
  

   

Kinderen brengen ouderen zonnestralen 

                               

 
 

Alle 40 leerlingen van groep 8 van OBS  de Horst hebben vrijdagmorgen 20 maart met 

veel plezier zonnestralen gebracht naar de bewoners van het zorg- en wooncentrum 

Dunninghe in de Wijk.  

Het winnende voorstel uit de Kindergemeenteraad van oktober 2014, bedacht door de leer-

lingen van OBS de Bosrand, werd hier tot uitvoer gebracht. Alle deelnemende scholen 

brachten deze zonnestralen naar de ouderen. Gezamenlijk werden liedjes van vroeger en nu 

gezongen, Bingo gespeeld met mooie prijzen en naar verhalen geluisterd die werden voor-

gelezen door leerlingen van De Horst.  Leerlingen en bewoners werden in Dunninghe     

getrakteerd op heerlijke gebakjes, mede gesponsord door de plaatselijke supermarkt COOP.  

Zowel jong als oud hebben enthousiast genoten van deze bijzondere en gezellige ochtend. 

        2e jaargang nr. 7 l 04 april 2015 
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Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.          

Oppas baantje gezocht!                                     

Ik meisje (15 jaar) zoek oppas baantje in      

De Wijk. Tijd/uren in overleg.                      

Telnr: 06-34150606. (na 17.00 uur bellen) 

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

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

Monsterachtig mooi feest bij de Gorter 
De organisatie van de Tribute to the 

Monsters of Rock kijkt tevreden 

terug op een meer dan geslaagde 

avond. Voor de zesde keer op rij 

werd er aan de Bloemberg stevig 

gerockt. Wederom was het de 

avond van de 'zware jongens van de 

rock scene'. Vele honderden bezoe-

kers wisten probleemloos de weg de 

vinden naar de Bloemberg. Om het 

jaarlijkse feest bij te wonen. Mede 

door de bijzondere gastvrijheid van 

de familie de Gorter en de behulpzaamheid van de medewerkers van Loonbedrijf Theo de 

Gorter kan ook deze editie weer als bijzonder geslaagd worden beschouwd. Met optredens 

van tributebands van Volbeat, Thin Lizzy en Iron Maiden was het plaatje compleet. 

Ook adverteren in dewijk.info?  
       Bel of mail ons: 06-50 953 385    e-mail info@dewijk.info 

Op eerste paasdag zondag 5 april organiseert  Stichting de Wiek het paasvuur in De Wijk. 

Aanvang is om 19.30 uur en omstreeks 20.00 uur zal de paasvuurbult worden aangesto-

ken. De afgelopen weken is er ontzettend veel snoeihout gebracht, iedereen hartelijk dank 

daarvoor. Daardoor is de bult veel groter dan voorgaande jaren. Het paasvuur vindt net als 

vorig jaar plaats op het maïsland van de familie J.M Smid aan de Commissieweg 25a in 

De Wijk. (achter kinderdagverblijf de Boerderij) Entree is gratis.  

Paasvuur eerste paasdag zondag 5 april 
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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 

- Hoe was ut feesie bej de Gorter 

- Net as altied, donders gezellig! 

- Was een beetie jammer van ut weer 

- Dat wel, maar in de schure was 

ut lekker warm in ieder geval 

- De allerleste gast van ut feesie 

hef bej de honden in de mande sloapen? 

- Dat klopt stun op feesboek 

- Twee rotweilers heb zich liefdevol 

over hum ontfarmt las ik 

- Was het iene uut de Wiek? 

- Klopt wej zult zien name maar niet 

nuumen hier, grappig was ut wel 

- Over honden e spreuken 

wat lig er toch veule stront overal 

- Ut blef uutkieken woar ai loopt 

- Precies die honden kunt er niks  

an doen, die mut de behoefte doen 

- Moar as de boasies ut now opruumt 

- Zul wel heel fijn weeen 

- Hoewel er ook veul welwillenden bint 

- Zeker weten 

- Nog iets van Diep Triest en  

Apollo heurt dan? 

