
  

   

Leerlingen OBS de Horst bouwen zelf een 3D Printer 

                                 3e jaargang nr. 06 l 26 maart 2016 

 

 

Groep 8 van 

OBS de Horst is 

begonnen aan 

het 3DKanjer 

project waar 

alle scholen van 

Stichting Wol-

derwijs aan 

mee doen.  

 

Afgelopen vrij-

dag waren de 

kinderen voor 

derde keer bezig 

met de bouw van 

de 3D printer. 

Enkele ouders 

hebben ook mee-

geholpen,  maar 

het grootste deel 

hebben de kinderen zelf gedaan. Diverse 

groepjes zijn bezig geweest met het in elkaar 

zetten van het frame, de material feeder, de Z-

stage, extrusion head en de X Y axes.  De 

kinderen hebben volgens meester Rene van 

der Veen ‘hard gewerkt’.  Als ze even ze niks 

kunnen doen worden er ontwerpen gemaakt 

om straks te kunnen printen.  Andere kin-

deren zijn juist weer actief met  het zoeken  

op internet naar onderdelen die ze nodig heb-

ben voor het bouwen van hun eigen opdracht. 

Dat doen ze op 3D kanjers.nl  De kinderen 

die geen bouw opdracht hebben gekregen, 

zijn bezig met Tinkercad. Dat is een ontwerp 

site voor de 3d printer. Zij kunnen alvast hun 

eigen ontwerp maken die geprint kan worden 

op de 3d printer.  

 

Meester Rene is zelf ook heel enthousiast 

over het project. ‘Het stimuleert hun creativi-

teit, ze leren anders te denken. Out of the Box 

zeg maar’.  In totaal zijn er zijn vier groepen 

bezig met Binnen enkele weken moet de 3D 

Printer klaar zijn en wordt deze getest. << 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en 

aanpassingen:  Margreet 

Scheeringa. Prins Bernard-

laan 8   Koekange.            

Telefoon: 06-23145260       

Te Koop:                                                       

Diverse soorten nestkastjes 

v.a. €7 Nijsinghweg 17        

De Wijk                                        

Telefoon: 0522 - 441350              

Herinneringskleed                    

Wilt u een herinneringskleed 

of  quilt van uw overleden 

dierbare. Ik kan u evt. hierbij 

helpen. Bel: 0522-442274 of 

06-17864557 

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

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

 

 

 

Bestel nu alvast online voordelig uw zwemabonnement! 

Op zaterdag 30 april 2016 gaat zwembad De Slenken in de Wijk weer open. Als u voor 30 

april 2016 online bestelt én betaalt, profiteert u van een aantrekkelijke korting. Wees er dus 

op tijd bij! Vanaf 1 mei geldt het seizoenstarief. U kunt uw abonnement online samenstellen 

en bestellen via www.dewolden.nl/sport/zwembaden. Na betaling krijgt u uw zwemabonne-

ment(en) thuisgestuurd. 

Liever via een schriftelijk bestelformulier?                                                                                          

U kunt uw zwemabonnement ook schriftelijk bestellen. Vanaf 5 april kunt u aan de kassa 

van het zwembad uw bestelling invullen. Als u kiest voor deze bestelwijze, betaalt u het 

voorverkooptarief. 

Tarieven zwembadabonnementen                                                                                                       

Online voorverkoop Voorverkoop Seizoensverkoop                                                                           

Basiskaart 106,00 111,00 131,00                                                                                                     

Supplement abonnement 6,50 7,50 8,50                                                                                         

Individueel abonnement                                                                                                                

t/m 17 jaar en 65 jaar e.o. 45,00 50,00 59,00                                                                                          

Individueel abonnement                                                                                                               

18 jaar en ouder 60,00 65,00 76,00                                                                                                    

Tienbadenkaart 36,00                                                                                                                              

Los entreekaartje 4,00 

Leren zwemmen in zwembad De Slenken!                                                                                               

In zwembad De Slenken verzorgen wij zwemlessen voor het zwem ABC. Voor meer infor-

matie en/of aanmelding van uw kind(eren), kunt u vanaf donderdag 7 april 2016 telefonisch 

contact opnemen met het zwembad, T. (0522)-441599.  De zwemlessen starten op 2 mei. 

