
  

   

Renovatieproject Havezate afgerond 

                                     4e jaargang nr. 16 l 19 aug 2017 

 

Met het gereedkomen van de binnentuin 

van de Havezate is het renovatieproject 

afgerond. In 2014 stelde het Oranjefonds  

hiervoor 40.000 euro ter beschikking. Ook 

de gemeente De Wolden heeft in dit pro-

ject toezeggingen gedaan aangaande on-

derhoud van de Havezate.  

Het Oranjefonds heeft de investeringen goed-

gekeurd en het geld is overgemaakt. Nieuwe 

gordijnen en nieuwe vloer in de grote zaal, 

toneelgordijnen en afwerking podium, een 

nieuwe vloer en renovatie van de jeugdsoos-

ruimte en de aanpak van de binnentuin en 

terras maken op hoofdlijnen deel uit van de 

investeringen in de Havezate. De multifunc-

tionaliteit van het ontmoetingscentrum is 

hiermee sterk vergroot. Dit is ook terug te 

zien in de stijging van het aantal gebruikers.  

Volgens Jannes Kuik van Welzijn De Wol-

den, die samen met het beheer uitvoering gaf 

aan het project, is met name het podium een 

schot in de roos. Het podium begon met de 

wens van de toneelvereniging De Bloem, 

daarna met de leerlingen van de timmeroplei-

ding OCB uit Ruinen die het podium op maat 

maakten.  >> Lees verder op pagina 2 
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Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 

10. woorden) extra woorden € 0,50 per 

woord.  (advertenties en geld gepast in enve-

lop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

Te koop, gevonden, verloren, 

aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260                                                                                                             
                                        

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  

Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info    

Vervolg van voorpagina 

Het Prins Bernhardfonds stelde de licht en 

geluidsinstallatie beschikbaar. En als laatste 

zijn de podiumgordijnen gerealiseerd. Het 

totale  project heeft lang geduurd om zo mo-

gelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen 

rond de verzelfstandiging van het ontmoe-

tingscentrum de Havezate. Voor het project is 

drie maal uitstel gevraagd aan het Oranje-

fonds.   

Wat mij deze keer opviel!! 
Dat was de snelle reactie van onze gemeente 

De Wolden op de diverse reacties (klachten 

van aanwonenden, publiekelijke vergadering 

van Gemeente Belangen, mijn artikeltje met 

de titel Wat me opviel…) over de deplorabele 

toestanden van de vijvers in ons dorp. Ere, 

wie ere toekomt!  Sneller dan snel werd er 

door de gemeente gehandeld door de vijvers 

een flinke opknapbeurt te geven. Hulde!! 

Maar,………wat mij dan wel opvalt is het 

feit, dat er eerst klachten uit de gemeenschap 

moeten komen (zie boven) voordat men tot 

handelen overgaat. Ik ga er van uit, dat een 

gemeente ook een toezichthoudende taak 

heeft en dat men dergelijke situaties toch ook 

zelf kan (en moet) constateren. Maar goed, 

laten we hopen dat onze jeugd binnenkort 

weer kan vissen in de vijvers, de bejaarden 

hun viswedstrijden weer kunnen houden en de 

fontein weer gaat sproeien! Dan is alle ‘heisa’ 

tenminste niet voor niets geweest!! 

Jan Tijink                                                                 

Prins Clauslaan 1.  

Streetdancers Eindshow 

De Streetdancekids van Atlas Sport in De 

Wijk lieten vrijdagavond 21 juli in een eind 

show aan hun ouders, opa's en oma's en ande-

re belangstellenden zien wat ze allemaal ge-

leerd hebben dit jaar. En dat is veel! Ze lieten 

mooie dansen zien. Er zijn de afgelopen jaar 

heel veel streetdancers bijgekomen; dankzij 

Nicky hebben ze heel veel geleerd. Na de 

vakantie starten de lessen weer op 25 augus-

tus. Wil je een les proberen? kom maar langs, 

mag altijd! Meer informatie: 

www.atlassport.nl  
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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 

 

Vrienden van Wacker   

4x 4 voetbaltoernooi 

Vrijdagavond 1 september organiseert de 

activiteitencommissie van voetbalvereni-

ging Wacker in samenwerking met de sup-

portersvereniging het zogenaamde 

‘Vrienden van Wacker toernooi'. Dit is een 

4x4 voetbaltoernooi op kleine veldjes 

waarbij, naast de strijd om een prachtige 

bokaal, gezelligheid voorop staat. 

