
  

   

Veel belangstelling voor Paasvuur in De Wijk 

                                 3e jaargang nr. 07 l 09 april 2016 

 

De afgelopen weken is er door Stichting De 

Wiek Actief snoeihout ingezameld voor het 

Paasvuur. Genoeg om er een mooi bult van 

te maken. Deze werd op eerste Paasdag om 

20.00 uur ontstoken aan de Commissieweg. 

Vele honderden belangstellenden kwamen op 

deze traditie af. Ook uit omliggende dorpen 

kwamen bezoekers kijken. Vanaf camping de 

Vossenburcht kwam er zelfs een trekker met 

wagen deze kant op. Het was aan Martijn 

Smid en Guus Compagner de eer het paas-

vuur te  ontsteken.  Omdat het tevoren be-

hoorlijk geregend had, kwam het vuur aan-

vankelijk een  beetje aarzelend op gang. De 

wind zorgde er even later voor dat de bult 

toch goed ging branden. Op de avond zelf 

bleef het gelukkig op een paar  druppels na 

geheel droog. Met een drankje er bij was het 

verder prima toeven bij het paasvuur. Het 

bleef er nog lang behaaglijk en gezellig. Voor 

de kinderen was er gratis ranja geregeld, en 

ook de paas eieren gingen allemaal op.      

Voor landeigenaar Jan Martin Smid ging het 

werk op de boerderij nadien gewoon door. In 

de stal werd vlak voor middernacht nog een 

‘Paaskalfje’ geboren. 
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260       

Te Koop:                                                       

Diverse soorten nestkastjes v.a. €7 Nijsingh-

weg 17  De Wijk  Telefoon: 0522 - 441350       

Herinneringskleed                                             

Wilt u een kleed of  quilt van de kleding van 

uw overleden dierbare.  Ik kan u evt. hierbij 

helpen. Bel: 0522-442274 of 06-17864557 

Aangeboden: Oude Stalmest                                 

Voor evenwichtige groei. 7,50                    

Volle aanhanger. 06 208 11 558 

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

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

 

 

 

Een groot Paasfestijn                                                                   

Op IKC De Horst werd donderdag 24 maart 

een groot Paasfestijn gevierd. Er kwamen maar 

liefst 56 kinderen uit de Wijk! De kinderen 

hebben een eierwarmer geknutseld, eieren ge-

verfd, Paasbingo gespeeld en hebben ook heer-

lijk gegymd en gespeeld met Paashaas en haar 

kleine Paashaas-zusje. Natuurlijk werden de 

kinderen die dit leuk vonden ook geschminkt 

als paashaas.  Dit alles werd georganiseerd 

door de medewerkers van BSO De Horst. 

Fit in de Wijk heeft  nieuwe eigenaars 

Vanaf 1 april heeft sportschool Fit in de Wijk een nieuwe eigenaar. Arnoud Gengler en Ar-

jan en Bouwina Harthoorn hebben het bedrijf overgenomen van Tonnie Korsten. Tot en met 

augustus blijft Tonnie nog aan het werk in de sportschool. Op zaterdag 3 september krijgt de 

overname een feestelijk tintje met een officiële opening; de sportschool gaat dan verder on-

der de naam Atlas Sport. 

Holwortel in volle bloei 

Het blijft een mooi gezicht. De Holwortel in 

volle bloei. In het Reestdal is dit de bekendste 

vertegenwoordiger van de stinzenflora. Op 

een zondagmiddag is het op landgoed Dick-

ninge dringen geblazen. Iedereen wil ze zien; 

de duizenden bloeiende holwortels. Er wordt 

naar hartenlust gefotografeerd en gefilmd en 

dat is ook geen wonder, want in het vroege 

voorjaar is de tuin van Dickninge een paradijs 

voor plantenliefhebbers en wandelaars. 

 

 

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 

 - Nog bej de poasbulte west? 

- Ja, wat dacht ie 

- Mooi bultie of niet dan? 