- Barre weinig, maar ut mut 

wel gezellig e west weeen 

- Palmpasen hadden geluk mit ut weer 

- Dat klopt hek van heuren zeggen 

- Optocht net tussen de buien deur 

moar ik heb er weinig van mit kregen  

- Ikke ook niet,  deur dat feesie en de 

klokke veur uut lag ik nog in coma 

- Eerste paosdag eem poasvuur kieken! 

- Mooi bultie wordt dat al 

- zeker weten 

- Yow 

- Goed Goan 
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  DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Volkstuin vereniging de Slenken bestaat ruim  25 jaar en  bestaat uit een vaste groep leden. 

Een erg groot verloop onder de leden is er niet. Tuintjes die vrijkomen ontstaan door opzeg-

ging of door verhuizing. Vele Wiekers onder ons vinden veel afleiding  in het tuinieren en 

steken er veel vrije tijd  in voor het bewerken van hun tuin. Naast de dagelijkse praatjes, ont-

spanning, levert dit ook nog eens heerlijke verse groentes op.  Buren en vrienden worden 

verblijdt met groente, of kopen groentes voor een zacht prijsje aan een welbekende een 

kraam. Krijgt u na het lezen nu zelf ook zin om aan zo'n tuintje te beginnen, dan is dit nu een 

ideaal tijdstip om te beginnen. Volkstuin vereniging de Slenken heeft nog enkele tuintjes vrij. 

U kunt zelf kiezen hoe groot U de tuin wilt hebben. Mocht u zelf weinig tot geen ervaring 

hebben, dan zijn er altijd mensen op de tuin die u wel willen helpen met adviseren en opstar-

ten hiervan.  Belangstelling gekregen, meldt u zich dan aan bij onze secretaris Jans Wester-

beek. Tel: 0522 - 440446. Wij wensen u alvast veel tuinplezier. 

 

 

De Slenken van start in nieuw tuinseizoen 

Sociaal eetpunt in De Wijk 
Samen eten en elkaar ontmoeten. Dat kan weer op woensdag 15 april in de Havezate. Vrij-

willigers maken samen met het beheer een heerlijke maaltijd voor u klaar. Met deze keer 

gebakken aardappelen met spekjes, sla met tomaat en komkommer en sperzieboontjes. Fi-

letlapje met ui en champignons en een toetje na. De kosten zijn € 5,00. Aanschuiven uiter-

lijk 17.15 uur. Opgave tot 8 april  bij het beheer aan de bar in de Havezate, via. 0522-
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Mijn naam is Sytske de Ruiter, gediplomeerd medisch pedicure.  Wat begon als pure interes-

se in de gezondheid van voeten, is uitgegroeid tot een passie voor het voetenvak.  

 

Na de vakopleiding pedicure ben ik me verder gaan specialiseren in de diabetische voet, reu-

matische voet, verwaarloosde voet, oudere voet en diverse specialiteiten zoals nagelregulatie, 

correctie en vilttechnieken.  

 

Mijn  praktijk is gevestigd op de begane grond aan de Kerkweg 8 in IJhorst, beschikt over 

ruime parkeergelegenheid en is toegankelijk voor een rolstoel en rollator. Ook een scootmo-

bile kunt u makkelijk voor de deur parkeren. 

Behandelingen aan huis geef ik aan cliënten die moeilijk ter been zijn, geen vervoer hebben 

of ziek zijn.  

 

Wist u dat: 

 Een vrouw gemiddeld 5 km per dag meer loopt dan een man 

Tijdens het hardlopen de druk op de voeten kan toenemen tot 4x het lichaamsge   

wicht 

vrouwen 4x vaker pijnklachten hebben aan de voeten dan mannen 

In de namiddag de beste tijd is om schoenen te kopen. De voeten zijn dan meer 

opgezet. 

