
  

   

De Wijk vierde een fantastisch dorpsfeest 

                                       3e jaargang nr. 16 l 3 sept 2016 

 

Het dorpsfeest zit er voor De Wijk weer op. Jong en oud genoten van de diverse activi-

teiten georganiseerd door de Oranjevereniging. De festiviteiten werden woensdagavond 

al ingezet met een stratenkeuring. Tussendoor stonden de Wiekloop, optocht en de zes-

kamp op het programma. Zondag werd de feestelijkheden afgesloten met een optreden 

van feestband Solidair 

Hoewel niet alle straten mee deden aan de keuring, was de straatversiering verrassend en van 

hoge kwaliteit. De eerste prijs ging naar de Nijsinghweg met als thema Flower Power. Bezoe-

kers kregen er een gratis optreden bij van gelegenheidsformatie Nijsingh Streetband.  

Donderdagavond stond de traditionele Wiekloop op het programma. De twintigste editie gaat 

ongetwijfeld de boeken in als een van de meest tropische edities ooit. Door de hoge lucht-

vochtigheid was het voor de atleten bijzonder zwaar. Daarom waren er onderweg extra water-

posten ingericht om het vochtverlies enigszins te compenseren. Erik Bolding uit Tuk was de 

grote winnaar op de 10 km Wiekloop.  (lees verder op pagina 12) 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260                               

Agenda tips                                                                                                                               

22 oktober -  Live in De Wiek feesttent bij vv 

Wacker  2 bands met o.a Wieker Muzikanten   

26 november Boerenblond Havezate 

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

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

 

 

 

Beste klaverjasser/ jokeraar,   

Ook in het seizoen 2016/ 2017 organiseert de supporters vereniging Wacker weer haar twee 

wekelijkse kaartavonden. Hieronder volgen de data: 

2016      2017 

30  september    06 januari 

14  oktober    20 januari 

28  oktober    03 februari 

11  november    17 februari 

25  november    03 maart 

09  december    17 maart 

23  december    31      maart 

      07 april (prijsuitreiking) 

Kaartmarathon (Klaverjassen): 14 januari 2017 

Plaats van handeling: Kantine vv Wacker 

Aanvang:  20.00 uur. 

Als supporters vereniging hopen we u weer te mogen begroeten  

vanaf 30 september. Tot dan, De supporters vereniging Wacker. 

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 machtig feest was ut weer. 

- Precies gien woord teveule zegt 

- Ze hebt ut ook merakels 

truffen mit ut weer of nie dan! 

- Das wel zeker, misschien 

veur de Wiekloop iets te tropisch 

- Tis ook niet gauw goed 

- Inderdoad, ze hebt ut ook wel  

aans mit e maakt in andere joaren 

- Niks zo veranderlijk as ut weer 

- De Cabriorit had juust  iets  

meer zun besteld! 

- Zo ist, moar det was wel een groot 

succes, volgend joar vaste weer 

- Net as dat nachtzwummen 

- Wat een volk op de bien zeg! 

- Atlas Sport opent hef de officiële  

opening op 3 september las ik 

- Ze hebt ook nog een mooie 

openingsactie weej dat wel? 

- Wat hold dat in dan? 

- Bej inschrieving in september 

een maand lang gratis sporten 

- Das niet gek zuk zeggen! 

- Precies, en iej betaald dan ook  

gien inschriefgeld 

- Arinda Wolting hef ut  aans ook  

mooi veur menare  e kregen now 

- Woar schulder Wolting zat zit ze now 

- Prachtig onderkomen heur 

- Dat geleuf ik best. 

- De ien zien… is de ander zien…. 