- Zeker weten en een bulte volk 

- Doar doet ze ut  ook veur tenslotte 

- Bej de Gorter was ut ook drok  e 

west det Monsters gebeuren heurde ik  

- Klopt en ook weer donders gezellig 

- Dat volk van de Wiek Actief 

hef d’r moar drok mit 

- Ie bedoelt die mannen in de              

gele truien? 

- Precies die luu 

- Over gele truien e spreuken 

hej al wat over de wielerronde heurt? 

- Ze bint er mit bezig. 

- Wanneer zult ween dan? 

- Volgens zeggen op 21 mei 

- Woar was dat lopen op water veur? 

- Lopen veur water zuj bedoelen 

- Ach ja, ut zal best 

- Dat was veur een water project 

in Africa gleuf ik 

- Doar helemoale? 

- Klopt, water is tenslotte 

de eerste levensbehoefte 

- Doar hej wel geliek in zeker as  

ut deur een koffiefilter lup 

-  Tonnie stopt d’r mit lees int bladtie 

- En dat is geen grap? 

- Nee beslist niet.  Hej is er kloar mit 

um het zo maar te zeggen. 

- Al heurt wat er in olde pand van 

Dunnink komp straks ? 

- Nog niet concreet moar goat 

wel allerlei geruchten in dorp 

- Zo as wat? 

- Van de belt zul het er bej antrekken 

moar of het woar is week nie 

- We zult ut vanzelf wel zien 

- Zo ist net 

- Yow                                                                       

- Goed Goan  
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Monsterachtig mooi feest aan de Bloemberg 

Het muziekfeest a tri-

bute to the Monsters of 

Rock aan de Bloem-

berg in Veeningen is 

de zaterdagavond  

voor Pasen weer een 

'Monsterachtig' mooi 

feest geworden. Enke-

le honderden bezoe-

kers genoten vooral 

van de muziek, gezel-

ligheid en ambiance. 

Voor de meesten onder 

hen is het een soort 

van jaarlijkse reünie 

van vrienden en be-

kenden. Met zijn allen 

proosten op een mooie muzikale avond, en na afloop gezellig een patatje eten. Ook de bands 

komen graag spelen in de boerenschuur vanwege de gemoedelijkheid en laagdrempeligheid. 

Bovendien worden de muzikanten door de organisatie altijd goed in de watten gelegd. Het-

geen zich op het podium altijd uitbetaald. Zo waren er puike optredens van Tributebands van 

Van Halen, U2 en Guns ’N Roses. Doorspekt met snerpende gitaarsolo’s en vocale uithalen. 

En vooral veel spektakel op het podium. Dit werd door het publiek bijzonder gewaardeerd. 

Het evenement werd voor de zevende keer op rij georganiseerd door Stichting de Wiek Actief 

i.s.m. Artiestenburo Bemo Entertainment uit De Wijk.  

Voorjaarsconcert Muziekvereniging Apollo  

De leden van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit de Wijk zijn klaar voor het jaar-

lijkse Voorjaarsconcert met dit jaar als thema: ‘Musicals in Concert’. Alle onderdelen van de 

Koninklijke Muziekvereniging laten op zaterdag 9 april van zich horen tijdens het jaarlijkse 

Voorjaarsconcert in sporthal De Slenken in De Wijk.  Het opleidingsorkest, de blokfluitgroep, 

Het jeugdorkest Apollo klaar voor Voorjaarsconcert ‘Musicals in Concert’. Het Slagwerk 

ensemble, de Swing band en het Harmonieorkest; allemaal brengen ze een afwisselend pro-

gramma ten gehore. Het voorjaarsconcert van Apollo begint om 19.30 uur. De entree bedraagt 

voor donateurs en ‘Vrienden van Apollo’ €5,00 en voor niet donateurs €7,50. Kinderen tot en 

met 12 jaar mogen gratis komen kijken en luisteren. 
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Jubilarissen gehuldigd tijdens Paasbijeenkomst                 

De Protestantse Vrou-

wen Vereniging IJhorst

-De Wijk kregen maan-

dag 21 maart een ge-

zellige Paasbijeen-

komst voorgeschoteld.  

