
  

   

Oranjevereniging klaar voor het ‘Wieker feest’ 

                                       3e jaargang nr. 14 l 23 juli 2016 

 

Geloof het of niet: in ons dorp loopt een klein 

clubje mensen voor wie de vakantie niet snel 

genoeg voorbij kan gaan. Niet goed snik, na-

tuurlijk, maar wat zijn we blij met deze kan-

jers! De Oranjevereniging De Wijk (want 

daar hebben we het over) zal u binnenkort 

uitgebreid informeren over het Wijkerfeest 

van eind augustus, maar hierbij alvast in het 

kort het programma. De feesttent zal opnieuw 

gaan verrijzen op het bekende terrein (achter) 

aan de Wiltenweg. Voordat deze in gebruik 

genomen gaat worden zal er eerst op woens-

dag 24 augustus een deskundige keuring van 

versierde straten en bogen plaatsvinden. Van-

uit ‘Mulino’ zal een selecte groep juryleden 

die avond vertrekken voor deze keuring. Toch 

één van de essentiële onderdelen van het 

feest, want met de versiering maakt het dorp 

aan de buitenwereld kenbaar, dat zij feest 

viert! Daarom een hartstochtelijke oproep aan 

de straten: doe mee en laat je zien!  

>> Lees verder op pagina 2 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260       

Haar en/of hoofdhuidproblemen!        

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in 

Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse. 

Tel: 0522 –481629.   kapsalonhairtrends.nl  

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  

 

Donderdag 25 augustus traditioneel de 

Coop-Wiekloop. Deze zal dit jaar voor de 20e

(!) keer worden gelopen, bij welke mijlpaal 

door de organisatie uitgebreid zal worden 

stilgestaan. Prachtige aanvulling aan het pro-

gramma is dit jaar de “G-loop”, voor mensen 

met een lichamelijke- of geestelijke beper-

king. Check de website wiekloop.nl voor nog 

meer informatie! 

 

Vrijdagochtend zal er géén kinderochtend 

zijn (de school is immers nog gesloten van-

wege de vakantie) maar het middagprogram-

ma  voor de oudere inwoner staat als een 

huis! Dit jaar zal er medewerking worden 

verleend door de Stroomdalkapel uit Zeegse. 

Gezelligheid verzekerd! 

 

Vrijdagavond start de Oranjevereniging al 

vroeg (19.00 uur) met de Playbackshow voor 

zowel oud als jong! De uitgelezen mogelijk-

heid voor u om met uw zoon/dochter- of met 

va/moe het podium te beklimmen voor een 

spetterende act! De avond staat onder de be-

zielende leiding van Jan Boverhof en hij zal 

worden geassisteerd door een geroutineerde 

jury. Top-avond! Denk op uw vakantiebe-

stemming goed na over wat u wilt gaan doen 

en programmeer het mobiele nummer van 

Albert- Jan Drogt (06-12024283) in uw tele-

foon, want bij hem zult u (tijdig!) moeten 

opgeven. Vol is vol! 

 

Zaterdagochtend 27 augustus wil de Oran-

jevereniging op tijd, maar niet al te vroeg 

starten met de optocht van versierde wagens, 

loopgroepen en individuen. Veel meer details 

volgen snel! Uiteraard na afloop in de tent de 

prijsuitreiking. Het avondprogramma bestaat 

uit Partyband SmildegerRoet, verzekerd voor 

vermoeide voeten en benen na afloop! 

 

Zondagmiddag wegens succes geprolon-

geerd de zeskamp met geweldig leuke uitda-

gingen op (semi-)sportgebied! Ook hiervoor 

geldt, dat opgave vooraf meer dan wenselijk 

is: er moeten poules gemaakt worden en de 

OV wil graag weten hoeveel teams mee zul-

len gaan strijden. Contactpersoon voor de 

zeskamp: Bart Hoogeveen (06-20587467). 