Zwemlessen (excl. geldig toegangsbewijs) 

Tarief                                                                                                                                                   

Volledig seizoen (4x zwemles per week) 175,00                                                                           

Volledig seizoen (2x zwemles per week) 87,50                                                                                    

Half seizoen (4x zwemles per week, start zwemlessen na 1 juli) 87,50                                               

Half seizoen (2x zwemles per week, start zwemlessen na 1 juli) 43,75                                                      

Inschrijfgeld zwemlessen 11,50 

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 

 - Ze goat now snel an de slag. 

- Woarmit? 

- Det fietspad langs kanaal 

- Hoe weet ie dat zo? 

- Hek e lezen op veesboek 

- Ut giet barre goed mit de 

oranjevereniging  of niet? 

- Klopt, ze stoat er financieel 

ook rooskleuring veur op dit moment 

- Beter as andere joaren 

- Dat vertellen ze bej de vergadering  

- Allend moar mooi 

- Precies, zo ist 

- Hej al zwemkoarten besteld? 

- Nee dat wuk nog wel doen 

- En ai veur  30 april besteld 

kriej een flinke korting 

- De poasbulte kreg al oardig vorm 

- Ik zag ut, begunt er op te lieken 

- Nog wat van de off the 

Road van de Antrappers e ziene dan? 

- Wel wat. Ut was jammer genog  niet 

echt mooi weer om op pad te goan 

- Det hej niet in de hand 

- Wak er zo van e ziene heb 

zag er wel spectaculair uut 

- De Bloem giet ook  

weer de planken op binnenkort! 

- Wanneer is det? 

- Op 1 en 2 april in de Havezate 

- Moar liefst 6 debutanten heurde ik 

- Klopt, ut leeft wel hek ut idee 

- Prachtig 

- Nog iets e heurd  

van de zwarfvuilactie 

- Now wel  luu ziene  mit prikkers 

- Oens dorpie is er weer een stukkie       

schoner  deur e worn 

- Loaten we det zo hollen! 

- Helemoale mit iens 

- Yow                                                                       

- Goed Goan  
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LTV Voorwijk blij met 

nieuwe hoofdsponsor  
Met een ferme handdruk bevestigden voorzit-

ter Henk IJdens (LTV Voorwijk) en directeur/

eigenaar Chris de Jong (SeGeKo) afgelopen 

week de gemaakte afspraken.  SeGeKo onder-

steunt de komende 3 jaar LTV  Voorwijk in 

de vorm van uniforme kleding voor een com-

petitie team en het ter beschikking stellen van 

een windnet. Daarnaast zal door SeGeKo het 

drukbezochte tennistoernooi van de Wijk, wat 

ieder jaar begin september op ons park wordt 

gespeeld, worden gesponsord. Het voorheen 

‘Open Reestdaltoernooi’ is in dat kader dan 

ook omgedoopt tot  ‘Het SeGeKo Open 

Reestdaltoernooi’. SeGeKo, gevestigd te Ro-

gat,  heeft zich als zelfstandig bedrijf en met 

vakkundig personeel gespecialiseerd als 

“totaalbouwer” in serres, veranda's, carports, 

aluminium kozijnen en gevelbouw. De sterk-

ste kant van SeGeKo is dat alles in eigen fa-

briek wordt geproduceerd van A t/m Z. Deze 

producten worden ook door eigen personeel 

op vakkundige wijze gemonteerd. 

Roreko A1 kampioen 

Zaterdag 20 maart is A1 van Roreko kampi-

oen geworden. Met de spelers Josien Beuling, 

Julia Zinger, Stijn de Boer, Patrick Bloemert, 

Ellen Zinger, Romi Speelman, Nina Broens, 

Tom Velthuis, Anouk Teunissen, gastspeler 

Noah Bomert uit de C1 en de coaches Susan 

Hindriks en Simone Bomert werd het een 

spannend seizoen. Winnen en verliezen lag 

soms dicht bij elkaar, maar uiteindelijk wist 

het team, door een paar zwaar bevochten ze-

ges kampioen te worden. Een topprestatie en 

een mooi kampioenschap!  