Wat ons betreft wordt dit een gezellige 

seizoen opening voor iedereen van 16 jaar 

en ouder (senioren) die van voetbal houdt. 

Zowel dames als heren zijn van harte wel-

kom! Elk voetballend lid wordt opgeroepen 

om een introducee mee te nemen; hoe meer 

vrienden, buren, familieleden die kennis-

maken met onze mooie vereniging, hoe 

beter! Het meebrengen van een deelnemen-

de introducee levert een koele versnapering 

voor het hele team op. 

Je kunt je opgeven als individu, of als team 

(minimaal 4 en maximaal 6 spelers, waar-

bij er maximaal twee in de eerste selectie 

zitten). De start is om 18:30 uur en het stre-

ven is om rond 21:30 uur het wedstrijdge-

deelte af te ronden. 

Om de gezelligheid te stimuleren is er ui-

teraard ook gedacht aan een hapje en een 

drankje. De prijzen van de consumpties 

zijn speciaal voor deze avond naar het ni-

veau van het gulden tijdperk gebracht. 

Je kunt je opgeven bij één van de onder-

staande personen. Opgave graag voor 28 

augustus 2017. Dit kan bij: 

Edwin Dekker   06-13924041                             

email: dekker_9@hotmail.com 

Jurian Lier         06-48504377                                  

email:  jurianl@hotmail.com     

Frank Johnsen  06-10964619                                   

Jasper Pekel      06-31051275 



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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Echtpaar Severein - Van der Leur 70 jaar getrouwd 

Het was maandag precies 70 jaar geleden dat Aaldert Severein (94) en Rie Severein - Van der 

Leur (91) in het huwelijksbootje stapten. Samen kregen een zoon en een dochter. Laatstge-

noemde is al overleden. Ook hebben ze nog een kleinzoon. Inmiddels wonen ze alweer ruim-

veertig jaar in De Wijk. Veertien dagen geleden zijn ze verhuisd naar een aanleuningwoning 

in zorgcentrum Dunninghe.  

Beide echtelieden ontmoet-

ten elkaar in Deventer tij-

dens een dansavond waar 

Aaldert dansinstructeur 

was. ‘Dit was nog voor de 

oorlogsjaren’. Aan die oor-

logsjaren bewaart de heer 

des huizes minder goede 

Herringen. ‘Heb twee jaar 

gewerkt als dwangarbeider 

in Duitsland’. Rie: ’Na de 

oorlog werd er vooral veel 

gedanst en lol gemaakt’ 

Severein had tijdens zijn 

werkzame leven  vele ande-

re activiteiten en bezighe-

den. Zo was hij tot zijn pen-

sionering werkzaam als gas technisch opzichter bij de Rendo (voorheen IGMO)  langdurig 

raadslid van de toenmalige gemeente De Wijk, wethouder en zelfs een jaar locoburgemeester 

tot de herindeling. Ook zong hij vijftien jaar bij Shantykoor de De Dickninger Geuzen uit de 

Wijk. En reed hij twintig jaar op de buurtbus. 

 

Rie was al net zo’n bezige bij als haar man. Maar liefst vijftig jaar was ze lid van vrouwen-

bond FNV waarvan vele jaren als voorzitter. Ook was ze veertig jaar actief voor het Rode 

Kruis en Humanitas Kinderopvang. Daarnaast heeft ze altijd gezongen bij de operettevereni-

ging. Beide echtelieden waren ook altijd heel sportief. Aaldert: ‘Sporten heb ik vanaf mijn 

16e jaar altijd met veel plezier gedaan. Behalve volleybal was ik ook altijd een fanatiek water-

sporter’. Tot op hoge leeftijd hebben ze altijd gevaren met hun eigen boot. ‘Gewoon door-

gaan’ dat is ook het geheim van het 70 jarige huwelijk aldus Rie. Dit werd gevierd met een 

receptie bij het Vergulde Ros.  
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'Meester' Jan Schoemaker 100 jaar geworden  
 

Donderdag 20 juli 2017 is Jan Schoemaker 100 jaar geworden. Jan is bij menigeen beter be-

kend als  ‘Meester Schoemaker, en voormalig hoofdmeester van de Openbare lagere School 

in Ruinerwold.  