De avond in de Reest-

hof IJhorst begon met 

een paasmaaltijd. Daar-

na werd er gezongen 

uit de Paasliturgie. 

Begeleid door Harmke 

Kloosterziel op piano. 

Dit werd afgewisseld 

met voordrachten. Ook 

waren er nog een drie-

tal jubilarissen. Trijn 

van de Belt- Bisschop,  

Grietje Bakker-van Schot en Geertje Smits- Alting zijn allen 40 jaar lid van Vrouwen Vereni-

ging IJhorst-De Wijk. De dames ontvingen alle drie een mooie glazen award met een gravure 

van de klokkenstoel, en een rode roos. De bijeenkomsten die eens in de drie á vier weken 

plaats vinden mogen zich altijd verheugen in een goede opkomst.  

Praktijk Rouw en Verlies Therapie 

Meppel is verhuisd naar de Nicolaas 

Oostinghweg 7 in de Wijk.  
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Perfecte Wenkbrauwen bij Schoonheidssalon Ali Veenstra 
Sinds enige tijd heeft schoonheidsspecialiste Ali Veenstra uit de Wijk zich gespeciali-

seerd in het aanbrengen van permanente make-up voor de wenkbrauwen.   

 

‘Weinig mensen worden geboren met perfecte wenkbrauwen’, aldus Ali. ‘Ongelijk, te dun, 

te licht van kleur, noem maar op. Hier zijn allerlei tips en tricks voor, maar deze zijn meestal 

niet erg effectief en van korte duur. Tot voor kort was een wenkbrauwtatoeage de enige per-

manente oplossing. Dit geeft echter vaak een onnatuurlijk effect. Met een nieuwe techniek, 

microblading genaamd, kan een veel mooier resultaat behaald worden. Het is een snelle en 

efficiënte applicatie, waarbij pigmenten manueel worden ingekrast in de huid. Hiermee kun 

je haarscherp haartjes nabootsen. Bijna niet van echt te onderscheiden. De behandeling is 

goedkoper dan tatoeëren en is volkomen veilig’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de GGD werd een vergunning verleend om de veiligheid te waarborgen. Periodiek 

wordt er gecontroleerd op hygiëne en veilig werken volgens het  Warenwetbesluit tatoeëren 

en piercen.  

 

 

‘De mensen die ik tot nu toe behan-

deld heb met deze techniek zijn er 

ontzettend blij mee. Geen tijdver-

lies met het dagelijks tekenen en 

inkleuren. Na en tijdens sporten, 

zwemmen of sauna geen make-up 

meer nodig. De behandeling is kort 

met een snel genezingsproces’.  

 

Wilt u meer weten, neem dan gerust 

contact op met Ali.  

 

Tel: 0522-442514 of 06-27124934.  

 

 

 

www.schoonheidssalonaliveenstra.nl  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Levenscafé ‘Aan de Reest’ van start 

‘Is de zorg zorgelijk’ is het hoofdthema dat bediscussieerd wordt in het eerste levensbeschou-

welijk café dat de Protestantse Gemeente houdt. De Commissaris van de Koning in de pro-

vincie Drenthe, dr.h.c. J. Tichelaar spreekt als gast een column uit. Dit gebeurt op zondag 10 

april vanaf 16.00 uur in de kerk aan de Kerkweg. 

Het is een nieuw initia-

tief van de plaatselijke 

Protestantse Gemeente. 

Maar nadrukkelijk be-

doeld voor alle inwo-

ners van IJhorst, De 

Wijk en omliggende 

plaatsen. De leden van 

de Stuurgroep, die het 

café inhoudelijk voor-

bereidt, zijn dan ook 

niet gevraagd op basis 

van een eventueel lid-

maatschap van de kerk. 