Veel deelnemers bij OTR Rit 

Ruim 1200 deelnemers waren zondag van de 

partij bij de 31e editie van de Off the Road rit 

van de Antrappers. Deze ging om 10.30 uur 

van start bij Gebben Motoren te Rogat. Hier 

was het ‘s morgens behoorlijk druk door de 

vele auto`s met aanhanger, bestelbusjes en 

omgebouwde touringcars, waar de motoren af 

of uit kwamen. De coureurs waren bijzonder 

enthousiast over het uitgezette parcours. Dat 

ongeveer 40 km bedroeg. Vele rijders haakten 

door het slechte weer voortijdig af. Na afloop 

was er een  afterparty bij Gebben. 



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

kijk voor drukwerk op 
www.drukkerij-vandijk.nl
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Oranjevereniging de Wijk schrijft zwarte cijfers 

 

Vrijdag 11 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats in sporthal De Slenken. Hierbij 

werd teruggeblikt op de diverse activiteiten van het afgelopen jaar.  Het meest bijzondere was 

toch wel het ophalen van het bevrijdingsvuur op 5 mei door een groep enthousiaste lopers. 

Deze activiteit vind namelijk maar eens in de vijf jaar plaats.  Het Wijkerfeest was dit jaar 

zonder thema. Dit is door de Wiekers positief opgepakt, want wat kwamen er weer mooie 

creaties voorbij tijdens de optocht en in de straten. De 19e Wiekloop had dit jaar een mooie 

vernieuwde route door het bos, met als resultaat een verdubbeling van de inschrijving. Tot 

slot op de zondag dit jaar voor het eerst weer een zeskamp met ludieke spellen, zoals o.a. 

olifantenvoetbal, vrouw sjouwen en zak slaan. 

Afgetreden als 

bestuurslid zijn 

Gerdo Kleine, 

Roelof Martens 

en Irma Smilde. 

De Oranjevereni-

ging bedankt ze 

voor de zeer goe-

de inzet in de 

afgelopen jaren! 

Toegetreden zijn 

Bart Hoogeveen 

en Kevin Smilde, 

welkom!  De penningmeester had een positief verhaal te vertellen. In tegenstelling tot voor-

gaande jaren is het Wijkerfeest als zelfstandig onderdeel positief afgesloten. Tezamen met de 

positieve reacties en de grote opkomsten biedt dit perspectief voor de komende jaren.   

In 2016 vindt het feest plaats van 24 t/m 28 augustus. Er wordt gestart met de stratenkeuring 

en vervolgens op donderdag de 20e wiekloop! Op vrijdag de traditionele meezingmiddag en 

's avonds een playbackshow voor jong én oud. Doordat het feest nu in de zomervakantie 

plaatsvindt kunnen de kids van De Horst ook meedoen aan deze geweldige playbackshow! 

De zaterdag start met de optocht en 's avonds muziek van allround Partyband Smildeger Roet. 

Zondag staat wederom in het teken van de zeskamp met na afloop muziek! 

De vergadering werd afgesloten met de Kippenpotenparty: hiermee bedankt de Oranjevereni-

ging haar sponsoren, vrijwilligers en iedereen die de OV een warm hart toedraagt. Ondanks 

dat er weer bestuursleden zijn toegetreden, blijven wij op zoek naar nieuwe leden. Vind je het 

leuk om je in te zetten voor het dorp, neem dan contact met ons op!  
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Open (Paas)Dagen bij SeGeKo 

Meer plezier, ruimte comfort en woonoppervlak in uw bestaande woning. Het zijn al ruim 19 

jaar de ingrediënten waarmee SeGeKo uit Rogat (bij Meppel) haar klanten bedient. Deze to-

taalbouwer van onderhoudsarme serres, veranda’s, carports, kozijnen en gevelconstructies 

houdt ook dit jaar weer Open Dagen tijdens het Paasweekend. 