 

Sinds drie jaar 

woont hij in ver-

zorgingstehuis 

Dunninghe aan 

de Prins Claus-

laan in de Wijk.  

 

Alle medebewo-

ners kwamen 

daar  op zijn ver-

jaardag samen in 

de feestzaal, om 

hem te felicite-

ren.  Ook burge-

meester de Groot 

en zijn vrouw 

kwamen de feli-

citaties namens 

de gemeente De Wolden overbrengen. Uiteraard was er koffie met gebak voor alle aanwezi-

gen. En kerkkoor Con Amore uit Ruinerwold  kwam langs om te zingen voor de jarige.  
 

Schoemaker werd geboren in Nijeveen. Hij begon zijn carrière als onderwijzer in Geeuwen-

brug. Na de tweede wereldoorlog ging hij op de lagere school in Dwingeloo aan de slag. Tot 

hij tien jaar later hoofd van de school kon worden in Onna. Daarna verkaste hij naar Ruiner-

wold. Liefst 26 jaar was hij daar hoofd van de openbare lagere school. Eerst aan de Kerkweg. 

Later aan de Buitenweg.  Naar omstandigheden gaat het nog best goed met hem vertelt zijn 

dochter. ‘Hij is soms een beetje vergeetachtig, maar voor de rest nog prima. Tot een jaar gele-

den reed hij zelfs nog in zijn auto. Daar is hij nu wel mee gestopt’. 
 

Schoemaker woonde het grootste gedeelte van zijn leven in Ruinerwold. Waar hij zich na zijn 

pensionering inzette op het maatschappelijk vlak voor o.a de kerkraad. Voor de vele verdien-

sten ontving hij een Koninklijke onderscheiding. Samen met zijn vrouw woonde hij nadien 

ook nog  tien jaar in Havelte. Tot zijn vrouw, met wie hij 75 jaar getrouwd was kwam te over-

lijden. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter.   
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Op bezoek bij:                              

Iep en Lineke van der Molen  

Ze heten Van der Molen, en wonen achter de 

molen. Hoe bijzonder kan het zijn! Weliswaar 

in een aangebouwd appartement  achter de 

Wieker Meule. Maar wel op een van de mooi-

ste plekjes in het centrum van De Wijk. 

‘Bijzonder  is het zeker beaamt Lineke van 

der Molen (77). Samen met haar man Iep (79) 

en de twee ruwharige tekkels verhuisden ze  

in 2010 vanuit Ruinen naar het Reestdorp.   

‘Voorheen was het de graanzolder van de 

Wieker Meule. Daar aan de zijkant heeft ooit 

een deur gezeten waar de meelzakken door 

heen werden getakeld wijst Iep op een dicht-

gemetselde muur.  Daarna deed het pakhuis 

jarenlang dienst als opslagruimte van de on-

dergelegen Welkoop winkel van schoonzoon 

Gerard en dochter Catja. Toen deze winkel 

werd uitgebreid was de zolder overbodig. 

Besloten werd om hier twee appartementen te 

realiseren.  In een daarvan woont de familie 

van der Molen. Lineke:  ‘Ze vroegen of het  

iets voor ons was om hier te komen wonen. 

Daar hoefden we niet lang over na te denken, 

zo  vlakbij kinderen en kleinkinderen. De 

enige voorwaarde was een lift, want op onze 

leeftijd wordt naar boven lopen met een zwa-

re boodschappentas iets lastiger. Die zit er in. 

Daar maken we nu dankbaar gebruik van’.  

Het appartement bevat een grote woonkamer, 

open keuken met kookeiland. ‘Daar hebben 

we destijds wel inspraak over gehad’. Bijzon-

der is de oude buitenmuur van de molen die 

doorloopt in het interieur . Dit is een echte 

blikvanger. Deze was aanvankelijk gestuct.  

Iep:  ‘De aannemer vertelde dat  er zich een 

prachtige muur achter bevond. Dat bleek in-

derdaad zo te zijn. Samen met Gerard zijn we 

heel wat uurtjes zoet geweest met het afbik-

ken van de stenen’.  De inrichting wordt door 

Lineke omschreven als antiek en bij elkaar 

gezocht. ‘Het is eigenlijk van alles wat’. 