Graag nodig ik u uit: 

Stap binnen in de modern uitgeruste medisch pedicurepraktijk van “De Ruiter” en laat uw 

voeten professioneel verzorgen. 

  

 

 

Voetverzorging is  

geschikt voor mannen en  

vrouwen, jong en oud. 

 

Iedereen is gebaat bij een 

goede  

verzorging van de voeten. 

  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.edupics.com/coloring-pages-body-parts-by-kifarts-c734.html&ei=_cL6VMTBEcWa7AayhIHwBA&bvm=bv.87611401,d.ZGU&psig=AFQjCNGhil9era19VohAFKT2-qWHKxGuPQ&ust=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.edupics.com/coloring-pages-body-parts-by-kifarts-c734.html&ei=_cL6VMTBEcWa7AayhIHwBA&bvm=bv.87611401,d.ZGU&psig=AFQjCNGhil9era19VohAFKT2-qWHKxGuPQ&ust=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.edupics.com/coloring-pages-body-parts-by-kifarts-c734.html&ei=_cL6VMTBEcWa7AayhIHwBA&bvm=bv.87611401,d.ZGU&psig=AFQjCNGhil9era19VohAFKT2-qWHKxGuPQ&ust=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.edupics.com/coloring-pages-body-parts-by-kifarts-c734.html&ei=_cL6VMTBEcWa7AayhIHwBA&bvm=bv.87611401,d.ZGU&psig=AFQjCNGhil9era19VohAFKT2-qWHKxGuPQ&ust=1
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Julia Ottevanger Nederlands Kampioen 
Vorige vrijdag is Julia Ottevanger 

van pc de Reestruitertjes  uit De 

Wijk met haar pony Silver in Ermelo 

Nederlands Kampioen geworden. 

Julia had niet verwacht dit te winnen. 

De pupil van Jan Dozeman rijdt haar 

schimmelpony Silver nu 2,5 jaar. 

‘Hij springt altijd en doet het heel 

goed op concours. Ik krijg ook veel 

hulp van mijn moeder bij het rijden. 

Ik heb nog een pony, maar die is nog 

jong’.  Zestien van de 22 starts in de 

Rijstijlfinale B, categorie C plaatsten 

zich voor de barrage in een goed 

bezette Amaliahal in Ermelo. Juryleden Luc Steeghs (bondscoach springen Young Riders, 

Junioren en ChIldren) en  Edwin Hoogenraat waardeerden het rijden van Julia Ottevanger (De 

Wijk) met twee keer een 8 en een 8,5  (voor houding en zit, de wijze van rijden en de algeme-

ne indruk) en daarmee werd ze Nederlands Kampioen. 

Wandeling langs historische plaatsen in de Wijk 

De wandeling is beschreven in een mooi boekwerkje dat verkrijgbaar is bij de TIP in de Wijk. 

Op elke 3e donderdag in de maanden april tot en met oktober kunt  u ook wandelen onder 

leiding van een gids. Bij deelname van minimaal 10 personen wordt om 14.00 uur gestart bij 

de Wijker molen. Deze wandeling duurt ongeveer 2 uur. Kosten: € 6,00 p.p. incl. een routebe-

schrijving.  

Aanmelden kan tot 12.00 uur bij Tourist Info De Wijk, tel: 0522 443275 of via email:       

dewijk@touristinfodewolden.nl voor 12.00 uur. De route is niet geschikt voor rollator- of 

rolstoelgebruikers en u loopt mee op eigen risico. Data voor wandeling: 16 april,  7 mei extra 

(meivakantie) 21 mei, 18 juni, 16 juli,  20 augustus, 17 september,  15 oktober,  22 oktober 

(herfstvakantie)   