Presentatie                                                                                                                                   

Samen met de vakkundige medewerkers in de showroom, de afdeling planning, productie en 

montage zet SeGeKo tijdens de Open Dagen de deuren voor het publiek open. Zo is er volop 

gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen bij deze totaalbouwer. En natuurlijk 

uw ideeën, voornemens, plannen en eigen specifieke situatie aan de vakkundige medewerkers 

voor te leggen. Iedereen die graag meer wil weten over de mogelijkheden die SeGeKo biedt, 

tips en suggesties voor de eigen situatie wil of een presentatie van de materialen, ontwerpen 

en kosten, is van harte uitgenodigd. ‘Wij adviseren onze potentiële klanten om al bij het eer-

ste bezoek een bouwtekening en foto‘s van de woning mee te nemen. Geheel vrijblijvend 

kunnen wij hen dan al een beeld geven van de mogelijkheden en een indicatie van de kosten‘. 

zo vertelt Chris de Jong, eigenaar van SeGeKo. 

Totaalbouwer                                                                                                                               

Hij voegt daaraan toe: ‘’Wat SeGeKo bijzonder maakt is dat wij totaalbouwer zijn’’. ‘’Wij 

regelen alles voor onze klanten. Van schets en vergunningaanvraag tot fabricering van de 

constructie en natuurlijk van fundering tot stukadoor , verwarming en stopcontact, met een 

goede service en after sales. We doen echt alles in eigen huis en kunnen onze klanten daarom 

op alle fronten adviseren.’’ 

Ruime ervaring                                                                                                                      

Chris de Jong, bijgestaan door vakkundige medewerkers, heeft ruim 40 jaar ervaring in de 

branche. Zijn succesvolle onderneming bestaat al ruim 19 jaar. ‘Bij de bouw van een serre, 

carport of veranda is zelden sprake van standaardopdrachten‘, vertelt hij. ‘Om de wensen van 

de klant af te stemmen op de mogelijkheden van de woning willen wij graag meedenken, 

adviseren en oplossingen aandragen. SeGeKo heeft een ruime showroom waar alle producten 

staan opgesteld, en men een indruk kan krijgen van de mogelijkheden.’’ 

Open dag voordeel                                                                                                                  

Speciaal tijdens de Open Dagen profiteren klanten van extra voordeel met de speciale Open 

Dag aanbiedingen. Bij opdrachten, alleen in de maand april, ontvangen klanten een korting 

van 15% en een gratis vergunningaanvraag* ter waarde van EUR 175.- voor een carport of 

veranda. Inclusief een bouwtekening op maat voor u gemaakt. (*Indien nodig en exclusief 

legeskosten). 

Contact                                                                                                                                          

SeGeKo is gevestigd aan de Industrieweg 12 in Rogat bij Meppel en houdt 25, 26 en 28 

maart open huis. Wie meer wil weten over SeGeKo is welkom in de showroom in Rogat. 

Deze is geopend op maandag t/m zaterdag van 10.00-16.00 uur en op vrijdagavond van 19.00 

tot 21.00 uur. www.segeko.nl, tel. 0522-440588. 

LTV VOORWIJK, wordt ook door SeGeKo de komende 3 jaar ondersteunt, in de vorm van 

uniforme kleding voor een competitie team , ter beschikking stellen van windnetten , en het 

bijdragen aan leuke prijzen voor het jaarlijkse “SeGeKo-Reestdal toernooi” waar veel lokale 

gastspelers met plezier hun tenniswedstrijden spelen en gastvrij worden ontvangen 



  

 10 

 



  

 11 

Alex Poul start Mobiele 

Car Cleaning 

De auto wassen zal menig autobezitter waar-

schijnlijk zelf doen. Maar als er meer moet 

gebeuren kom je al snel bij een professioneel 

poetsbedrijf uit. In De Wijk is dat sinds kort 

mogelijk bij Alexander’s Mobiele Car Clea-

ning. Dit bedrijf is gespecialiseerd in grondi-

ge (poets) reiniging, restauratie (lichte krasjes 

wegwerken)  en afwerking (verzorging kunst-

stof bumpers en banden) om een auto in 

showroom kwaliteit te brengen. Dit geldt niet 

alleen voor het de buitenkant maar ook voor 

het interieur. 