Verder zijn er in het appartement twee slaap-

kamers, een grotere en een kleinere.  Het ge-

heel is voorzien van een ruime badkamer  en 

opslagruimte met doorloop naar de keuken.  

Aan beide kanten is een terras gevestigd. Li-

neke:  ‘ Zeker als het zonnetje schijnt zitten 

we hier nog wel eens’. Het terras aan de Oost-

zijde ligt pal onder de balustrade van de mo-

len. ‘We zien de molenaars wel maar hebben 

we geen last van ze. En de molenwieken hoor 

je alleen als het heel hard waait’.  Het andere 

terras biedt uitzicht op de naastgelegen Coop 

supermarkt. Waar het goed vertoeven is als 

het zonnetje hier ’s middags schijnt. Iep: ‘Als 

je hier zit heb je best veel aanspraak van het 

winkelende publiek. Mensen die ons kennen 

kijken even omhoog en  groeten allemaal’.  

Zo dicht bij de familie wonen heeft zeker ook 

zo zijn voordelen vertelt Lineke.  ‘Als er wat 

is kun je zo aankloppen. Toch is het niet zo 

dat we de deur plat lopen bij elkaar. Als er 

een  lamp vervangen moet worden bijvoor-

beeld. Daar kun je vanwege de hoogte niet 

zonder trap bij. Dan is Gerard altijd wel in de 

buurt. Of als er iets met de computer is, dan 

weet onze kleinzoon meestal wel raad lacht 

Iep.  

Ze zijn toch sowieso wel enigszins op zich 

zelf. Lineke:  ‘We kunnen ons zelf goed ver-

maken.  Doe aan bridgen, zit op gymnastiek 

en ben nog lid van de Vrouwen van Nu. Bo-

vendien met de Supermarkt, huisarts, Haveza-

te en bibliotheek zitten we overal vlakbij in 

de buurt’.  Iep is volgens eigen zeggen iets 

minder actief dan zijn vrouw. ‘Af en toe wat 

Bridgen, krantje lezen, bakkie koffie drinken,  
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een puzzel oplossen, en een paar keer per dag  

de hondjes uitlaten. ‘Als je ouder wordt stoot  

je dingen af’.  Tussendoor nog een middag-

dutje. De dokter zei dat dit goed voor me was. 

Daar heb ik me maar aan gehouden!’.  De 

uren heeft hij wel gemaakt in zijn werkzame 

leven als vertegenwoordiger in lederwaren. 

Met de auto doorkruiste hij het gehele land.  

In zijn vrije tijd mocht hij altijd graag jagen 

op wild. Maar daar is hij op zijn 65e mee ge-

stopt. Van dichtbij maakte hij mee dat de ene 

jager de andere raakte. ‘Een jagersongeluk, ik 

wilde niet dat mij dat zou overkomen, ben er 

toen direct mee opgehouden’.  Ook was hij 

vele jaren Politiek actief in zin voormalige 

woonplaats Ruinen. Zo was hij vele jaren 

wethouder en later raadslid in De Wolden.  

‘En je zat in het bestuur van de postduiven-

club’ vult zijn vrouw aan.  

De tijd tikt wel door oftewel ‘De Tied holt 

gien skoft’.  Zo staat er lezen op een tegeltje 

aan de wand. Het duidt nog op zijn Friese 

achtergrond. Een taal die hij nog steeds be-

heerst. En waar hij zeker profijt van had in 

zijn tijd als vertegenwoordiger. ‘Hij praat 

Fries met de Friezen en Drents met de Dren-

ten als het moet vertelt Ineke lachend.   

Zodra het voorjaar zich aandient kan het maar 

zo zijn dat er op trekken met hun camper. De 

twee hondjes zijn er al helemaal aan gewend.  

Ze genieten er van samen dat is wel duidelijk.  

‘We wonen hier prima, hoeven hier voorlopig 

niet weg’.  
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Cindy Luchies opent                        

eigen kapsalon 
 

Op zaterdag 2 september is het dan zover, na 

een aantal weken hard werken om alles klaar 

te krijgen opent Cindy Luchies haar eigen 

kapsalon aan de Molenstraat 38A in De Wijk. 
 

