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Haantje op een stokje

Ook de Paashaas werd gespot tijdens het uitdelen van lekkers

De zondag voor het Paasfeest staat in christelijke kringen bekend als Palmzondag of
Palmpasen. Met dit feest wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd waarbij de
toeschouwers zwaaiden met olijftakken en met palmgroen.
Haantje op een stokje ofwel: ‘Haantie op
een Stokkie’ zoals het hier vaak wordt
uitgesproken is een traditie die onlosmakelijk verbonden is met Pasen. Kinderen
die vol trots paraderen met een versierde
stok, met groen, papieren slingers,
los snoepgoed ,noten en vruchten en
natuurlijk paaseitjes in slingers geregen.
Bovenop een vers gebakken broodhaantje,
die onderweg vaak al grotendeels wordt
opgepeuzeld.

De laatste jaren wordt deze Palmpasenoptocht in De Wijk georganiseerd door
Speeltuinvereniging De Speulhorst . Onder
leiding van de Koninklijke muziekvereniging Apollo vertrok de bonte stoet zondagmorgen om 10.00 uur vanaf de molen voor
een tocht door het dorp. Na terugkomst
bij de Molen speelde Apollo nog enkele
muziekstukken. De speeltuinvereniging
had hier de koffie klaar staan. En voor de
kinderen was er wat te drinken.
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

Zie ik u in mijn salon?
Dé salon voor dames,
heren en kinderen
Knippen op afspraak (ook op maandag en ’s avonds)

DE WIJK - TEL.: 06-30091177

2

Griet en Piet
ABS De Ronde regelt uw belastingaangiften en verzorgt professioneel
belastingadvies. Voor ondernemers en
particulieren. Als u dat wilt, regelen
wij naast uw belastingzaken ook uw
administratie!
En ja, ZZP’ers zijn ook ondernemers…
Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

Overstap Actie

Overstap actie!
Kom op Kom op Kom Op nou
Tijd om over te stappen?
Doe het nu!
U sport gratis bij Fit In De Wijk
zolang uw abonnement bij een andere
sportschool loopt.
Voor meer informatie 441090

www.fitindewijk.nl

- Heb ze een pot mit gold vunden hier?
- Klopt bij Wolting
- Weer een april grap zekers
- Nee, een pot mit gold kleur varve
- Oh was dat het!
- Daar kuj 250 euro mit winnen
- Ik winne aans nooit iens wat
- Koopt dan iens lot bij de WenS
- Wolf en Steenbergen bedoel ie
- Precies!
- Denk dak eerst moar eem een SP hale
- Een watte?
- Een Slush Puppie bij Anytime
- Oh dat ken ik nog wel van vrogger
- Klaas hef zo’n machine kocht
- Stiet ook een bonne in dit kraantie
- Ai die uutknipt en inlevert
Dan kost zo’n SP maar een halve euro
- Ik zeg doen, gelijk nog
- Haantie op een stokkie was een succes
- Mooi toch!
- Al die kiender mit prachtige stokken
- Waaj te loate veur een foto?
- Klopt, was late worn de avond teveuren.
- En ut begun al vrog zundagmorgen
- Paasvuur in De Wiek giet ook deur
- Wanneer is dat?
- Eerste Paasdag um 20.00 uur
- Woar dan?
- Op maislaand an de Commissieweg 25
- Das mooi, heb nog wel snoeiholt
- Muj wel raps wezen.
- Kuj zaterdag 19 april inbrengen
Van 10.00 tot 12.00 uur
- Tot bij de bulte
- Yow
- Goed Goan
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Ledenvergadering Begrafenisvereniging R.I.P.
Wij nodigen hierdoor onze leden uit voor de
Jaarlijkse Ledenvergadering welke gehouden zal
worden op woensdag 7 mei 2014 in Ontmoetingscentrum De Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk.
’s Avonds om 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 8 mei 2013
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeesteresse
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling
• Contributie / begroting boekjaar 2014
• Instappremie / waarde ledenpakket
7. Bestuursverkiezing
• Aftredend en herkiesbaar is de Dhr. E. Kalter
8. Rondvraag
9. Sluiting
Met vriendelijke groeten,
Begrafenisvereniging R.I.P.
E. Kalter, Secretaris