Drijvende kracht achter het nieuwe opgezette 

bedrijf is Alex Poul. Zijn gedrevenheid ken-

nis en ervaring zijn voortgekomen uit een 

passie voor auto’s. Poul van origine afkom-

stig uit Irak, volgde toen hij in 2003 naar Ne-

derland kwam de opleiding autotechniek aan 

het Alfa college in Hoogeveen. Werkte daar-

na als monteur bij een aantal autobedrijven.  

Waar hij veel ervaring opdeed, die nu bij het 

opstarten van zijn eigen bedrijf goed van pas 

komt.   

Door de jaren heeft hij zich de kunst van auto 

detailen, cleaning en poets technieken even-

eens eigen gemaakt. ‘Deze technieken wor-

den gebruikt voor auto’s van particulieren en 

bedrijven.  Maar ook voor exclusieve auto’s 

en oldtimers’. Met de auto’s is Poul soms een 

hele dag mee bezig. Dit al naar gelang de 

wensen van de klant, en afgenomen diensten. 

Dit varieert van auto wassen basis, aircoreini-

ging, vlekverwijdering, interieur en motorrei-

niging  tot het in de was zetten tot het com-

pleet showroom klaar maken.  Poul: ‘We 

komen met onze bus met daarin alle benodig-

de cleaners, schoonmaakapparaten en overige 

producten naar een door de klant gekozen 

locatie, thuis of op het werk’.  Ondertussen 

kijkt hij af toe uit naar een eigen overdekte 

locatie hal of schuur in de buurt, waar hij 

meerdere auto’s kan onderbrengen en minder 

afhankelijk is van de weersomstandigheden. 

‘Als de ene auto staat te drogen, kan ik alvast 

met de volgende beginnen. Dat is het stre-

ven’.  

Nog steeds werkt hij drie dagen in de week, 

bij een bedrijf in Zwolle want stilzitten kan 

hij volgens eigen zeggen niet.  Maar hoe lang 

dat nog te combineren is, dat is de vraag! 

Want door mond tot mond reclame krijgt het 

met de Mobiele Car Cleaning aardig aan de 

loop.  En de toekomstdroom is om volledig 

zelfstandig te worden hierin.  ‘Daar ga ik 

voor’.  Alex Poul telnr:  06-30871181. 

www.mobielecarcleaning.nl  

Prachtige Paasoptocht 
De Paasoptocht is zondag 20 maart gewoon 

van start gegaan. Ondanks de miezerregen 

mocht het de pret niet drukken. Het was een 

mooie en smakelijke optocht! Met prachtige 

hanen op stokken! Koninklijke Muziekvere-

niging Apollo was ook van de partij voor de 

muzikale begeleiding.  Na afloop was er kof-

fie en thee bij de molen verkrijgbaar. De or-

ganisatie was in handen van speeltuinvereni-

ging de Speulhorst.  
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Keuning schilderwerken 

breidt uit met winkel 

Keuning Schilderwerken in Rogat breidt de 

schilders activiteiten uit met een winkel. Op 

dit moment is de nieuwe winkel nog leeg. 

‘Want het is wachten tot een ander er klaar 

mee is’ grapt Marije Keuning die winkel gaat 

runnen. Met die ander wordt Wolting verf en 

behang  uit De Wijk bedoeld. Zij hebben on-

langs aangegeven er mee te stoppen, en de 

inboedel over te dragen aan Erwin en Marije 

Keuning. Het paasweekend wordt gebruikt 

om te verhuizen. 

Het plan voor overname van de winkelinven-

taris van Wolting stond al enige tijd in de 

ijskast. ‘We hebben  er in het verleden een 

aantal keer over gesproken. Eind vorig jaar 

was de kogel door de kerk, toen Albert en 

Mineke besloten om er mee te stoppen’.  In 

het ruim opgezette pand waar Keuning huist 

is ruimte vrij gemaakt om een inpandige win-

kel te maken. Vanaf 5 april staat Marije hier 

elke morgen van 08.30 tot 12.00 uur op werk-

dagen van dinsdag tot en met zaterdag.  