Vrijwilligers van VV Wacker zijn begonnen met 

de aanbouw van een terrasoverkapping. Goed 

materiaal is het halve werk, en afgaande op de 

foto’s van dit robuuste materiaal kan de conclu-

sie worden getrokken dat dit wel in orde is. De 

terrasoverkapping wordt aangeboden door de 

supportersvereniging van Wacker.  
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Maand van de vrijheid bij Oranjevereniging 

De Oranjevereniging in de Wijk heeft nieuwe energie! Na presentatie van zwarte cijfers door 

de penningmeester tijdens de jaarvergadering heeft het bestuur besloten om direct de bloeme-

tjes voor u buiten te zetten. Althans… binnen te zetten! Want in samenwerking met en met 

hulp van haar trouwe sponsor Bloemenboetiek Jarina heeft het dorp vorig weekend kunnen 

profiteren van een zeer mooie aanbieding bloembollen-plantenbakjes. En een groot succes 

was het, want alle bakjes waren in een mum van tijd uitverkocht! Arina Holterman en Jarina: 

hartstikke bedankt! 

Deze actie luidde de “maand van de vrijheid” in. De maand april en het begin van mei zijn 

traditioneel drukke tijden voor de Oranjevereniging. Beginnend met een leuk feestje: de Ko-

ningsdag op maandag 27 april.  Zoals u van het Oranjebestuur gewend bent gaat dat “Full 

Monty”! Dus inclusief aubade bij de Molen, toespraak van de burgemeester en de onvermij-

delijke oranjebitter. Maar ook met de rommelmarkt voor de kinderen en een paar leuke actie-

ve activiteiten in de middag voor jong en oud! Meer over deze gezellige dag in de volgende 

editie van dewijk.info  

Bij vrijheid hoort uiteraard ook bezinning. De Oranjevereniging zou het dan ook op prijs stel-

len als u massaal met haar op maandag 4 mei onze vrijheid komt herdenken, om dan in de 

ochtend van de Bevrijdingsdag (5 mei) - wederom massaal! - het bevrijdingsvuur binnen te 

halen. Eens in de vijf jaar wordt het vuur opgehaald in Wageningen en hardlopend naar De 

Wijk gebracht. Dit jaar zal de Oranjevereniging, in nauwe samenwerking met de Reestrun-

ners en de gemeente De Wolden de organisatie van de ontvangst op zich nemen. Voor de 

precieze tijden leest u de volgende dewijk.info  

Bloemen buiten, bloemen binnen. Vrijheid, bezinning, vuur en feest. Zorg ervoor dat u de 

komende activiteiten niet mist; de Oranjevereniging de Wijk rekent op uw komst!  

TIP kantoor de Wijk klaar voor toeristisch seizoen 

Per 1 april hanteert het TIP kantoor in de Wijk weer de zomeropeningstijden. Dan  start offi-

cieel het toeristisch seizoen; toeristische bedrijven openen hun deuren en diverse evenemen-

ten staan voor de deur. Kom dit jaar eens langs bij de diverse musea in De Wolden, doe mee 

aan een mooie fiets- of wandeltocht of plan zelf een route m.b.v. een knooppuntenkaart, ga 

langs bij de ooievaars of bezoek eens een molen.  

Voor informatie over fiets- en wandel routes, evenementen, kinderactiviteiten, VVV-bonnen, 

logiesmogelijkheden  en nog veel meer in en rondom de Wijk en het Reestdal kunt u terecht 

bij het TIP kantoor in de Wijk, Dorpsstraat 65a in de Wijk (onder de molen). Geopend van 

ma. t/m vrij. van 10.00 uur tot 15.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. Ook 

bereikbaar via 0522 - 443275 of via  dewijk@tipdewolden.nl. 
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Hondentraining de havixhorst  

* Trekt u hond aan de riem  

* Valt hij uit naar honden, fietsers en trim-
mers etc.  