Hetzelfde geldt voor de 

gast-deskundigen die 

uitgenodigd zijn om de 

discussie met de cafébezoekers te voeren. Voor deze eerste editie van het levenscafé heeft de 

Stuurgroep het hoofdthema ‘Is de zorg zorgelijk?’ uitgezocht. Vragen die ongetwijfeld ge-

steld zullen worden, zijn: ‘Als ik er zelf aan toe ben, is er dan nog wel zorg voor mij beschik-

baar?’, en: ‘Is er binnen de zorg op termijn nog wel tijd voor echte menselijke zorg?’ 

Als gast-deskundigen zijn uitgenodigd: de heer Gerard Schoep, directeur van Zorgcollectief 

Zuidwest-Drenthe, de heer Henk Wind, beleidsadviseur sociaal domein in de Gemeente De 

Wolden en mevrouw Wilma van Dijk, Buurtzorg Ruinerwold. Mevrouw Van Dijk is in onze 

dorpen wel bekend van de hulp-aan-huis. Deze deskundigen zullen over ‘de zorg’ aan de tand 

gevoeld worden door de heer Serge Vinkenvleugel, die als journalist aan onder meer RTV 

Drenthe verbonden is. Hij zal hen ook bevragen over een tweede actueel thema, dat in de 

week vóór 10 april ‘over de tong gaat’. En hij zal ervoor zorgen dat de cafébezoekers ook aan 

de discussie kunnen meedoen. 

Tussen beide thema’s in is de microfoon voor de Commissaris van de Koning in Drenthe, 

dr.h.c. Jacques Tichelaar. Hij zal een column uitspreken over een onderwerp dat hijzelf uit-

kiest en dat bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend was: hoogst actueel dus! 

De onderwerpen zullen gepresenteerd worden zoals u gewend bent van bekende praatpro-

gramma’s van TV, zoals ‘De wereld draait door’ en ‘Pauw’. En daar hoort bij dat de onderde-

len van het programma afgewisseld worden met livemuziek. Daarvoor treedt Ilona Slomp aan 

met een groep saxofonisten van muziekvereniging ‘Apollo’ uit De Wijk. 

Mocht u op zondagmiddag 10 april op uw wandel- of fietstocht door ons mooie Reestdal of 

om andere reden langs de kerk in IJhorst komen, dan staan vanaf kwart voor vier de deuren 

ook voor u open om binnen te lopen in het levenscafé ‘Aan de Reest’. 
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Oranjeconcert 

Op zaterdag 23 april geeft popkoor Nameless 

uit IJhorst/ De Wijk een concert in zalencen-

trum ‘Het Vosje’ in IJhorst. Zoals u gewend 

bent wordt het koor begeleid door de eigen 

koorband, bestaande uit Boudewijn Koch op 

drums, Teun Lucassen op keyboard, Timo 

Matser op gitaar en Herman Reuvers op bas-

gitaar. Peter Smedinga zal het koor weer op 

vakkundige wijze dirigeren, zodat de muziek 

van onder andere Adele, Fleedwood Mac, 

Coldplay, Krezip, Armin van Buren en Avicii 

kraakhelder uit de boxen schalt. Het koor 

wordt bijgestaan door talent Anne van Noord, 

winnares van ‘Sound of the Wolden’. Anne 

zingt een aantal nummers solo en zal even-

eens samen met het koor zingen. Het belooft 

een gevarieerde, muzikale avond te worden! 

In de pauze is er een verloting met mooie 

prijzen en ook na afloop van het concert is 

het niet nodig om gelijk huiswaarts te gaan, 

er is namelijk nog een afterparty! Kaarten 

voor de avond zijn vanaf 30 maart te koop 

voor €10 voor volwassenen, €5 voor basis-

schoolkinderen (inclusief koffie, thee of fris) 

bij ‘Het Vosje’ of bij de koorleden. Aanvang 

van het Oranjeconcert: 20.00 uur. Info: 

www.popkoornameless.nl  

Paasontbijt Peuters  

De peuters van Doomijn peuterspeelzaal 

Postweg werkten deze weken aan het thema 

lente. Wat gebeurt er allemaal in de lente? 