- Zo zuj ut  bijna kunnen stellen 

- Mooi dat het zo kan 

- En zo ist 

- Yow                                                                       

- Goed Goan  
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Nachtzwemmen is een groot succes 

Het Nachtzwemmen bij zwembad de Slenken op woensdag 24 augustus is een groot succes 

geworden. Mede door een dag met tropische tempraturen was het extra druk. Bijna 450 

zwemmers kwamen woensdagavond een verfrissende duik nemen in het zwembad. Tussen 

23.00 en 00.00 uur was het zwembad extra geopend. 
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Erik Bolding wint twintigste Coop Wiekloop  

De twintigste Wiekloop tijdens de feestweek van De Wijk gaat ongetwijfeld de boeken in 

als een van de meest tropische edities ooit. Door de hoge luchtvochtigheid was het voor 

de atleten bijzonder zwaar. Daarom waren er onderweg extra waterposten ingericht om 

het vochtverlies enigszins te compenseren. Erik Bolding uit Tuk was de grote winnaar 

op de 10 km Wiekloop.  

Vanwege de twintigste editie 

zaten er een aantal wijzigin-

gen in het programma. Naast 

de bekende afstanden en leef-

tijdscategorieën werd er voor 

het eerst een zgn. G-Loop in 

het programma opgenomen. 

De belangstelling hiervoor 

viel enigszins tegen, en telde 

slechts een deelnemer. Dat 

had vermoedelijk vooral te 

maken de broeierige weers-

omstandigheden waaronder 

het hardloopevenement 

plaatsvond. Kapot en kletsnat 

van het zweet kwamen de meeste lopers over de finish. Daarna was het zaak om weer op 

adem te komen en het vochtgehalte op peil te brengen. Een atleet werd echter na het passeren 

van de finishlijn onwel en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. 

Het parcours ging net als vorig jaar deels door het prachtige landgoed Dickninge. Ook de 5 en 

10 kilometer ging weer gelijker tijd van start. De 5km Funrun werd daarbij gewonnen door 

Erik Driesen. Zijn oudere broer Arjen Driesen finishte na hem, maar in de categorie veertig 

plus was dat goed voor de eerste plaats. Erik Bolding was op de 10 km Wiekloop oppermach-

tig, en had bij de eerste doorkomst al een gat geslagen. Met een prima tijd van 35.53 min. Op 

voet gevolgd door Erik Lindenholz.(36.12 min) Die daarmee tevens de snelste Wieker was. 

Bij dames was Corien Wegkamp de snelste.  

Deze prestatie-hardloopwedstrijd 

werd voorafgegaan door drie wed-

strijden speciaal georganiseerd voor 

kinderen. Tevens pakte de organisatie 

flink uit met twintig extra prijzen 

voor de twintig snelste Wiekers op de 

5km FunRun. Daarnaast stond er 

voor iedere deelnemer aan de 5 km 

FunRun en de 10 km Wiekloop nog 

mooie goody bag klaar. De organisa-

tie was weer in handen van een aantal 

oud leden en actieve lopers van de 

loopgroep de Reestrunners en 

de  Oranjevereniging.  
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Arinda Wolting verhuist met kinderopvang naar Dorpsstraat 

Het sluiten van verfwinkel Wolting, de zaak van haar ouders eerder dit jaar bood dochter 

Arinda Wolting een mooie kans om daar de kinderopvang uit te breiden.  In oktober vorig jaar 

ging ze thuis van start als gastouder.  ‘Toen de mogelijkheid zich voor deed om naar de 

Dorpsstraat 81 te verhuizen heb ik dit gelijk aangegrepen’.  Kinderopvang ‘Het Uilenbos’ 

heeft daarom op zaterdag 10 september zgn. ‘Open huis’ van 12.00 – 15.00 uur.  

In het nieuwe onderkomen 

is meer ruimte voor de kin-

deren om te spelen. Ook 

buiten is volop ruimte om in 

de tuin te ravotten. Arinda: 

‘Het blijft echter kleinschali-

ge kinderopvang. Voor 

maximaal 6 kinderen in de 

leeftijd 0 tot 12 jaar’.  

Het Uilenbos is gezellig en 

kindvriendelijk ingericht. Er 

is genoeg speelgoed voor de 

kinderen om zelf op ontdek-

kingstocht te gaan. Maar er 

is ook tijd en ruimte om 

bijvoorbeeld heerlijk samen een boekje te lezen op de bank. 'Buiten spelen vind ik erg belang-

rijk en dat kan in de kindvriendelijke tuin met glijbaan, zand/water tafel en fietsjes. Kinderen 

moeten zich kunnen ontwikkelen, daarom spelen we ook in op de  behoefte van het kind’. 