Na de huldigings- en medaille-ceremonie 

weer hup, de tent in, want daar zal de Feest-

band Solidair het Wijkerfeest passend afslui-

ten. Maak op die laatste munten en gooi nog 

één laatste keer de beentjes van de vloer! 

Zucht, wat een lekker programma en wat een 

lekker vooruitzicht hebben we nog! De ko-

mende weken zal er nog genoeg informatie 

over de onderdelen van het feest volgen. Be-

kijk alvast de website oranjeverenigingde-

wijk.nl en volg onze Wijker helden op Face-

book (Oranjevereniging De Wijk) en denk 

diep na over playbackshow en zeskamp!  

 

We zijn blij dat het 

snel vakantie is, 

maar oh, wat zijn 

we ook weer blij 

wanneer ie weer 

bijna afgelopen is! 

 

Tekst: RB 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 
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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 

  
 - Wat een toestanden ineens! 

- Oh ie bedoelt van de vrouwe 

die overvallen is in eigen huus? 

- Ja, en die mannen die an e 

hollen bint mit wapens 

- Ie magt oe aans ook wel bewapenen  

tegenwoordig zo ist wel! 

- Dat hebt die mannen misschien 

ook wel e dacht 

- Ut zul zo maar kunnen 

- Kreg Klaas concurrentie van  

Mcdonalds in de Wiek? 

- Ja ik het ut ook e lezen op weblog 

- Dus het is niet zo? 

- Wat denk ie zulf? 

- Hej pokemon al te pakken e kregen? 

- Ikke? nee joh an die gekkigheid 

doe ik niet an mit 

- De jeugd heft er aans drok mit 

- Ja, ie ziet ze now overal in’t dorp 

- Ook volk wat aans nooit buuten komp 

- Det is ook de bodoeling van ut spel 

- Precies, dat is dan wel goed e lukt 

- Programma veur ut Wieker  

feest is weer rond 

- Ja precies, ik heurde ut 

keb er wel weer zin an 

- Valt nog net in de vakaansie toch? 

- Ja dit joar nog wel volgende joar 

is de vakantie helemoale late 

- Klopt 

- Doarumme is het Wieker feest 

Volgend joar in juli hek e heurt 

- Ook niet verkeerd 

- Alvast een goeie vakaansie 

- Yow                                                                       

- Goed Goan  
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Succesvolle  ‘Actie Appelmoes’ op herhaling 
 

De succesvolle ‘Actie Appelmoes’ gaat in september weer van start. In 2014 bracht Actie 

Appelmoes rond de elfhonderd potten appelmoes naar de voedselbank. Dit jaar gaan de 

dames weer aan de slag. 

 

Initiatiefneemster Marry Germs is de drijvende kracht achter de actie.  ‘In het najaar zie je 

nogal eens dat er appels ongebruikt onder de bomen liggen. In plaats van de appels te laten 

verpieteren willen we ze verwerken tot appelmoes en deze schenken aan de voedselbank’.  

Germs organiseert dit samen  met Marian Terbeije, Barbara v.d. Brink en Pauline Hofstra. 

De  doelen van dames zijn duidelijk. Ze willen voedselverspilling voorkomen door van  

‘verloren appels appelmoes te maken. ‘Mensen met elkaar in contact brengen door samen te 

plukken, schillen en koken om zo het gemeenschapsgevoel te vergroten is het andere doel. 

Iedereen van jong tot oud kan mee helpen met grote of kleine taken. Deze zinvolle besteding 

geeft een goed gevoel,  en met vereende krachten steunen we een goed doel’. 