* Of heeft u zin in een leuke gevarieerde 
positieve les  

* Of heeft u net een puppy 

Alles in privéles en voor 10 euro per uur 

Hondentraining De Havixhorst 

Anneke 

06-46316696 
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Erfrechtkantoor 

in De Wijk 
Veel mensen voelen een 

drempel om naar een notaris-

kantoor te gaan. In vaak 

moeilijke woorden vertelt een 

notaris wie na het overlijden 

van een dierbare de woning 

krijgt en wie de auto. Vanaf 

nu is er ook een alternatief.  

 

Juriste mr. Marloes Boonstra 

is onlangs vanuit De Wijk 

haar eigen kantoor gestart: 

Het Erfrechtkantoor. Hiermee 

wil zij op een persoonlijke en 

betrokken wijze mensen hel-

pen na een overlijden. 

‘Nabestaanden blijven vaak 

met veel emoties achter, ter-

wijl op dat moment ook be-

slissingen genomen moeten 

worden over bijvoorbeeld de 

verdeling van de nalaten-

schap’, legt Marloes Boonstra 

uit. ‘Ik help de nabestaanden 

hierbij, zodat de juiste beslis-

singen kunnen worden geno-

men’. 

Marloes Boonstra is begon-

nen in het notariaat als kandi-

daat-notaris en heeft zich in 

de loop van de jaren ontwik-

keld tot erfrechtspecialist. 

Vorig jaar is zij bovendien 

gecertificeerd door Stichting 

Certificering Executeurs en 

mag zich sindsdien SCE-

gecertificeerd executeur noe-

men. Op dit moment als enige 

in deze regio. Alleen degenen 

die aantoonbaar kennis en 

ervaring hebben in het afwik-

kelen van nalatenschappen 

worden gecertificeerd.  

 

Het Erfrechtkantoor is anders 

dan een notaris- of advoca-

tenkantoor. In gewone woor-

den wordt duidelijk uitgelegd 

hoe een afwikkeling verloopt 

en welke mogelijkheden er 

zijn. Geen wisselende con-

tactpersonen, maar één aan-

spreekpersoon die betrokken 

is. Het Erfrechtkantoor is ook 

anders, doordat het bij de 

erfgenamen aan huis komt. 

Ontbreekt bij het doornemen 

van alle gegevens bijvoor-

beeld nog een bankafschrift, 

dan kunnen de erfgenamen 

het er gelijk bij zoeken. En 

niet geheel onbelangrijk, 

maar ook financieel biedt Het 

Erfrechtkantoor een alterna-

tief. Het uurtarief is namelijk 

lager dan veelal gebruikelijk 

is bij notaris- en advocaten-

kantoren.  

 

Naast het helpen bij de afwik-

keling van een nalatenschap 

kan Het Erfrechtkantoor ook 

worden ingeschakeld voor 

bijvoorbeeld een procedure 

bij de rechter, het doen van 

aangifte voor de erfbelasting 

of het bemiddelen tussen erf-

genamen. Kortom juridische 

en fiscale kennis op het ge-

bied van het erfrecht, maar 

dan in een ander jasje! 

App groep            
Personen die zich ver-

dacht gedragen, of ver-

dachte situaties  in het 

dorp. Het komt voor. In 

De Wijk willen we daar-

om een Whatsapp Alert 

groep opzetten om elkaar 

te waarschuwen. We 

zoeken iemand die hier 

het voortouw in wil ne-

men.   

Tijdens de jaarvergade-

ring van de Belangenver-

eniging op 21 april om 

20.00 uur in de Havezate 

komt dit onderwerp aan 

de orde. We hopen dat er 

zich iemand spontaan 

meld, en gaan dit in com-

binatie met de politie 

brengen. Voor meer in-

formatie kunt u contact 

opnemen via e-mail   

gewiko1@hotmail.com 

of  info@dewijk.info 
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Genieten van Ierse- en Folkmuziek 
 

Woensdag 18 maart werd in 

De Havezate de maandelijkse 

afdelingsavond gehouden van 

de Vrouwen van Nu afdeling 

de Wijk. 