Dorpsstraat 75A De Wijk telefoon 0522-441666

www.timmerman-autos.nl

In-en verkoop nieuw en gebruikte auto’s
•
•
•
•
•
•

Bosch Car Service
APK Keuringsstation
Airco Service
Wasstraat
Autostofzuiger
Boedelbak verhuur

TANKSTATION
--------------------------------------------------------------------------openingstijden tankstation : ma. t/m vr. : 07.00 tot 22.00
zaterdag : 07.00 tot 21.00
zondag
: 08.00 tot 21.00
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Slush Puppy machine bij AnyTyme de Wijk
Anytime De Wijk heeft sinds de kort de beschikking over een Slush Puppy Machine.
Slush is een ijsdrank dat bestaat uit een bevroren mengsel van water en siroop met
verschillende smaken.
Het ijs wordt vermalen, waarna het met een
rietje kan worden opgedronken. Beter bekend
als Slush Puppie. Bij Anytime zijn deze te
verkrijgen in de smaken Aardbei en Bosvruchten. En kosten slechts een euro. Het ijsdrankje
bestaat al jaren, maar het kent momenteel een
opleving. Klaas Henderiks van Anytime zag er
daarom wel iets in. ‘Mijn ouders verkochten
vroeger ook in de zaak. Het is eens weer wat
anders dan een verpakt ijsje, en het smaakt
verfrissend.’ Ook heeft Anytime De Wijk binnenkort de beschikking over een nieuwe softijsmachine met een nieuwe softijslijn.
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GOED EN
VOORDELIG
HERMADIX
HOUTOLIE PV 94 ZWART
KOOPMANS
ECOLEUM ZWART
TENCO
HOUTCOAT ZWART
NU VANAF 5 LTR.
25% KORTING
WOLTING DE WIJK
Dorpsstraat 81
7957 AT De Wijk

Opening uniek familie bedrijf in de Wijk
Wedstrijdatleet Jeanet Wolf uit de Wijk is al enkel jaren actief als personal trainster
en voeding- en leefstijlcoach met haar bedrijf Wolfcoaching. Haar vader Martin Wolf
had een idee om mensen virtueel fietsplezier te bezorgen, dat werd Bikentertrainer.
Omdat het winkelpand van de familie Wolf aan de Dorpsstraat 36 sinds het vertrek van
de Primera naar WenS leeg stond werd een plan gesmeed. De afgelopen weken is er
een unieke samenwerking tot stand gekomen tussen Bikentertrainer en Wolfcoaching.
Bikentertrainer is een bijzonder concept en
het eerste in zijn soort! Je fietst een virtuele wereld binnen waarvan je het bestaan
niet wist. Fiets indoor op de tacx I-Genius
multiplayer de zwaarste tourtochten, meest
intensieve bergetappes of bereid je perfect
voor op ´l Alp d´Huez of de Mont Vetoux.
Met films waarmee je o.a. de ‘l Alp d’Huez
reallife kunt fietsen via 4,2” schermen en
waarbij je de stijgings (en dalings) percentages van de berg perfect voelt.
Wolfcoaching biedt een privé setting waar
je als fanatiek krachtsporter vindt wat je

nodig hebt. Met nooit meer dan drie personen tegelijk kun je op je gemak en in alle
rust trainen met de zwaarste apparatuur.
Wolfcoaching biedt je de mogelijkheid om je
prestaties te vergroten en je doelen te bereiken, eventueel met behulp van personal
trainster, diëtist en wedstrijd-atleet Jeanet
Wolf. Met openingstijden van 7.00 - 21.00
uur en 7 dagen per week geopend kun je
komen sporten wanneer het jou uitkomt.
Voor meer informatie kijk je op:
www.bikentertrainer.nl
www.wolfcoaching.nl

Bloemenactie Apollo in De Wijk
De leden van de Koninklijke muziekvereniging “Apollo” gaan op dinsdagavond 22 april
bloemen verkopen in het dorp De Wijk. De bloemenactie is een jaarlijkse actie van de
vereniging.
Vanaf 18.00 uur komen de
leden huis aan huis langs
met onder andere
hanggeraniums, Spaanse
margrieten en petunia’s verkopen.
Ook kunt u bloemen kopen van Apollo
vanuit de schuur achter de winkel van
Bloemenboetiek Jarina aan de Dorpsstraat
in De Wijk.
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Roelof Klomp (84) zwoegt gewoon verder
DE WIJK – Terwijl menig leeftijdgenoot het rustig aan doet op de oude dag , of achter
de geraniums duikt zwoegt Roelof Klomp gewoon verder. Blad harken, gras maaien, de
heg knippen, planten verpoten noem het maar op, voor de 84 jarige Klomp lijkt het
geen moeite teveel.