 

Van 2 september tot 20 oktober gaat de groep wekelijks een middag schillen/koken in kleine 

groepen. Op 8 oktober is er ‘s morgens een grote schil en kookactie in de Havezate. Welzijn 

De Wolden heeft  het Ontmoetingscentrum daarvoor kosteloos ter beschikking gesteld. Wie 

mee wil helpen met plukken, schillen, koken of andere hand en spandiensten kan zich aanmel-

den bij de dames. Ook op andere wijze kan geholpen worden door bijvoorbeeld suiker te do-

neren of voor iets lekkers te zorgen bij de koffie op 8 oktober. Germs: ‘Als er mensen zijn die 

een appelboom met appels in de tuin hebben staan waar  niets mee gedaan wordt horen we dit 

ook graag. Eventueel kunnen  wij helpen met plukken’. Grote lege glazen potten met metalen 

deksels zonder etiket zijn nog steeds welkom. Deze kunnen  gedeponeerd worden in de bak 

aan de Prof. Blinkweg 18 te De Wijk. Of in IJhorst in de bak bij Kroko Heerenweg 42. Voor 

opgave of meer informatie kunt u mailen met appelmoesactie@hotmail.com Bellen kan ook 

naar Barbara v.d. Brink 0522-440384 of Marry Germs 0522-440547. 

 

Opgave Cabriorit voor 1 augustus 
                                                               

Op zondag 21 augustus gaat de 

tiende editie van de cabriorit 

van start Deze rit is voor alle 

types cabrio. Jong of oud, groot 

of klein als het dak er maar af 

kan. (max. 100 equipes) Deze 

toertocht zal opnieuw gaan door 

de mooiste natuurgebieden.                             

 

Onderweg is er de mogelijkheid 

om bij een terrasje even aan te 

leggen. De startplaats is vanaf 

11.00 uur bij café de Wiekslag 

en eindigt bij Restaurant Mulino. Voor de deelnemers is er een leuke attentie na afloop. Kos-

ten per equipe € 20. (2 pers)    Meerdere personen per equipe € 25. Opgave voor 1 augustus 

via ww.cabrioritdewijk.nl  
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Wonen in de voormalige lagere school hoe is dat? 
 

De woning van de Mar-

tijn en Martine Brander 

zal bij oudere inwoners 

van De Wijk ongetwij-

feld herinneringen op-

roepen. Het gebouw 

heeft namelijk vele jaren 

dienst gedaan als voor-

malige openbare lagere 

school.  Daarom krijgen 

ze nog wel eens een ver-

zoek van iemand die 

graag even  binnen wil 

kijken. ‘Meestal is dat 

geen punt’.   

 

Dorpsstraat  57 kent een rijke historie. In 1913 werd het gebouwd als achtklassige midden-

gangschool met jugendstil- en chaletstijl-elementen. Met een naastgelegen onderwijzers-

woning.  In 1975 nam de gemeenteraad van De Wijk het besluit een nieuwe school te bouwen 

achter de oude school en aan de Briëtweg. Deze school is inmiddels gesloopt. Op deze plek 

staat nu de nieuwe Coop Supermarkt. Daarna was het nog een aantal jaren in gebruik als een 

soort dorpshuis onder de naam ‘De Holwortel’. Tot het leeg kwam, en op de nominatie  stond 

om gesloopt te worden. Een gewiekste aannemer wist dit te voorkomen, en voorzag  vier een-

gezinswoningen in het gebouw. 

 

Precies wat Martijn en 

Martine zochten.  Ze 

woonden  op dat moment 

nog  in Enschede, ook  in 

een oud schoolgebouw. 

Vanwege het werk van 

Martijn zochten ze elders 

soortgelijke woonruimte. 