We hebben eens een wandeling gemaakt om 

te kijken wat er met de takken van de bomen 

en struiken gebeurt. Daar komen weer nieuwe 

blaadjes aan. De schaapjes krijgen lammetjes, 

de koeien kalfjes enz. Er gebeurt heel veel in 

de lente! Ook is het Pasen in de lente. De 

kinderen hebben allemaal een kip geknutseld 

en een nestje voor de kip. Het was heel bij-

zonder want wat was er gebeurt deze week: 

De kippen hadden allemaal 2 eitjes gelegd!! 

Op 22, 23 en 24 maart hebben de kinderen 

genoten van een paasontbijt. Ze mochten alle-

maal in pyjama op school komen om daar 

lekker te ontbijten. Dat was best vreemd, 

want anders moet je altijd eerst je kleren aan 

doen. Ook de juffen waren in pyjama! De 

peuters hadden allemaal hun eigen placemat 

gemaakt, zo konden ze hun plekje aan tafel 

vinden.  Wat was het gezellig. We hadden 

lekkere minibolletjes, beschuitjes, gekookte 

eieren en een Danoontje. Ze mochten zelf 

weten wat ze wilden eten en wat ze erop wil-

den hebben en als het lukte mochten ze het 

ook zelf smeren. Het was een echt gezellig 

paasontbijt.                                                                    

Na het eten even lekker spelen, de kleren 

aan, en tijd om paaseieren te zoeken! Juf 

ging ze verstoppen en de kinderen mochten 

ze zoeken. Wat best nog moeilijk is hoor! 

Maar gelukkig kon iedereen een ei vinden, 

dat we natuurlijk lekker op gegeten hebben! 

We bedanken supermarkt Coop voor de extra 

broodjes die we kregen bij onze bestelling! 

Oudercommissie leden bedankt voor het ha-

len van de broodjes en het koken van de eie-

ren! En hulpouders, bedankt voor het bege-

leiden. Volgende week gaan we tuinkers 

zaaien en die week daarna gaan we met zijn 

allen naar de kinderboerderij.  

Ook adverteren in dewijk.info?  

       Bel of mail ons:  

06-50 953 385     

e-mail:  info@dewijk.info                                                 

www.dewijk.info 



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

kijk voor drukwerk op 
www.drukkerij-vandijk.nl
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Zes kilometer lopen met 

zes liter water op je rug 

Zes kilometer lopen met zes liter water op je 

rug. Voor veel kinderen in ontwikkelingslan-

den is dat dagelijkse kost. Meer dan tiendui-

zend Nederlandse basisschoolleerlingen van 

groep 7 en 8 hebben ervaren hoe zwaar dat is. 

Dit gebeurde de sponsorloop Wandelen voor 

Water op 23 en 24 maart. In De Wijk wandel-

den op de tweede dag 60 leerlingen van OBS 

De Horst, een aantal leerkrachten, ouders en 

leden van Rotaryclub Staphorst-Reestland, 

mee.  

 

Verspreid over verschillende wandelroutes in 

het land verwachten meer dan honderdvijftig 

scholen een zo groot mogelijk sponsorbedrag 

op te halen voor waterprojecten in Kenia, 

Oeganda en Tanzania. Ontwikkelingsorgani-

satie Simavi werkt hier aan het verbeteren van 

de toegang tot veilig drinkwater en schone 

wc’s. Zo kunnen gevaarlijke, besmettelijke 

ziektes als cholera en diarree worden voorko-

men.  

 

Veilig drinkwater en schone wc’s  

Dagelijks overlijden duizenden kinderen aan 

de gevolgen van water gerelateerde ziektes en 

diarree. Samen met moeders in ontwikke-

lingslanden werkt Simavi aan een oplossing. 