 

Voorzitter Ria Janssens kon 

79 leden en ook twee introdu-

cés welkom heten. Tevens de 

band Howsa Goin!  Daarna 

deed de voorzitter enkele me-

dedelingen: een afvaardiging 

van het bestuur zal de Provin-

ciale Jaarvergadering van de 

Drentse Vrouwen van Nu bijwonen op 7 april in De Voorhof in  Westerbork.  

 

De Culturele Commissie van de afdeling organiseert een excursie voor de leden op woens-

dagmiddag 22 april naar het Drents Archief in Assen. De Vrouwen van Nu Drenthe bestaat 

85 jaar. In het kader  van dit jubileum heeft het Drents Archief een feestelijk programma 

ontwikkeld met o.a. een rondleiding door het Archief en een historisch overzicht van: voor-

heen De Boerinnenbond, daarna De Plattelandsvrouwen en nu de Vrouwen van Nu. 

 

De fietscommissie van de afdeling organiseert van mei tot/met september weer maandelijks 

een fietstocht op de middag voor de leden van de afdeling. 

 

Na de pauze trad de band Howsa Goin! op. De uit Drenthe afkomstige band, die sinds 2003 

bestaat, heeft Ierse- en Folkmuziek, zoals pubsongs, gevoelige ballades en soms ook een Ne-

derlandstalig lied op het gevarieerde repertoire staan.  De band, bestaand uit drie vrouwelijke 

en drie mannelijke bandleden, bracht een sfeervol programma met harmonieuze meerstemmi-

ge zang, begeleid door akoestische muziek van een accordeon, verschillende soorten  blok-

fluiten en gitaren en de mondharmonica. Het geheel werd op humoristische wijze aan elkaar 

gepraat door de leider van de band. 

 

Met een enorme enthousiasme en met veel professionaliteit wist Howsa Goin! met hun vro-

lijke muzikale programma bijna twee uur lang de aanwezige vrouwen te boeien. Top! Zo 

leuk kan een afdelingsavond van de Vrouwen van Nu de Wijk zijn! 

Jaarvergadering belangenvereniging 

Op dinsdag 21 april  is jaarvergadering  van de belangenvereniging in de Havezate. We  

beginnen om 19.30 uur met de formele zaken. Om 20.00 uur gaan we verder met een pro-

gramma met onder andere een presentatie over samen energieneutraal wonen. Verder komt 

de politie langs om iets te vertellen over preventie woninginbraken en natuurlijk ook om te 

horen waarover mensen zich zorgen maken. 
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Kv Roreko overhandigd cheque aan Unicef  
 

Traditie getrouw organiseerde Kv Roreko aan het begin van het veldseizoen de Roreko-dag. 

Een dag die in het teken staat van de eerste korfbalwedstrijden, samen zijn en ‘eten voor le-

ven’. De eerste wedstrijden werden gespeeld op het hernieuwde ‘hoge veld’. Na het installe-

ren van nieuwe lichtmasten in het najaar, was het veld aan een opknapbeurt toe. De opening 

van het nieuwe veldseizoen is dus tevens de opening van het nieuwe veld.  

 

Onder het motto ‘eten voor leven’ wordt er ieder 

jaar een buffet georganiseerd, dit jaar gespon-

sord door grandcafé & restaurant Mulino en 

snackbar Anytyme. Aan het buffet namen bijna 

50 (jeugd)leden, ouders en broertjes & zusjes 

deel.  

 

De volledige opbrengst van het buffet, samen 

met een donatie uit andere sponsor opbrengsten 

zorgde wederom voor een mooie bijdrage aan 

Unicef. Namens Regionaal Comité Unicef Mep-

pel nam Ria Stummel een cheque ter waarde van 

€1000 in ontvangst.  

