trainingen neemt 

je spiermassa toe; goed ontwikkelde spieren 

vragen veel energie en dus verhoog je je me-

tabolisme. En dat helpt je om slank te worden 

én slank te blijven. Als je ouder wordt, ver-

laagt je metabolisme in rust. Dat is nog een 

extra reden om een tandje bij te zetten dus! En 

belangrijk bijkomend voordeel van krachttrai-

ning is natuurlijk dat je lijf er goed uitziet als 

je je spieren goed traint. Bodypump is ontwik-

keld om je kracht en uithoudingsvermogen in 

de grote spiergroepen te verbeteren en daarbij 

zoveel mogelijk calorieën te verbranden om 

een maximaal effect te behalen.  Je instructeur 

leidt je door de training onder begeleiding van 

lekker stevige muziek. 

Welkom bij Atlas Sport 

Je bent altijd welkom om een les mee te doen! 

Dat kan elke week op: maandag 20.30 uur 

dinsdag 18.30 uur, woensdag 9.00 uur 

zaterdag 10.00 uur, zondag 9.30 uur 

info over Atlas Sport: www.atlassport.nl.  

 

Lies met pensioen 

Vrijdag 28 oktober was het de laatste werkdag 

van Lies van Zanten voor Icare. Ze gaat met 

pensioen. De dag ervoor werd er daarom  een 

klein feestje gevierd. Het was voor haar een 

complete verassing. Door de collega’s werd 

ze rond 17.00 uur opgehaald om daarna bij 

Stien in Staphorst  te gaan eten. Dit was super 

geslaagd. Na de eerste gang werden er door 

Trijntje en Joke een aantal anekdotes verteld. 

Daarna droeg Jennie een gedicht voor en werd 

er een fotoboek overhandigd met allerlei           

foto’s van het team. Lies was zichtbaar ver-

rast. Na het toetje kwam er nog een toetje. 

Want er was namelijk zelf een lied geschre-

ven op de melodie van Vader Abraham ‘ het 

kleine café aan de haven’. Met elf personen 

werd het lied uit volle borst live gezongen. 

Namens Anita kreeg Lies een prachtig boeket 

aangeboden met een toespraak en een attentie 

van Icare. Voldaan gingen iedereen rond 

21.00 uur naar huis nadat  ze Lies allemaal 

nog een bloem met kaartje hadden aangebo-

den, wat een kleurrijk boeket werd. Lies be-

dankt voor de fijne samenwerking. Het ga je 

goed. Hartelijke groet van team Icare De 

Wijk/IJhorst. 

 

http://www.atlassport.nl
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Jubileumconcert                    

Vrouwenkoor Meander 

Zondag 27 november geeft het Vrouwenkoor 

Meander uit de Wijk een jubileumconcert ter 

gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het 

koor. Het jubilerende Vrouwenkoor brengt 

deze middag  een gevarieerd programma met 

veelal poëtische zangnummers in een popu-

lair genre. Het optreden van het koor zal afge-

wisseld worden door een intermezzo van  de 

sopraan Coby v.d. Berg, zij zal enkele keren 

solo zingen en ook enkele zangnummers sa-

men met het koor. Coby zingt als koorlid bij 

het fameuze Vrouwenkoor La Muze uit 

Zwartsluis, dat onder leiding staat van An-

gélica Braam.   

 

Het Klarinettenkwartet, samengesteld uit vier 

muzikanten van de Koninklijke Muziekvere-

niging Apollo,  zal tevens een intermezzo 

verzorgen. Eén van de vier klarinettisten, 

Wim van Braam, zal een solo spelen als on-

dersteuning van de koorzang. Het Vrouwen-

koor Meander wordt gedirigeerd door Jannie 

Kroes en op piano begeleid door Ellen Wy-

nia. Gezamenlijk willen zij het 20-jarig koor-

jubileum vieren met het bovenstaand pro-

gramma en het publiek trakteren op een 

mooie muzikale middag. Voorverkoop en-

treekaarten: vanaf maandag 14 november aan 

de balie bij De Havezate. 

 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Havezate 

Aanvang concert 14.30 uur.  

Zaal open vanaf 14.00 uur. Entree: € 8,00 

p.p. inclusief een kop koffie of thee. 

                                                       

Computercursussen                       
 

In november start in de bibliotheken De Wijk, 

Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde de Klik & 

Tik cursus. Deze cursus is voor mensen die 

nog niet wegwijs zijn op het internet en dat 

wel graag willen worden. Voor hen worden er 

cursussen georganiseerd in de bibliotheken 

De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde.  