Dit jaar lopen de leerlingen voor veilig drink-

water en schone wc’s in Kenia, Oeganda en 

Tanzania. Op de meeste scholen ontbreekt het 

daar aan voldoende drinkwater en toegang tot 

schone wc’s. Sommige scholen hebben zelfs 

helemaal geen veilig drinkwater en toiletten. 

Bij 40 scholen en 40 gemeenschapen zorgen 

wij dat ze gebruik kunnen maken van goede 

toiletten, schoon drinkwater en handenwas-

voorzieningen.  

 

Hiermee bereiken wij in totaal 19.380 leer-

lingen en 26.470 dorpsbewoners. Meer infor-

matie over dit project vindt u op de website 

www.simavi.nl/wandelenvoorwater.  

 

Beter besef  

Behalve de inzameling van giften wil Wande-

len voor Water de leerlingen een beter besef 

meegeven over de situatie in ontwikkelings-

landen. De kinderen krijgen gastlessen op 

school over de noodzaak van veilig drinkwa-

ter en goede hygiëne in relatie tot een goede 

gezondheid.  

 

Landelijke initiatief  

Wandelen voor Water is een landelijk initia-

tief dat Aqua for All jaarlijks organiseert. 

Simavi verzorgt elk jaar een groot aantal 

sponsorlopen. Directeur Ariette Brouwer: ‘Ik 

ben trots dat Simavi elk jaar meedoet met dit 

landelijke initiatief. Het is goed om kinderen 

te laten beseffen dat het niet vanzelfsprekend 

is dat drinkwater gewoon uit de kraan komt. 

In ontwikkelingslanden lopen moeders en 

kinderen elke dag kilometers naar een water-

bron. Dankzij deze sponsorloop kunnen wij 

veilig drinkwater en schone wc’s op school 

realiseren. Zo worden ziektes voorkomen en 

gaan meer kinderen naar school. Hoe mooi is 

dat?’ 



  

 14 

De Bloem geeft twee geslaagde voorstellingen  

Rederijkerskamer De Bloem heeft op 1 en 2 april  twee geslaagde voorstellingen  gegeven 

van het blijspel  ‘Zet het maar op de rekening’. Beide avonden was de zaal van de Havezate 

in de Wijk zo goed als uitverkocht en met een meelevend publiek was het voor de spelers 

heel prettig om te spelen. Ook na de voorstelling bleef het nog lang gezellig in de Havezate.  

Er stonden in totaal twaalf spelers op het toneel, waaronder maar liefst zes enthousiaste debu-

tanten: Cathy Russchen zette als de strenge mevr. De Rooij, belastinginspecteur en baas van 

Jean Paul, een mooie rol neer. Ook toen ze samen met Jean Paul (Jan Bennink) iets te diep in 

het glaasje had gekeken, wist ze haar rol treffend neer te zetten.  

Met zijn 18 jaar had debutant Hilbert van de Wetering, in de rol van Karel de lachers meerde-

re malen op zijn hand. Ondanks pogingen van zijn vader, Dick (Henk Velthuis) en zijn volk-

se, tante Ans (Thea van de Wetering)  om hem hiertegen te beschermen, blijkt zijn heftige 

verliefdheid op de iets oudere Germaine ( Albertje Hulzebos) onbeantwoord, maar dit leverde 

hem wel de sympathie van het publiek op.  