De vitale Klomp peinst er echter niet over
om te stoppen met de werkzaamheden
in en rondom huis. Alweer vijf jaar is hij
actief voor de klussendienst De Wijk/Koekange. Voortgekomen uit de kleine nodenhulp waarvoor hij ook jaren actief was. En
hij beleeft er nog steeds veel plezier aan.
‘Zo lang ik het kan doen blijf ik doorgaan’.
Het zijn vooral de tuinwerkzaamheden
die hij verricht, voornamelijk bij senioren
en leeftijd genoten in zijn woonplaats De
Wijk. ‘In het voorjaar en zomer heb ik het
daar best druk mee. In het najaar dan is
heb ik meer klusjes zoals blad opruimen’.
Niet alleen bij Senioren, want in principe

kan iedereen voor een klein bedrag per uur
kleine of lichte huishoudelijke klusjes laten
verrichten. Even bellen met de Gemeente
de Wolden of met Roelof zelf. Voor veel
klusjes is hij inzetbaar, uitzonderingen daar
gelaten. ‘Elektriciteit, stroom en dat soort
dingen daar begin ik niet aan lacht Klomp,
die in De Wijk een prominent inwoner is’.
Niet zo vreemd, want tot ’87’ was hij
uitbater van het bekende cafe Wittink in
het dorp. Oberen deed hij tot voor enkele
jaren geleden ook nog. ‘Sinds dochter Erna
met de brasserie is gestopt is het voor mij
ook mooi geweest’. Ondanks een werkzaam
leven blijft er ook nog tijd over voor andere
dingen. ‘Een paar keer per week biljarten
dat mag ik graag doen’.
De contacten met anderen en het ‘lekker bezig in de buitenlucht’ zijn is voor de
vitale en gezonde tachtiger de reden dat hij
nog zo actief is. ‘Gewoon doorgaan zeg ik
altijd maar, en dat doe ik dus ook maar’.

VTV de Slenken
heeft nog enkele tuinen te huur
Volkstuin vereniging de Slenken heeft nog enkele tuinen beschikbaar om te huren.
De tuintjes liggen gunstig t.o.v. van de zon en de grond is van uitstekende kwaliteit.
Oppervlakte van een tuin kan variëren van een halve tot maximaal twee are.Belangstellende kunnen zich opgeven bij Jans Westerbeek, tel. 0522-440446 in de Wijk.
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Arbeidsrecht

DE G R AAF

Oprichting Arbeidsrechtpraktijk is een feit
DE WIJK - Arbeidsrechtpraktijk is een landelijk netwerk van zelfstandige adviseurs
en juristen op arbeidsrechtelijk gebied. Arbeidsrechtpraktijk werkt vanuit het
principe dat iedere MKB-er laagdrempelige toegang zou moeten hebben tot hoogwaardige, professionele en persoonlijke adviezen en diensten. Dat geldt ook voor
particulieren.
De leden werken vanuit hun eigen praktijk en ondersteunen elkaar waar nodig. De
specialisten staan voor een persoonlijke aanpak en zijn niet uit op onnodige werkzaamheden. Ook geven zij een helder inzicht in uw kosten. Door de lage overhead
kunnen zij hun cliënten bijstaan tegen concurrerende uurtarieven.
Mede-oprichtster en arbeidsrechtjurist Caroline de Graaf-Tolkamp bedient vanuit
haar eigen praktijk ‘Arbeidsrecht de Graaf’ de regio Noord- en Oost Nederland. Zij
adviseert en begeleidt het MKB en particulieren bij arbeidsrechtelijke vraagstukken. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn over een arbeids- of beëindigingsovereenkomst. Ook adviseert zij bij ontslagzaken via het UWV of procedeert voor u bij de
kantonrechter. Verder geeft zij bedrijfsvoorlichting en workshops op maat op het
gebied van het arbeidsrecht.
Kijk voor meer informatie op de website van Arbeidsrechtpraktijk www.arbeidsrechtpraktijk.nl. Neem voor aanvullende informatie of een vrijblijvend advies
contact op met Caroline de Graaf-Tolkamp, tel. 06 – 252 83 566 of mail naar info@
arbeidsrechtdegraaf.nl. Wij helpen u graag.