 

Kv Roreko is klaar voor het nieuwe seizoen en 

heet iedereen van harte welkom de thuiswedstrij-

den te aanschouwen! Voor het programma zie 

www.kvroreko.nl.  

50 jarig jubileum PC de Reestruitertjes  
Hierbij nodigen wij leden en oud leden van harte uit om onze reünie  bij te wonen. Pinkster-

zaterdag d.d. 23 mei 2015 zal deze gehouden worden, op het terrein van landgoed Dickninge 

in de Wijk. 

De reünie van  ponyclub de Reestruitertjes zal een gezellige avond worden met veel verha-

len, bekende gezichten  en spraakmakende foto’s. Opgave is gewenst, het liefst voor 1 mei. 

Mail naar: reestruitertjes50@gmail.com  

Ook foto’s zijn erg gewild en mogen gemaild worden naar bovenstaand adres. Het is voor 

ons onmogelijk iedereen persoonlijk uit te nodigen vandaar via deze 

weg. Ken je nog meer oud leden en oud-bestuursleden, zegt het voort! 

 

De reüniecommissie van PC de Reestruitertjes 

Aletta Broek-Kuiper, Susanne Jongschaap– Hagewoud,                                        

Janneke Hulzinga– van de Wetering en Margot Dozeman 
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Palmpasen optocht  

Wat hebben we een geluk gehad tijdens de 

Palmpasen optocht  op 29 maart was het zo-

waar droog!! Superleuk om alle mooie ver-

sierde haantjes op een stokkie te zien, en zelfs 

de paashaas was nog even aanwezig. Bedankt 

iedereen voor de komst en hulp, in het bijzon-

der Apollo, Erwin, van de Molen en Gerben 

Brouwer om voorop te rijden!! 

Hondentraining de 

havixhorst 
Na 5 jaar les te hebben gegeven op onze su-

per hond vriendelijke camping ga ik mijn 

trainingen ook toegankelijk maken voor ie-

dereen. Trainingen met een methode die af-

wijkt als bij de traditionele hondenschool. 

Lekker veel variatie en praktijkoefeningen 

bijv. naar een restaurant, station, winkelcen-

trum etc. en altijd privéles.  

In een uur gehoorzaamheid les krijgt u een 

combi van gedrag, neuswerk en behendig-

heid.  Zo blijft een les leuk en gevarieerd 

voor zowel hond als baas. De kosten zijn     

10 euro per uur. Ook voor praktijk puppyles 

kunt u bij mij terecht. Vraag naar de moge-

lijkheden.  Hondentraining de havixhorst 

Anneke 06-46316696 

Please bij Vosje  
Op eerste Pinksterdag 24 mei speelt Please 

vanaf 16.00 uur bij het Vosje in IJhorst. Het 

repertoire is bijzonder gevarieerd. Please 

speelt veel bekende Nederlandse en Engelsta-

lige nummers. De laatste jaren hebben ze zich 

steeds meer op het stijldansen toegelegd. Ze 

hebben zelfs danslessen genomen om zich 

meer te verdiepen in de dans.  

Het repertoire bestaat dan ook uit oude dan-

sen, Line dance, balroom, latin speciale dan-

sen maar ook de hedendaagse muziek gaan ze 

natuurlijk niet uit de weg.  

Actief na schooltijd  
Voor elk Brede School netwerk is er in sa-

menwerking met een groot aantal organisaties 

uit gemeente De Wolden weer een nieuwe 

activiteitenkalender gemaakt door het Brede 

School Team.  

De kalender verschijnt 4 keer per schooljaar. 

In de kalender vindt u per brede school aller-

lei leuke, sportieve en culturele activiteiten 

voor uw kinderen. Vorige week zijn de kalen-

ders uitgedeeld aan de leerlingen van het ba-

sisonderwijs, buitenschoolse opvang en ligt 

de kalender in verschillende ontmoetingscen-

tra en dorpshuizen, het gemeentehuis en de 

bibliotheken. Daarnaast is de kalender ook 

via een mailing verstuurd en is deze terug te 

vinden op diverse websites waaronder 

www.dewoldensport.nl. 