Debutanten Janneke van de Wetering en Annelies Slagter, moesten erg vaak naar het toilet, 

maar hadden ondertussen een dubbele, spionerende agenda, want Ben de handelaar doet za-

ken op een manier die hun goedkeuring niet heeft.  Ben (Anko Scholtens), gaat onwetend zijn 

gang zo lang het kan, maar besluit op het laatst zijn handelsagenda te wijzigen. Dit niet voor-

dat twee Arabieren (een onherkenbare dubbelrol van Henk  Velthuis en Anko Scholtens), er 

hun steentje aan hebben bijgedragen om de belastinginspectrice uit het zicht te laten verdwij-

nen. En ook tante Clothilde, gespeeld door debutant Angelique Kos, en boekhouder Rob, 

vertolkt door Hans Kalter, dragen hier hun steentje aan bij. Eveneens debutant Inge Smits, 

voorziet  als slimme klusjesvrouw  Ben van zijn voorraad en houdt ondertussen ook het toi-

letgebouw schoon. Nu deze voorstellingen achter de rug zijn, gaat De Bloem verder met de 

voorbereidingen van haar jubileum. Foto: Peter Nefkens/Artizzl Media  
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Fietsen rondom de Wijk op een fraaie Duofiets 

Wat zou het toch plezierig zijn als u met een familielid of als vrijwilliger een rondje mag 

fietsen door het fraaie landschap in de omgeving van de Wijk. Maar ook: wat zou het toch 

voor u als zoon of dochter of ander familielid fantastisch zijn om samen met uw ouder of 

dierbare een tochtje te maken rond de Wijk. 

Dat is mogelijk:                                                                                                                     

Het Rode Kruis afdeling De Wolden heeft een 

fraaie Duofiets met als doel om de mensen met 

een beperking, ouderen of personen, die in een 

sociaal isolement zijn geraakt, in de gelegen-

heid te stellen om samen met een vrijwilliger 

een eindje te gaan fietsen. 

De deelnemer en de vrijwilliger zitten naast 

elkaar. De fiets is uitgerust met een elektrische 

trapondersteuning. Meetrappen van de deelne-

mer is niet noodzakelijk, maar mag uiteraard wel. Lijkt u dat wat, maar heeft u toch nog wel 

een paar vragen: Neemt u gerust contact met ons op en wij leggen u alles keurig uit. En als u 

enthousiast bent geworden zowel als deelnemer of als vrijwilliger, dan kunt u zich bij ons 

aanmelden. U krijgt dan alle informatie hoe een en ander werkt. 

Doen!                                                                                                                                                     

U zult enthousiast raken, ongeacht op welke plek u zit. 

Informatie: 

Fenneke Smits                    Anthony Henderiks                                                                              

De Doelenkamp 31             Secr. A.W. Goldsteinplantsoen 1                                                                  

7957 CN  De Wijk              7957 AG  De Wijk                                                                                        

Tel. 0522-442954            Tel. 06-13631738                                                                                   

e-mailadres:  smitsfj@ziggo.nl                                                                                                             

Freestyler Josh bij WIJC 

Op zaterdagmiddag 16 april komt Freestyler Josh bij de jeugdafdeling van WIJC op bezoek. 

Dit gebeurd tijdens de presentatie van de nieuwe voetbaltenues en trainingspakken die de 

jeugd van Wacker IJhorst Combinatie krijgt aangeboden van de sponsor COOP Dunnink uit 

De Wijk. Na de officiële overdracht van de kleding zal Josh een wervelende voetbalshow 

weggeven, waar menig profvoetballer nog wat van kan leren.  Josh (Joshua Agteres) is een 

rasechte entertainer die als doel heeft met creativiteit en talent diverse doelgroepen te doen 

verbazen en te inspireren. Hij verzorgt optredens op diverse plekken in binnen- en buitenland 

en staat bekend om zijn buitengewone kunsten met de bal. De combinatie van voetbal,     

muziek en creativiteit zorgt voor een volledige en unieke show, vermakelijk en inspirerend 

voor ieder publiek. Naast de voetballers van WIJC is elk publiek dus welkom. De toegang is 

uiteraard gratis.  De show begint omstreeks 16.00 uur op het sportpark van Wacker in De 

Wijk. Zie ook www.freestylerjosh.nl 
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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 23 april 2016. Kopij inleveren voor 18 april. 10.00 uur 

http://www.dewijk.info