Voor de veiligheid van de kinderen is het omringd met hekwerk. Ook een bezoekje aan de 

winkel, bibliotheek, het bos of de speeltuin staan geregeld  op de planning. 

Ervaring in de kinderopvang heeft Arinda ruimschoots opgedaan. Na de opleiding SPW werk-

te ze ruim 9 jaar bij een kinderdagverblijf. Naast haar werk heeft ze altijd oppas werk gedaan.  

De opvangdagen zijn maandag tot en met vrijdag.  'In overleg kan ik de kind(eren) van school 

halen en naar school toe brengen. Er zijn nog plaatsen vrij. Neem vrijblijvend contact op via 

mail of telefoon'.  Arinda Wolting Tel: 06-10826734 of mail: arindawolting@hotmail.com 

Wandeling de Wijk 

Op donderdag 15 september wordt er weer een wandeling gemaakt langs historische plaat-

sen in het dorp de Wijk en het prachtige Reestdal. Deze wandeling vindt plaats onder lei-

ding van een gids van de Historische Vereniging de Wijk Koekange. De wandeling gaat 

door het dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad, Dickninge, Voorwijk en via het Veenho-

venplein en de Dorpsstraat weer terug bij het startpunt de Wieker Meule’.  

De wandeling duurt ongeveer twee uur en start om 14.00 uur bij de Wijker Molen. Prijs van 

de wandeling is € 2,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee. De prijs 

is inclusief begeleiding van de gids en een boekje met historische informatie. Aanmelden 

voor de wandeling is verplicht. Dit kan tot 15 september 12.00 uur bij Tourist Info Het 

Reestdal, telefoon 0522-443275 of via email: dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wande-

ling gaat definitief door bij opgave van minimaal 6 personen.  



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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Negende editie Grensloos Kunst Verkennen  
 

Van 8 t/m 25 september 2016 staat de negende editie van Grensloos Kunst Verkennen ge-

pland. GKV is een kunstroute in de dorpen De Wijk (Drenthe) en IJhorst (Overijssel) en het 

landschap van het grensriviertje de Reest. Hier wordt sinds 2008 elk jaar in de laatste 3 weken 

van september kunst getoond die een nadere verkenning meer dan waard is. Het landschap 

van de Reest is een prachtig gebied om ontspannen in te wandelen, en om bijvoorbeeld te 

genieten van de vele ooievaars. Elke donderdag t/m zondag is de route te bezoeken van 11.00

-17.00 uur. U kunt gaan wandelen of u gaat per fiets . Voor de 25 locaties langs de 8 km van 

onze kunstroute zijn de 33 deelnemende kunstenaars bekend.  

 

De kunstcommissie is er weer in geslaagd een grote diversiteit van kunstuitingen bij elkaar te 

brengen. Dit jaar verenigen we kunst en het prachtige landschap van de Reest door middel 

van “Land Art” op een aantal locaties.  Dit zijn kunstwerken, die de kunstenaar op een speci-

fieke plek in het landschap maakt voor een nieuwe beleving van dat landschap. Zo zal Wia 

Stegeman uit Beilen een installatie maken (met de naam Adem) op een bijzondere locatie in 

het Reestdal. Eerder maakte zij o.a. in Canada, Griekenland en Israel indrukwekkende land 

art installaties. Chantal de Wolde uit Zwolle gaat aan de slag bij de Reestbrug.  Zij was voor-

heen ook actief op Oerol. Chantal is een van de twee  jonge kunstenaars die dit jaar in op-

dracht van GKV werken.  Maxime van Amersfoort uit Dalfsen is de tweede. Zij tekende een 

serie houtskoolwerken naar aanleiding van oude foto’s uit De Wijk en IJhorst. Deze tekenin-

gen zijn te zien in de Havezate.  