Martine: ‘Dat was nog 

wel even zoeken, oude 

schoolgebouwen staan 

niet zoveel te koop’. Hun 

oog viel op een nog te 

realiseren appartement in 

De Wijk. Een plaats waar 

ze tevoren niet eerder van 

hadden gehoord. Na de bezichtiging waren ze echter ‘gelijk om’. De ruimte en de ligging 

midden in het dorp met uitzicht op de molen sprak ze bijzonder aan. En natuurlijk de historie 

van het gebouw. ‘Hier zijn door de jaren heel wat voetstapjes gezet’.  Sinds 2007 wonen ze  

er met  hun twee dochters Florine en Amélie. 
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Ze kochten het casco, 

zodat ze de indeling zelf 

konden bepalen. Alleen 

de verhoging van de vloer 

was al door de aannemer 

uitgevoerd. ‘De woonka-

mer was het klaslokaal 

van de toenmalige eerste 

klas. Oorspronkelijk lag 

deze zestig centimeter 

lager zodat de kinderen 

niet naar buiten konden 

kijken’. De duurzame 

vloer is blokje voor blokje 

gelijmd. ‘Daar heeft de 

aannemer veel werk mee 

gehad lacht Martijn. Het voordeel:  ‘Even afschuren en lakken en hij is weer als nieuw’. 

 

Veel hebben ze zelf verzonnen door overal goed rond te kijken. Zo is bijvoorbeeld  de entre-

sol/werkruimte in de woonkeuken bedacht.  ‘Met deze hoge plafonds was dat goed moge-

lijk’. Vanuit deze ruimte runnen ze de wijnwebshop Brander Wines.  Ze hebben wel hulp 

gehad van een binnenhuisarchitect en styliste, zo bekennen ze.  Martijn: ‘Een goed interieur 

is als goede wijn. Het gaat om balans & harmonie, maar ook om complexiteit. Anders vinden 

we het al snel te saai’. Respect voor het oude gebouw is gebleven.  Maar dit kan uitstekend 

gecombineerd worden met modern design zo blijkt.  ‘De combinatie van een traditioneel 

Jugendstil gebouw met een modern interieur zorgt voor een interessante ‘blend’ waar we 

geen genoeg van krijgen’. De basis is een Scandinavische interieur, met lichte en pastel tin-

ten.  

 

Het appartement heeft veel open verbindingen.  

Daar is bewust voor gekozen. ‘Alles staat in verbin-

ding met elkaar. Je heb zo overal zicht op. In de 

woonkeuken is bewust een kookeiland gecreëerd 

met het zicht op de grote ramen, en de lange tafel. 

‘We verzorgen ook wijn en spijs proeverijen op 

hoog niveau thuis’.   

 

Wonen in een oud schoolgebouw bevalt prima, maar 

soms dromen ze van een nieuw project. ‘Het begint 

wel eens te kriebelen, maar dan moet er wel iets 

interessant voorbij komen. Het liefst in deze omge-

ving, want ze hebben hun plaatsje helemaal gevon-

den. ‘Acht jaar wonen op dezelfde plaats is normaal 

gesproken niets voor ons, maar een dergelijk huis 

met bijna driehonderd vierkante meter woonruimte 

is uniek. Zoiets krijg je niet snel weer dat beseffen 

we zeker’.  
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 Coop Wiekloop beleeft de twintigste editie                                 

De Wiekloop beleeft dit jaar de twintigste editie. Voor de organisatie een goede aanleiding 

dit jaar met wijzigingen in het programma te komen. Naast de bekende afstanden en leef-

tijdscategorieën is er dit jaar een G-Loop in het programma opgenomen.  Dit wordt gecoör-

dineerd door Iris Brinkman. ‘Wij richten ons op lopers met een verstandelijke- en /of licha-

melijke beperking. Uiteraard is het toegestaan, dat begeleiders meelopen. Verwachting is dat 

dit naast de andere onderdelen een mooi en geslaagd onderdeel gaat worden tijdens het jaar-

lijks hardloopevenement’.  Start en finish is bij de feesttent op het evenemententerrein. 

Vanwege het succes van vorig jaar gaat  de 5 en 10 kilometer weer richting Dickninge.           