Zwembad gaat weer open
De medewerkers van de zwembaden in De Wolden zijn alweer druk bezig met het zomer
klaar maken van het zwembad. En er moest heel veel gebeuren. Onkruid krabben, bassins
schoonspuiten, verfen, hokjes schoonmaken, zwemabonnementen klaarmaken enz. enz.
Op 28 april gaat zwembad De Slenken in de Wijk weer open. Hebt u al een zwemabonnement voor 2014 besteld? Dat kan nog tot 28 april tegen voorverkooptarief. Daarna geldt het
seizoen tarief
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Luchies Bouw
Wiltenweg 19
7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

www.luchiesbouw.nl

Avond4daagse De Wijk:
doe mee!
Van 13 tot en met 16 mei 2014 is de Avond4daagse
in De Wijk. Vier dagen wandelen in De Wijk en
omgeving. Jong en 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. Inschrijven voor de Avond4daagse is vanaf heden mogelijk
bij TIP kantoor in De Wijk in de molen. De Wijk. Kosten 4 dagen: 5 euro. 1 dag: 2 euro.
Dinsdag gaat de route richting IJhorst, woensdag naar Koekange, Donderdag richting
Rogat en vrijdag rondom De Wijk.
Helpt u mee?
Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om deze tocht tot een groot succes te maken, ook jouw
hulp is van harte welkom. Er zijn diverse klussen, zoals het helpen bij de inschrijvingen, bemensen van de stempelpost, uitdelen van versnaperingen enz.
Help je ook mee? Meld je nu aan via mail avond4daagsedewijk@gmail.com
10

Benefietconcert voor goede doel
Op zaterdag 3 mei wordt er een benefietconcert georganiseerd in Café de Wiekslag in
De Wijk. Het goede doel is de stichting Homeride/ Ronald McDonald Kinderfonds. Hier
wordt belangeloos aan mee gewerkt door Normaal coverband Gin Gedonder, Singer
Songwriter Ruud Fieten, DJ Hillman en HRB Sound.
Organisator van het benefietconcert is Lisanne Fieten. ‘Mijn neefje Koen heeft bij de
geboorte 3 weken in het UMCG in Groningen gelegen in verband met een darmziekte. De
ouders van mijn neefje konden toen gebruik maken van het Ronald McDonaldHuis, zodat zij
dicht bij hun kindje konden zijn. Sindsdien is het idee ontstaan om ons voor dit goede doel
in te zetten. Er zijn al verschillende acties opgezet om het sponsorgeld op te kunnen halen, het benefietconcert is hier één van’. De entree bedraagt 5 euro, dit zal volledig naar
het goede doel gaan. Ook wordt er een loterij gehouden, waarvan de opbrengst volledig
naar Homeride zal gaan. De prijzen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door de plaatselijke
middenstand. Café de Wiekslag zal van de totale omzet ook een percentage beschikbaar
stellen voor het goede doel. Het benefietconcert begint vanaf 21.00 uur.

Kinderen besmet met virus
De afgelopen drie maanden hebben twaalf (combi)groepen 6 van de basisscholen in De
Wolden meegedaan aan het Leesvirus. Zij hebben tien boeken gelezen, hun mening gegeven over de boeken op de website www.leesvirus.nl, vragen beantwoord en werkstukken
gemaakt. Hier konden de leerlingen punten voor hun school mee verdienen. Alle leerlingen zijn behoorlijk besmet geraakt met dit virus en kunnen het lezen niet meer laten!
Dit jaar zijn er twee winnaars! Groep 6a van De Horst uit De Wijk en groep 5/6 van De
Arendsvleugel uit Ruinerwold, elk met 200 punten. De scholen hebben een wisselbeker en een
boek ontvangen. Groep 6 van ’t Oelebröd is derde geworden met 178 punten. Tien groepen
hebben het Leesvirus op 8 april afgesloten in de Buddingehof in Ruinerwold. De kinderen
werden ontvangen door het Leesvirusteam. De kinderen konden hun stem uitbrengen op het
boek dat zij het mooist vonden. Het meest besmette boek is Mees Kees gaat verhuizen van
Mirjam Oldenhave, want dat kreeg de meeste punten van de leerlingen. Alle groepen hadden
een act, lied of dans rond een of alle Leesvirusboeken ingestudeerd en presenteerden dit aan
de andere scholen. De afsluiting bestond verder uit een korte kennisquiz over de boeken. De
winnaar ontving voor zijn/haar klas een heerlijke slagroomtaart. Op de valreep kwam fotografe/journaliste mevrouw Samsung (presentatrice Femke Meijberg) langs en mochten een
aantal kinderen een gek hoofddeksel en/of grappige bril opzetten en een ‘selfie’ maken. Alle
kinderen hebben na afloop een oorkonde ontvangen.
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Begrafenisvereniging R.I.P.