Cindy: ‘Na jaren in loondienst te hebben ge-

werkt, en zelfs acht maanden op een cruise-

schip ervaring op te hebben gedaan is het nu 

tijd om voor mezelf verder te gaan’. Een deel 

van de garage is omgebouwd, en is getrans-

formeerd tot een prachtige salon. De kapsalon 

zal in eerste instantie geopend zijn op dins-

dag, woensdag, woensdagavond en vrijdag.  

‘En ik hoop natuurlijk dat dit in de toekomst 

uitgebreid kan worden. Ik heb er zin aan om 

voor mezelf te beginnen’.  
 

Voor een afspraak kunt u contact opnemen 

met 06-14125453. Maar u kunt natuurlijk ook 

altijd even binnenlopen om een afspraak te 

maken. 
 

Op zaterdag 2 September tussen 10:00 en 

16:00 zijn belangstellenden van harte welkom 

om een kijkje te komen nemen tijdens de 

feestelijke opening van de salon.  
 

Vanaf Dinsdag 5 September sta ik klaar voor 

alle dames, heren en kinderen. 

                                                                                             

Kapsalon Haar Werk                                                                                                                                                                      

Cindy Luchies                                                                                                                                                            

Molenstraat 38A  De Wijk                                                                                                                                                                            

Tel: 06-14125453 

DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Groep 8 neemt afscheid met musical ‘Monsterhit’ 
De leerlingen van groep 8 

namen woensdagavond 

19 juli afscheid van De 

Horst. In de Havezate 

speelden ze voor een 

volle zaal met familiele-

den de afscheidsmusi-

cal ‘Monsterhit’ van Ben-

ny Vreden. Vanaf de 

meivakantie  zijn de leer-

lingen bezig geweest om 

te oefenen, decorstukken 

te ontwerpen en te schil-

deren.  

 

De muscical gaat over Popgroep De Monsters. Deze popgroel wil niets liever dan muziek 

maken. Dus als Manager Goudstra de groep ontdekt en ze samen mogen werken met de me-

ga populaire popgroep De Hero's, zijn ze dolblij. De Hero's zijn echter stik jaloers. Boven-

dien mag niemand weten dat De Monsters ook in het echt monsters zijn in plaats van verkle-

de rocksterren. Hoe loopt dit af? 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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Daisy door naar landelijke traject van Popsport          
Singer-songwriter Daisy (Madelief Gal) uit De Wijk gaat door naar het landelijke traject van 

Popsport. De 16-jarige singer-songwriter werd zondagmiddag 2 juli unaniem gekozen tijdens 

de eerste Drentse Popsport showcase in de Nabershof in Emmen. De komende maanden gaat 

Daisy het landelijk traject volgen dat in november wordt afgesloten met een optreden in de Q-

Factory in Amsterdam. In totaal waren er acht Drentse acts die meededen aan het coaching 

programma Popsport 2017, waaronder vijf dj’s. 

Tijdens de eindpresentatie in 

Emmen betraden singer-

songwriters Daisy en Josie Mil-

ler en de band Triple Trouble 

een laatste keer gezamenlijk het 

podium. Na beraad van de jury 

van Popsport werd geconsta-

teerd dat Daisy de grootste ont-

wikkeling heeft doorgemaakt. 

De singer-songwriter zal Dren-

the niet alleen vertegenwoordi-

gen in het landelijke traject van 

Popsport, maar krijgt ook een 

persoonlijke coach toegewezen 

en mag een bezoek brengen aan 

de Kytopia-studio in Utrecht. 

Nieuwe huurwoningen in De Wijk opgeleverd 

Actium heeft eind juli de eerste van 33 woningen opgeleverd aan de Beatrixweg, Emmaweg 

en Briëtweg in De Wijk. Het gaat om 27 gezinswoningen en 6 grondgebonden seniorenwo-

ningen. De nieuwe bewoners hebben hun intrek al genomen.  

Op deze plek vereisen in totaal 55 nieuwe (gedeeltelijk levensloopbestendige) gezinswonin-

gen, rijwoningen en appartementen. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd. ‘Als we in één keer 

55 woningen opleveren, kan dat leiden tot leegstand en dat willen we voorkomen. Niet alleen 

kost dit onnodig veel geld, 

ook voor de leefbaarheid van 

de buurt is leegstand niet wen-

selijk’. Aldus de verhuurder.  