Tevens zijn er dit jaar twintig extra prijzen op de twintigste Wiekloop voor de twintig snelste 

Wiekers op de 5km FunRun. Als Wieker kun je dus dit jaar niet aan kant blijven staan. Don-

derdag 25 augustus 2016 is het weer zo ver. De leukste en gezelligste hardloopwedstrijd van 

het jaar in de Wijk! Je kunt je nu inschrijven voor de COOP-Wiekloop 2016.  Inschrijven via 

ww.wiekloop.nl  en/of www.facebook.com/wiekloop 
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Apollo talent Inge Hooch Antink speelt op hoog niveau 

Het deerde de 16 jarige Inge Hooch Antink niet of  nauwelijks dat ze dinsdagavond  5 juli 

moest spelen als soliste  voor een jury afvaardiging van Scala uit Meppel.  Examenstress 

of  zenuwen voor het D-niveau waren niet te bespeuren. ‘Geen last van’. In het vertrouwde 

repetitielokaal van  Koninklijke muziekvereniging Apollo in De Wijk werd de saxofonist 

begeleid door het eigen harmonieorkest.   

Drie stukken werden ten gehore gebracht. Gestart werd met het  ‘Saxpack’. Volgens de jury 

een lastig stuk met jazzy invloeden. Dit bood Inge de gelegenheid om zich te profileren op 

Altsaxofoon en Sopraan.  Het tweede stuk was ‘Around Midnight’. En het derde stuk was het 

bekende ‘Imagine ‘van John Lennon. Dit viel eveneens in goede aarde.  Vanaf jongs af aan 

oefent het muzikale talent uit Koekange elke dag. ‘Ben begonnen met Alt-sax en later is daar 

de sopraan bijgekomen. Muziek spelen is vooral leuk om te doen’. Vorige week doorstond ze 

het eerste onderdeel van het examen, de theorieronde al glansrijk. 

De jury bestaande uit: Liesbeth klok, Gerard Gerrits, en Erik van der Weerd  was na afloop 

vol lof over het optreden. En beoordeelde haar  op verschillende onderdelen zoals: muzikali-

teit, samenspel en of er interactie is tussen haar en het orkest. Daarbij was zelfs ruimte voor 

een korte improvisatie.  Volgens jurylid Erik van der Weerd was het bijzonder knap en hoog-

staand. ‘Ze neemt initiatief, met name het nummer ‘Saxpack’ ziet zwart van de noten. Boven-

dien straalt ze veel plezier uit tijdens het spelen. Het de touwtrekkers in een orkest’. 

Apollo voorzitter Lammert Vos was na afloop eveneens ‘super trots’ op het jeugdige muzika-

le talent van Apollo. ‘Dit is echt uitzonderlijk. Er zijn er doorgaans maar een paar binnen de 

vereniging die doorstromen naar dit niveau’. Zo vlak voor de zomervakantie werd er nog een 

keer gerepeteerd. Al waren het slechts de drie eerder genoemde stukken. Daarna was er koffie 

met gebak om de vakantie alvast te vieren. Vrijdag 8 juli tijdens de presentatie in de theater-

zaal van Scala Centrum voor de Kunsten in Meppel moest ze nog een keer solo spelen voor 

de jury.  
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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  ‘Herrie op het Eiland’ 

van Benny Vreden.  Het stuk gaat over een aantal gangsters op een tropisch eiland. 

Gangster Johnny Penoze denkt zich met zijn liefje Samantha en maten Boris en Pim schuil te 

kunnen houden op een ‘rustig’ tropisch eiland. Niemand zal ze hier zoeken. De schat is voor-

lopig veilig en wordt snel in een kist onder een van de vele palmbomen begraven. Dan ont-

staat er herrie. Een cruiseschip vol met kleurrijke passagiers meert aan. De charmante Kapi-

tein Kibbeling met zijn slimme assistent Edith, de vele bijzondere passagiers en het personeel 

komen allemaal van boord om het eiland te verkennen. Het is gedaan met de rust. De gang-

sters moeten snel een list verzinnen om al die mensen van het eiland af te krijgen. Wat volgt 

is een kluchtachtige, hilarisch opeenstapeling van misverstanden en gekke plotwendingen. 