 

Onder de drieëndertig exposerende kunstenaars uit het hele land zijn er verschillende die in 

binnen- en buitenland naam hebben gemaakt, zoals beeldhouwer Emile van der Kruk (in de 

kerk van IJhorst) en tekenaar Robbie Cornelissen, van wie we een animatiefilm kunnen laten 

zien. Een foto van het beeld 'Zwaan op boekennest' van Emile van der Kruk is dit jaar geko-

zen om als blikvanger voor onze promotie te dienen. En er is een bijzondere expositie van 

vluchtelingen uit Iran en Eritrea. De relatie taal en kunst is uitgewerkt in een installatie van 

Els Mondt rond de gedichten van Ria Westerhuis. De namen van alle kunstenaars vindt u op 

de website www.grenslooskunstverkennen.nl 

 

De kleurrijke locatieborden zijn 

van de leerlingen van de basis-

scholen uit De Wijk en IJhorst. 

Zij hebben de mooiste 'Vreemde 

vogels uit het Reestdal' gemaakt 

van klei.  

 

De organisatie verwacht dat er 

veel bezoekers komen genieten 

en dat zij worden verrast door 

Grensloos Kunst Verkennen. 

Ruim honderd vrijwilligers zijn 

in touw om ook dit jaar weer een 

kunstroute kunnen organiseren. 
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Welzijn voor Ouderen  
 

De zomervakantie zit er weer op. Wij hopen 

dat u allen een goede zomertijd heeft gehad. 

Het koersbal en de Bingo in De Havezate, 

staan weer in de startblokken. Wij hopen u 

weer op maandag 5 september om 9.30 uur, 

te mogen begroeten voor het Koersbal.  

 

Op woensdag 7 september 14.00 uur, zien 

wij u weer graag bij de Bingo met  leuke 

prijsjes. Bent u nieuwsgierig naar het koers-

bal en lijkt het u leuk hieraan mee te doen? 

Komt u dan vrijblijvend eens kijken en 

koers een balletje mee, dan kunt u zien en voelen of het iets voor u is. Altijd welkom! 

 

Houdt u van Bingo, kom gezellig eens kijken en meedoen. Heeft u vrienden of kennissen die 

het ook leuk lijken bij het Koersbal of de Bingo te zijn, neemt u ze mee.  

Tot 5 en 7 september. 

Hartelijke groeten:                         

Hendrik Smits 

Roelof Mennink 

Bea Westerbeek 

Elly Strabbing.  
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Geslaagde tiende editie Cabriorit  
 

De tiende Cabriorit, zondag 21 augustus in De Wijk is een groot succes geworden. In totaal 

honderd equipes deden hier aan mee. De toertocht ging door mooie natuurgebieden.  Vanaf 

11.00 uur kon er gestart worden bij café de Wiekslag. Waar de koffie klaar stond.  Gelijk na 

de start was er een foto momentje 

waarbij alle deelnemers met hun ca-

brio op de foto werden gezet.  On-

danks dat de weersomstandigheden 

beter hadden gekund waren de  deel-

nemers na afloop laaiend enthousiast 

en spraken van een prachtige tocht. 

Na afloop was het gezellig druk bij 

Restaurant Mulino.  De organisatie 

bestaande uit Noes Kam, Arjan Be-

rends, Jan Timmerman en Wichard 

Alberts had nadien voor alle deelne-

mers een leuke attentie.  

Open Monumentendag                     

Op de tweede zaterdag van september,10 september  is traditioneel Open Monumentendag in 

de gemeente De Wolden. Nieuw is dat dit jaar op zondag 11 september de Stichting het 

Drentse Landschap u een dagprogramma aanbiedt in en bij de Havixhorst in De Schiphorst. e 

opening wordt op zaterdag verricht door wethouder Jan ten Kate en vindt om 10.00 uur plaats 

bij de molen aan de Dorpsstraat in de Wijk. Een ensemble van Apollo zorgt voor de muzikale 

omlijsting tijdens de opening en zal ook regelmatig verder op de dag daar spelen. Op het mo-

lenterrein vinden die dag diverse activiteiten plaats. De Historische Vereniging De Wijk – 