De bouw van de overige 22 

woningen (10 appartementen 

en 12 woningen) wordt uitge-

steld. De tweede bouwfase 

start, zodra alle 33 nieuwe 

woningen uit de eerste fase 

zijn verhuurd. De gemeente 

De Wolden gaat het openbaar 

gebied tevens verbeteren en 

herinrichten.  
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Activiteiten in Dunninghe 
Bij woonzorgcentrum Dunninghe staat de 

deuren voor iedereen open. Zo is iedereen 

van harte welkom voor een activiteit, kop 

koffie en voor een warme maaltijd.  

In de maand augustus vinden de volgende 

activiteiten plaats, waar u bij aan kunt sluiten. 

Structurele activiteiten: 

Iedere ochtend om 10.00 uur en in de avond 

om 19.00 uur wordt er gezamenlijk koffie 

gedronken in het restaurant.  

Iedere dinsdagochtend van 09.30-11.30 is het 

‘haak aan project’ van o.a. de Vrouwen van 

Nu. Er wordt gehaakt om Guinness book of 

records te verbreken. Komt u ook aanhaken 

onder het genot van een kopje koffie/thee en 

haakt u ook mee? 

Iedere maandagmiddag is er om 15.45 uur 

meer bewegen o.l.v. de fysiotherapeut. Dit 

vindt plaats in de activiteiten zaal op de 1e 

verdieping.  

Let op: Tevens is het activiteit van maandag 

28 augustus verplaatst naar woensdag 30 au-

gustus om 15.45 uur.  

Iedere dag is het restaurant van 12.00-13.30 

uur open voor het nuttigen van een warme 

maaltijd.  

Incidentele activiteiten: 

Woensdag 23 augustus: 
- 14.30 uur: optreden van mondorgelclub het 

Reestdal. 

 Dit vindt plaats in de activiteitenzaal op de 

1e verdieping. 

Maandag 28 augustus: 
- 14.30 uur: Filmmiddag! 

 Tijdens deze filmmiddag wordt de dorpsfilm 

van de Wijk (deel 4) en deel 6 van  

  het Reestdal aan u vertoont.  

De betaling van bovenstaande activiteiten 

gaat doormiddel van knipkaarten. Deze kunt 

u iedere dinsdagochtend van 9.00-11.00 uur 

kopen bij de welzijnswerker in het wijksteun-

punt van Dunninghe. We hopen u te ontmoe-

ten!  

Spinningmarathon  

Op zondag 3 september trapt Atlas Sport het 

nieuwe sportseizoen af met een spinningma-

rathon. Deelnemers kunnen maximaal zes uur 

lang meefietsen maar korter mag natuurlijk 

ook. Een uur fietsen moet minimaal vijf euro 

per fiets opleveren voor het goede doel maar 

meer is natuurlijk mooier. Wat dat goede doel 

is, bepaalt de deelnemer zelf; als het maar een 

lokale vereniging is. Wethouder sport van 

gemeente De Wolden, Jan van ’t Zand, heeft 

al toegezegd dat hij op de fiets stapt! 

Gevarieerd fietsprogramma                             
Spinning, RPM, sprint, body cycle; het zijn 

allemaal verschillende fietslessen en ze ko-

men op deze dag allemaal aan bod. De in-

structeurs van Atlas Sport begeleiden de ma-

rathon samen met verschillende andere in-

structeurs uit het hele land. Volop variatie 

dus!  

Zes uur lang                                                          
De marathon duurt van 11.00 tot 17.00 uur. 

Deelnemers kiezen zelf het uur of de uren die 

ze willen fietsen. Om 17.00 uur wordt de 

marathon afgesloten met een hapje en een 

drankje.  

Leuke prijzen! 

Inschrijven kan aan de balie van Atlas Sport 

en ook online via en ook online via 

www.atlassport.nl/marathon. Meedoen kost 

minimaal € 5 per uur en de  hele opbrengst is 

voor de gekozen lokale vereniging. Atlas 

Sport geeft verschillende mooie prijzen weg, 

onder andere voor de fietser die het hoogste 

bedrag binnenfietst. Reden genoeg om het 

beste been voor te zetten dus. 

Bonus                                                                                
De vereniging die de meeste sponsors op de 

fiets krijgt, krijgt een sponsorbonus van Atlas 

Sport!  
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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 

  

 Informatie:  

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 2 september 2017.  Kopij inleveren voor 28 aug. 10.00 uur 
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