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.   

Vanwege het afscheid werd er  nog een 

speciaal cadeau aangeboden. De cadeau 

commissie heeft aan de hand van de archi-

tect tekeningen de school omgezet in 3D 

modellen die zijn geprint met de 3D printer 

van de school. Vele uren tekenen, printen, 

schilderen en in elkaar lijmen zijn er in 

gaan zitten. Het schoolbestuur was er blij 

mee, en beloofde dat het miniatuurmodel  

een mooi plaatsje krijgt in de school. Don-

derdag was het opruimen geblazen. Nog 

even samen eten. Waarna de leerlingen werden uitgezwaaid op het schoolplein.  
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Bejaarde vrouw overvallen 

Een bejaarde vrouw uit De Wijk werd vrij-

dagavond 8 juli laat bij thuiskomst opgewacht 

door drie voor haar onbekende mannen. Ze 

werd vervolgens het slachtoffer van een wo-

ningoverval. Agenten deden onderzoek in en 

rondom de woning. Van de drie overvallers 

ontbreekt nog ieder spoor. De vrouw, die ove-

rigens niet gewond raakte, deed aangifte. Het 

is nog onduidelijk of er buit is gemaakt. Na-

der onderzoek volgt. 

Mannen opgepakt  

In De Wijk zijn in de nacht van 11 juli twee 

mannen uit die plaats opgepakt omdat ze een 

vuurwapen bij zich hadden. Agenten zagen 

het tweetal van 37 en 40 jaar op de Stapeler-

veldweg rijden en besloten hun auto te con-

troleren. De politie gaf een stopteken, maar de 

bestuurder reed door. Toen agenten het 

zwaailicht en de sirene aanzetten, besloot de 

automobilist toch maar te stoppen. In de auto 

vonden agenten een vuurwapen en munitie. 

De twee zijn aangehouden en zitten nog vast. 

Bij de verdachten is tevens huiszoeking ge-

daan. 

Vraag uw buren op uw huis te 

passen als u op vakantie bent 

Het is zover. Zomervakantie! De tijd van zon, 

zee en strand staat voor de deur. Maar ook de 

tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze 

weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak 

eenvoudig de woningen eruit te pikken waar-

van de bewoners langere tijd weg zijn: uitpui-

lende brievenbussen, gordijnen die continu 

gesloten zijn, nooit een lampje aan. Uw buren 

kunnen u helpen om een oogje in het zeil te 

houden en er voor zorgen dat uw woning een 

bewoonde indruk heeft. Dit door de post weg 

te halen, 's avonds de gordijnen te sluiten en 

deze 's ochtends weer te openen. Een tijdscha-

kelaar op de lamp en radio zorgt dat ook 's 

avond de indruk wordt gewekt dat er iemand 

in huis is. Hiermee zet u gelegenheidsinbre-

kers op het verkeerde been. 

Bel 112 bij verdachte situaties                                          

Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situ-

atie direct de politie via telefoonnummer 112 

moeten bellen. Hoe eerder de buren 112 bel-

len, des te sneller de politie kan reageren. Dat 

betekent een grotere kans om de inbrekers te 

pakken. 

Voor de thuisblijvers                                                               

In de zomer zijn insluipingen een veelvoorko-

mend probleem, want dan staan ramen en 

deuren vaker open. Sluit daarom altijd goed 

af, ook al gaat u maar heel even boodschap-

pen doen, of naar boven om de was op te han-

gen. Want wanneer een insluiper zo maar uw 

woning binnen kan komen, zonder te hoeven 

inbreken, duurt het slechts enkele minuten 

voordat hij er met uw spullen vandoor gaat. 