Koekange organiseert  om 10.30 uur en om 13.30 uur een historische tocht met Koop ten 

Wolde als gids door de Wijk en een deel van het prachtige Reestdal. Speciaal op deze dag 

laten we ons rijden. Het einddoel is de kerk in IJhorst waar de Reest de grens is tussen Dren-

the en Overijssel maar bovenal verbindt. Wie beter dan dominee Henk de Ruiter kan ons, 

onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas fris, het speciale van deze plek vertel-

len. En dit alles bieden we u gratis aan. Vanwege de beperkte ruimte kunt u zich met voorin-

schrijving zeker stellen van een plaats. Reserveren kunt u bij de TIP – de Wijk, bereikbaar via 

0522-443275  of dewijk@touristinfodewolden.nl 

De opengestelde monumenten zijn:                              

Molen De Zaandplatte, Engeland 9 Ruinen.  Mariakerk, Brink 11 te Ruinen. Huize Echten, 

Zuidwolderweg 1 te Echten.  Boerderij ’t Ende, Stapelerweg 20 De Wijk.  Protestantse kerk 

IJhorst-de Wijk, Kerkweg te IJhorst.  Wieker Meule, Dorpsstraat 65 De Wijk.  Boerderij Prof. 

Blinkweg 5,  Dorpsstraat 8 De Wijk. De Karstenhoeve, Dr. Larijweg 21 Ruinerwold. De Bart-

holomeuskerk, Blijdenstein 3 Ruinerwold 

Het actuele programma van Open Monumentendag in De Wolden vindt u op de site van Open 

Monumentendag, www.openmonumentendag.nl. Ook op www.dewijk.info houden we u op 

de hoogte. In de Wolder Courant wordt het volledige programma gepubliceerd.   
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Vervolg van voorpagina: De Wijk vierde een fantastisch dorpsfeest 

Ook de ouderen hadden een leuke vrijdagmiddag met medewerking van de Stroomdalkapel 

uit Zeegse. Vrijdagavond konden de Wiekers hun creativiteit laten zien tijdens de playback-

show. Vele leuke en grappige acts kwamen voorbij. Waarbij de eerste prijs naar vader Andre 

en zoon Justin Hendriks ging. Ze brachten live op gitaar een tweetal dialectnummers van Nor-

maal en Boh Foi Toch. DJ Bart zorgde nadien met de juiste muziek voor een spetterend feest. 

De jaarlijkse optocht op 

zaterdag was wederom 

een van de hoogtepunten 

van het feest. Om 10.30 

uur verzamelden alle 

deelnemers zich aan de 

Wiltenweg. Daarna ver-

trok de bonte stoet voor 

een rondrit door het dorp. 

Creativiteit kon de Wij-

kers hierbij niet ontzegd 

worden. Vele prachtige en 

innovatieve ideeën kwa-

men naar voren. Zo had-

den Andre Hendriks, An-

dre Dekker en Hendrik Wittink en hun partners er werk van gemaakt. ‘Voor de zomervakan-

tie zijn al van start gegaan. En ook afgelopen week was het nog even aanpoten om de boel af 

te krijgen’. Luchtenstein is niet alleen vertegenwoordigd bij de versierde straten, maar ook 

voor het eerst met een wagen. Het gekozen onderwerp ‘Je ziet ons overall’ is beide gevallen 

prachtig uitgevoerd. ‘We zijn twee avonden met de straat op pad geweest om foto’s te maken 

in overalls. En dat was dus overal op bekende punten in het dorp vertelt Water van Wegen. 

‘We hadden zoiets ach laten we eens een keer mee doen met optocht.  

Vriendengroep de Tiedrekkers laten nooit verstek gaan op het feest. Al 36 jaar op het Wieker 

feest staat er op hun shirts gedrukt. ‘We hebben weinig tijd gehad om een wagen te bouwen 

dit jaar, omdat het feest in de zomervakantie valt zo vertelt Hans Kalter. ‘Uiteindelijk is het 

wel gelukt en zijn we toch nog een paar avonden aan de gang geweest. Vooral de laatste keer 

werd het laat, maar dat had 

meer met de gezelligheid na-

dien te maken’. Turner Yuri 

van Gelder is een dankbaar 

onderwerp. Het wangedrag 

van de sporter wordt mooi 

uitgebeeld met de Lowland 

Games waar van Gelder zijn 

laatste kunstje vertoonde. 