‘Buiten deze tijden om is bestellen of afhalen 

ook wel mogelijk op afspraak’.  Op 2 april is 

er  ‘Open Huis’ bij “De verfwinkel”  van 

11.00 tot 15.00 uur.  Een ieder kan dan even 

kennis maken en het resultaat bewonderen 

onder het genot van een hapje en drankje.  

Bijna de complete inventaris;  verf, gereed-

schappen, behang en drie verfmengmachines 

worden overgenomen. ‘We zien het als een 

stukje extra service en aanvulling op ons 

schilderbedrijf’ vertelt Marije. ‘Veel mensen 

klussen zelf. Behangen, verven en sausen 

thuis, dat vinden we helemaal niet vreemd in 

tegendeel zelfs. We hebben hier straks alles 

voor in de winkel om zelf aan de slag te gaan. 

Wie het liever door ons laat uitvoeren kan ook 

hier ook terecht. Het mes snijdt als het ware 

aan twee kanten’. 

Ze heeft ontzettend veel zin in de nieuwe uit-

daging zo geeft ze aan. ‘Je werkt er toch een 

tijdje naar toe. Geruchten over de overname 

deden al een tijdje de ronde.  En nu is het 

bijna zover. We hebben er zin in, zitten vol 

ideeën,  en gaan er onze eigen draai aange-

ven.’  Om goed beslagen ten ijs te komen 

heeft ze de afgelopen tijd  regelmatig even bij 

Wolting in de ‘keuken gekeken’ om het verf 

mengen met de machines te leren. ‘Dat komt 

helemaal goed, en ook Erwin weet er door 

zijn  praktijkervaring alles vanaf’. Er wordt 

bij Keuning uitsluitend kwaliteitsproducten 

verkocht van merken als:  Sigma, Trimetal en 

Wijzonol.  ‘Mochten we iets niet hebben, is 

het gewoon te bestellen’. 

  In het midden van de winkel staat een grote 

tafel met stoelen waar klanten in alle rust 

even kunnen zitten om bijvoorbeeld het nieu-

we behangboek te bekijken. ‘De koffie staat 

klaar’.   

Het bedrijf is verder gespecialiseerd in het 

binnen en buitenwerk schilderwerk, behan-

gen, glas zetten voor zowel nieuwbouw als 

onderhoud. Behalve dat beschikt Keuning 

over een eigen spuitcabine in Rogat. ‘Het 

komt nog wel eens voor dat er bijvoorbeeld 

een paar deuren gespoten moeten worden, dan 

kunnen we dat snel regelen. Ook op locatie is 

dat mogelijk’. Kwaliteit en goede service is 

erg belangrijk, zo hebben ze geleerd in de 

twaalf jaar van het bestaan van het bedrijf. 

‘Gewoon goed werk afleveren dat levert 

mond tot mond reclame op. Daardoor hebben 

we toch een vaste klantenkring kunnen op-

bouwen’.  
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Overhandiging eindrapport aan wethouder Jan van ’t Zand    

Op woensdag 9 maart heeft voorzitter Bea van Oenen van de werkgroep verzelfstandiging 

zwembad de Slenken in de Wijk het eindrapport aan wethouder Jan van 't Zand (sport) aan-

geboden. Het rapport is het resultaat van veel gesprekken met betrokken inwoners, medewer-

kers, ondernemers en verenigingen. Wethouder Jan van 't Zand: “Wij gaan het rapport van de 

werkgroep goed bestuderen. Voor de zomervakantie hoop ik dat we tot een definitieve af-

spraak met de werkgroep kunnen komen.” Het is de bedoeling dat de zwembaden van de 

Wijk en Zuidwolde met ingang van 1 januari 2017 verzelfstandigd worden. 

Voortgang verzelfstandiging Havezate 

Gemeente De Wolden wil per 1 januari 2017 de Havezate overdragen aan het dorp, verenigd 

in een rechtspersoon. De gemeente heeft aan Belangenvereniging de Wijk gevraagd dit pro-

ces voor te bereiden. De Belangenvereniging heeft hiervoor een initiatiefgroep ingesteld. 