In de cursus wordt geleerd gebruik te maken 

van de mogelijkheden van de computer, zoals 

websites bekijken, e-mailen en hoe je bestan-

den kunt downloaden. Klik & Tik cursisten 

kunnen ook thuis oefenen. Via filmpjes wordt 

de uitleg bekeken en daarna kunnen zij zelf 

aan de slag met oefeningen. Is er thuis geen 

computer dan kan er tijdens de openingsuren 

geoefend worden in de bibliotheek. Het is wel 

handig als je zelf een computer of laptop 

hebt. De cursustijden zijn overal: 10.00 tot 

12.00 uur.  De cursus wordt gegeven in bibli-

otheek de Wijk op de dinsdagochtenden: 15 

november, 22 november, 29 november, 6 

december 13 december 

                                                                                   

Sinterklaas intocht 

Sinterklaas komt op zaterdag 19 november 

aan in De Wijk. Hij wordt om 14.30 uur wel-

kom geheten bij woonzorgcentrum Dunning-

he. Vanaf daar zal een optocht door het dorp 

plaatsvinden, die eindigt bij de Havezate. 

Hier zijn de kinderen tot groep 4 welkom van 

15.00 - 16.00 uur om samen een mooi Sinter-

klaasfeest te gaan vieren.  De uittocht is op 5 

december bij de molen. Het Sinterklaasfeest 

wordt mogelijk gemaakt door ondernemers-

vereniging De Wijk.  
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 Peuters naar het bos  

Om het thema Herfst in te luiden, zijn de 

kinderen van de peuterspeelzaal van Doomijn 

op 24, 25 en 26 Oktober naar het Dickninge-

bos geweest. Met alle groepen hebben we 

daar heerlijk gewandeld. We hadden een aan-

tal ouders gevraagd die ons met de auto naar 

het bos hebben gebracht.  Daar aangekomen 

gingen we door de witte poort naar binnen. 

We hebben heel veel herfstspullen gevonden! 

Er waren natuurlijk heel veel bladeren, die al 

van de bomen waren gevallen, maar we heb-

ben ook eikels, kastanjes en beukennootjes  

gevonden. We hadden een mandje meegeno-

men waar we alle spullen in konden doen. 

Ook zat er een uil in de boom, die de kin-

deren na goed kijken en aanwijzen mooi kon-

den zien zitten. En aan het eind van de wan-

deling kwamen we langs het huisje van de 

kabouters! We hebben heel stil gedaan zodat 

we de kaboutertjes niet lastig vielen, maar er 

stond een hele mooie paddenstoel,  rood met 

witte stippen. De kabouters zelf hebben we 

helaas niet gezien. De kinderen hebben 

enorm van de wandeling genoten en al die 

leuke herfstspullen kunnen we nu nog eens 

goed gaan bekijken op de peuterspeelzaal. 

Ouders bedankt voor het rijden! 

Dierenbezitters opgelet! 

Wij wonen sinds kort met veel plezier aan de 

Vijverweg nummer 3! Tot verkort althans,  

drie weken geleden heb ik namelijk onze kat 

van vijf jaar oud dood gevonden bij de kerst-

bomen welke grenzen aan onze achtertuin! 

Uiteraard gedacht dat de kat ziek zou kunnen 

zijn geweest en nog navraag gedaan aan de 

achterbuurman of hij ook gif strooit, dit was 

echter niet het geval. Vorige week kreeg ik 

ook een appje van onze buurvrouw dat ook 

hun kat van bijna vier jaar oud dood lag tus-

sen dezelfde kerstbomen!! Dit kan niet op 

toeval berusten en dus heb ik de dierenpolitie 

ingeschakeld omdat het nu toch echt erop 

begint te lijken dat het om vergif gaat! Ik wil 

dan ook heel graag andere bewoners waar-

schuwen over het voorval, ook omdat het 

heel goed door het veld erachter kan zijn, 

daar waar ook veel honden komen! Het is 

niet om mensen te beschuldigen, misschien 

zit er ook wel gif in de grond wat nu vrij 

komt tijdens het bouwen of staat er ergens 

een gif plantje! Liever waarschuw ik de men-

sen en vraag ik of ze hier alert op willen zijn. 

Met vriendelijke groet,                                               

Britt Sauer 
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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 
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