‘The lord of the Rings is ver-

worden tot Lord of the 

Drinks’. Bij Jan van Dijk en 

zijn maten gaat het er even-

eens gezellig aan toe. >> 
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 De barbecue heeft wederom een 

standaard plaatsje gekregen op 

de wagen. En de gebakken spek-

lappen en worstjes vormen een 

goed ontbijt. Een frisse duik 

onderweg tijdens de optocht in 

de vijver aan Luchtenstein en de 

mannen zijn er weer helemaal 

bij. De jury had er een lastige 

taak aan om de winnaars aan te 

wijzen. Bij de gehuurde wagen 

ging de eerste prijs naar de Dixie 

Chicks en bij de zelf gemaakte 

wagen was de eerste prijs voor 

Wieker Wildlands.  Zaterdagavond was 

het gezellig in de feesttent. Partyband 

Smildeger Roet kreeg de stemming er 

goed in. Nadat de onweersbuien zich  

hadden voltrokken  boven De Wijk liep 

de tent mooi vol. Vader en zoon Hen-

driks werden aan het eind van de avond 

tot hun eigen grote verassing nog even 

het podium opgeroepen om met live be-

geleiding van de band  het Boh Foi Toch 

nummer ‘Berend van Kuuperij’ te zingen 

tot grote hilariteit van de feestende me-

nigte. Dat dit korte optreden werd be-

loond met een groot applaus.   

Zondagmiddag was er een groots opge-

zette zeskamp op het terrein naast de 

feesttent waar vele clubs en verenigingen aan deelnamen. Maar liefst dertien teams namen 

deel aan de zeskamp. Met name de afsluitende waterbak was spectaculair. Menigeen ging 

kopje onder in het donkerbruine water. De mannen van vv Wacker mochten de beker mee 

naar huis nemen. Feestband Solidair sloot het ‘Wieker’ feest op swingende wijze af met live 

muziek. In de tent bleef het 

nog lang gezellig. Het on-

derdeel buikschuiven wat op 

de zeskamp node werd ge-

mist werd als afsluiting nog 

even ingezet op de bierta-

fels. De Oranjevereniging 

zag er glimlachend op toe 

dat dit veilig gebeurde. 

Daarmee werd een bijzon-

der geslaagd feest afgeslo-

ten. Meer foto’s en video’s 

zie ook www.dewijk.info  
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Fit in de Wijk ondergaat metamorfose 

Afgelopen week heeft Albert Schilderwerken sportschool Fit in de Wijk van een nieuw laagje 

verf voorzien. Ondertussen kon er natuurlijk wel gesport worden; veel materialen en appara-

ten waren tijdelijk verplaatst naar de sporthal waardoor de sportschool tijdelijk heel groot 

werd. Langzamerhand wordt het nieuwe uiterlijk van de sportschool zichtbaar. Venebouw 

heeft een nieuwe balie geplaatst waarin het logo van Atlas Sport staat en nieuwe kleuren zor-

gen voor een andere uitstraling. Op 3 september moet alles klaar zijn. Dan is de officiële ope-

ning van Atlas Sport. 

De nieuwe eigenaren, Arnoud Gengler, Arjan Harthoorn en Bouwina Harthoorn nodigen ie-

dereen van harte uit om een kijkje te komen nemen. Dat kan op 3 september tussen 16.00 en 

18.00 uur. Sporten bij Atlas Sport kan elke dag! Informatie over openingstijden, lessen en 

rooster is te vinden op www.atlassport.nl. Een proefles is altijd gratis en vrijblijvend. Atlas 

Sport heeft in september een openingsactie: nieuwe leden betalen geen inschrijfgeld en spor-

ten 1 maand gratis. 
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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  17 september 2016. Kopij inleveren voor 12 sept. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