Yael in de prijzen 
Yael Santing, uit De Wijk en lid van pc Zuid-

wolde heef met Chica een bijzonder goede 

prestatie neergezet. Ze behaalde op 21 maar 

tweemaal een eerste prijs. Bij het Z-E sprin-

gen klassiek en Z-E springen progressief. 
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Open repetitie Vrou-

wenkoor Meander 
Het Vrouwenkoor Meander uit de Wijk houdt 

woensdag 8 april aanstaande een Open Repe-

titie. Het Vrouwenkoor wordt begeleid door 

dirigent Jannie Kroes en pianiste Ellen Wy-

nia.  Een vrolijk en gevarieerd repertoire staat 

dan op het programma, dat afgewisseld zal 

worden met een intermezzo door Fien v.d. Pol 

en Jannie Kroes met duo zang, begeleid door 

Ellen Wynia op piano. In de pauze is er voor 

de belangstellenden een gratis kopje koffie. 

Een ieder is van harte welkom deze morgen 

van 9.00 uur tot 11.00 uur in De Havezate te 

de Wijk.  

 

Mantelzorgers naar  

Dementheek Meppel 
Het Contactpunt Mantelzorg nodigt de man-

telzorgers uit de Wolden uit om op donder-

dagmiddag 9 april mee te gaan naar de De-

mentheek , Zuiderlaan 134  in Meppel.  

Wij verzamelen om 13.30 uur bij de Haveza-

te, Dorpsstraat 78 in De Wijk. We proberen 

om zoveel mogelijk gezamenlijk in een auto 

die kant op te gaan. U mag ook zelf naar de 

Dementheek komen en daar om 13.55 uur 

klaarstaan. Om 15.10 uur ronden we de mid-

dag af zodat u weer op tijd thuis kunt zijn. 

Graag voor 2 april aanmelden bij Helena Tel-

genhof telefonisch  via 0528-378686 of per 

mail helenatelgenhof@welzijndewolden.nl en 

aangeven of u vertrekt bij de Havezate of zelf 

naar Meppel gaat. Is vervoer een probleem 

dan mag u mij bellen.  

 

Reestdalfair 
Voor de Reestdal Fair 30 en 31 mei hebben 

we al hele leuke standhouders, maar men kan 

zich nog opgeven. We hebben mooie tenten te 

huur van 3x3 en 5x5 meter. Voor meer infor-

matie kan je mailen met info@reestdalfair.nl 

Avond4daagse zoekt 

nieuwe bestuursleden  
Van  dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni  

2015 is de Avond4daagse in De Wijk!  

We vieren ons 5 jarig jubileum en maken er 

een waar feest van . Vier dagen wandelen in 

De Wijk en omgeving. Jong, oud, iedereen 

kan meedoen!. Opgave is mogelijk voor vijf 

of tien kilometer per dag.  De allerkleinsten 

mogen op de vrijdag meelopen. Voor hen is 

er dan een route van 2,5 kilometer. Inschrij-

ven voor de Avond4daagse is mogelijk vanaf 

1 mei  bij TIP kantoor in De Wijk in de mo-

len. Op zoek naar nieuwe bestuursleden en 

vrijwilligers : Wie komt ons enthousiaste be-

stuur versterken? Ook zoeken wij nog vrijwil-

ligers voor diverse klussen, zoals het helpen 

bij de inschrijvingen, bemensen van de stem-

pelpost, uitdelen van versnaperingen enz. 

Help je ook mee? Meld je nu aan via mail 

avondvierdaagsedewijk@gmail.com  
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0522 - 820377 

0522 - 441434 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 
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0522 - 443275 
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