Deze groep heeft een conceptadvies opgeleverd aan de gemeente. De gemeente en de Belan-

genvereniging zijn nu aan zet om dit conceptadvies te beoordelen op basis van de eerder ge-

stelde criteria. Op deze manier ontstaat een beeld van de haalbaarheid van de verschillende 

scenario’s.  

Vervolgens organiseert de Belangenvereniging een klankbordavond om uw mening te horen. 

De gemeente streeft ernaar om voor de zomervakantie een definitief besluit te nemen. Dat is 

later dan oorspronkelijk gepland maar het is een ingewikkeld proces dat zorgvuldigheid ver-

dient.  Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via onze secretaris, Rin-

dert Bouma: wijkerbelang@gmail.com of 06-3703 5082. 

 

IN DE WEEK VAN 28 MAART                     

T/M 2 APRIL. 

GAAT DE WINKEL VERHUIZEN.          

WIJ ZIJN DAN  

ALLEEN OP DE MIDDAG OPEN 

VOOR DE LAATSTE  KOOPJES.    

  WOLTING DE WIJK. 

  DORPSSTRAAT 81 DE WIJK 
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Rederijkerskamer De Bloem gaat de planken weer op  

De Toneelvereniging Rederijkerskamer de Bloem brengt op 1 en 2 april het blijspel: ‘Zet het 

maar op de rekening’ van Jan van Blokland op de planken.  Locatie: De Havezate – de Wijk.  

Vanaf november vorig jaar wordt er al weer druk gerepeteerd om een mooie voorstelling aan 

het publiek te kunnen presenteren. Een enthousiaste groep staat weer te trappelen om u een 

vermakelijke avond te bezorgen . 

Waar gaat het blijspel over?  “Zaken zijn zaken! En van lenen is niemand rijk geworden” 

vindt Ben, de eigenaar van een Doe ’t Zelf-zaak. Hij is dan wel niet in zijn winkel, maar ook 

tijdens zijn vakantie wordt vanuit zijn bungalowtent op de camping iedereen voorzien van de 

meest uiteenlopende zaken. Wat niet direct afgerekend kan worden, zet hij wel op de reke-

ning. Maar je verrader slaapt nooit, dus wat dat allemaal veroorzaakt….?  

De Spelersgroep met maar liefst 6 debutanten) bestaat dit jaar uit : Thea van de Wetering, 

Henk Veldhuis, Jan Bennink, Albertje Hulzebos,  Annelies Slagter, Janneke Huizinga-van de 

Wetering, Inge Smits, Cathy Russchen,  Hilbert van de Wetering, Anko Scholtens,  Angeli-

que Kos en Hans Kalter.  Souffleuse:  Sabrina de Haan. Regie: Tinus Nijstad. grimeuses: 

Tineke Bennink, Jacqueline Kalthof en Alien Liezen. Licht en geluid wordt verzorgd door 

Marthijn Schra en Thom Nijstad.   

Beide avonden, aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. 

Kaarten in de voorverkoop á €7,50 bij: De Havezate in de Wijk, Wido Double Fashion, Ber-

gerslag 4a in Staphorst en  Kopieerservice Meppel, H. de Grootstr. 1 in Meppel. Op de avond 

van de voorstellingen kaarten á € 10 aan de kassa verkrijgbaar. Let op: Vol=Vol!   Voor in-

lichtingen: Albertje Hulzebos, de Wijk, tel. 0522-442153.  
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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 

0522 - 441434 

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 9 april 2016. Kopij inleveren voor  4 april. 10.00 uur 

PAASVUUR De WijK 

( Eerste Paasdag ) 

Zondag 27 maart  

Aanvang: 20.00 uur  - Gratis entree                 

Commissieweg 25a  De Wijk. 

 

( Achter kinderdagverblijf de Boerderij )                               

Inbrengen Snoeihout 26 maart                                  
tussen 10.00 en 12.00 uur  

(Het Paasvuur wordt mogelijk gemaakt door 
Stichting de Wiek Actief) 

http://www.dewijk.info