Playbackshow Wieker Feest 

Dit jaar vindt het Wijkerfeest plaats in de 

laatste week van de schoolvakantie van 25 t/

m 28 augustus. Zodoende hebben wij als 

Oranjevereniging de Wijk besloten om dit 

jaar geen traditiegetrouwe kinderochtend op 

de vrijdag te organiseren. Om de kinderen het 

feest niet te ontnemen, hebben we nu de play-

backshow op de vrijdag waar ook de jeugd 

aan kan deelnemen. 's Avonds beginnen we 

daarom ook extra vroeg. Na afloop van de 

playbackshow zal een DJ de avond afsluiten. 

Stimuleer je kind (of misschien wel je zelf) en 

meld je aan! Neem broertjes, zusjes, vrienden 

of opa en oma gezellig mee naar de tent. Voor 

meer informatie neem contact op met Albert 

Jan Drogt: ajdrogt@gmail.com 

Ook adverteren in dewijk.info?  

        Telefoon : 06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info                                                 

www.dewijk.info        

  Volgende editie verschijnt 20 augustus 2016.   

Inleveren voor 15 augustus 10.00 uur 
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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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WGV Kamp was weer een groot succes 

De Wijker Gymnastiek vereniging heeft weer een gezellig kamp achter de rug. Op zaterdag 2 

juli was het weer zover. Om 17.30 uur kwamen de eerste kinderen bij het zwembad voor een 

WGV kamp met overnachting. Nadat de luchtbedden waren opgepompt en ieder een plekje in 

de tent gevonden had. Kon er worden gegeten. Enkele enthousiaste ouders brachten zelf ge-

bakken pannenkoeken mee voor de kinderen. En dat viel bij iedereen in de smaak. Om ver-

volgens met een volle buik, in de sporthal te klauteren en te spelen op o.a. de tumblingbaan, 

grote trampoline dit alles onder leiding van Marijke en Hugo.                                                               

De kinderen wer-

den flink bezig 

gehouden met o.a. 

het nachtspel op 

het grasveld, en 

een disco in de 

sporthal tot s 

’avonds laat. Er 

werd zelfs nog een 

verjaardag gevierd. 

Toen iedereen snel 

de tanden hadden 

gepoetst , was het 

tijd voor een grie-

zel verhaal verteld 

door Marijke. De 

nachtwacht op het 

terrein hoorde om 

01.30 uur nog kinderen lachen gieren en brullen. Helaas de volgende morgen weer vroeg ap-

pel bij het zwembad voor de ochtend gymnastiek en daarna spelen op het grote luchtkussen in 

het zwembad van zwembadspelen.nl. Om 11.00 uur kwamen de ouders de kinderen weer op 

halen en werden er grote verhalen verteld. 

 

Gezocht: vrijwilligster voor het dreumesuurtje 

Dreumesuurtjes zijn gezellige voorlees- en knutseluurtjes in de bibliotheek, waar dreumesen 

met hun ouders, opa of oma of de oppas elkaar ontmoeten. De dreumesuurtjes zijn bedoeld 

voor kinderen tussen 1 en 2 jaar en vinden één keer per maand plaats onder begeleiding van 

een ervaren peuterleidster. Wij zoeken een enthousiaste vrijwillig(st)er die Irma Roelofs, de 

dreumesleidster, wil ondersteunen op één maandag- en één dinsdagochtend per maand. Dit 

komt neer op: koffie/thee zetten voor de ouders, koffie en voor de dreumesen ranja schenken, 

opruimen, eventueel meehelpen met knutselen, boekjes uitlenen. Je kindje (baby, dreumes, 

peuter)  meenemen is geen bezwaar. Geïnteresseerd?  

Ben jij die jonge moeder, oppasoma of actieve vader die Irma wil helpen? Of ken je iemand 

die dit heel leuk zou vinden? Geef het door! 

Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Jeanet Drent, coördinator 

BoekStart/Boekenpret (tel.nr. 088-0128290), in Bibliotheek Zuidwolde.  
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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 
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