de Wijk - IJhorst

secr. Dhr. E. Kalter
Adm. Mevr. A. de Jonge-Bouwknegt
Begrafenisvereniging
R.I.P.
Julianaweg 17
Dorpsstraat 75
de Wijk - IJhorst
7957 BKBegrafenisvereniging
de Wijk
7957 ATR.I.P.
de Wijk
tel. 06-25256106
tel. 0522-442672
- IJhorst
secr. Dhr. E. Kalter de WijkAdm.
Mevr. A. de Jonge-Bouwknegt
email : engbertkalter@ziggo.nl
Julianaweg 17
Dorpsstraat 75
secr. Dhr. E. Kalter
Adm. Mevr. A.7957
de Jonge-Bouwknegt
7957 BK de Wijk
AT de Wijk
Julianaweg
17
Dorpsstraat
75
tel.
06-25256106
tel.
0522-442672
7957 BK de Wijk
7957 AT de Wijk
email : engbertkalter@ziggo.nl
Wat doet de Begrafenisvereniging R.I.P.
tel. 06-25256106
tel. 0522-442672
email : engbertkalter@ziggo.nl
De doelstelling van de vereniging is het op waardige wijze verzorgen van de uitvaart van leden, waarbij geen winstdoelstelling wordt nagestreefd. De vereniging is een natura uitvaartvereniging.
Wat doet de Begrafenisvereniging R.I.P.
Dat wil zeggen dat zij in geval van overlijden van een van haar leden op professionele wijze de
uitvaart
Er wordt dus geen geld uitgekeerd maar diensten beschikbaar gesteld.
Wat
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de verzorgen.
Begrafenisvereniging
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lidmaatschap
is gebaseerd
op €.
een
persoonlijk
en staat open
voor
personen
welke !
hebben
€. 2500,00
totmoeite
ca.
3000,00
Het
is van
dusca.alleszins
de
waard. omlidmaatschap
lid te zijn/worden
van
onze
vereniging
woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van de vereniging nl. de Wijk - IJhorst e.o.
Lid
kan vanaf 18 jaar.
Hetworden
is dus
de moeite
waard
om van
lid een
te lidmaatschap
zijn/worden
van onze vereniging !
Wij
hopen
u tealleszins
hebben overtuigd
wat de
voordelen
zijn.
Ons lidmaatschap is gebaseerd op een persoonlijk lidmaatschap en staat open voor personen welke
Het
lidmaatschap
bedraagt
( per 2013
) voordelen van een lidmaatschap zijn.
Wij
hopen
uzijn
te hebben
overtuigd
wat de
woonachtig
in het verzorgingsgebied
van de vereniging nl. de Wijk - IJhorst e.o.
Per persoon
32,00 per jaar. Kinderen tot 18 jaar vallen hier ook onder.
Onsworden
lidmaatschap
is €.
gebaseerd
Lid
kan vanaf
18 jaar. op een persoonlijk lidmaatschap en staat open voor personen welke
Indien
op latere
leeftijd lid wordt,
men een instappremie
woonachtig
zijnmen
in het
verzorgingsgebied
van deisvereniging
nl. de Wijk - verschuldigd.
IJhorst e.o.
Toeslag bij niet automatische incasso is €. 1,00 per lid.
Lid worden
kan vanaf
18 jaar.
Het
lidmaatschap
bedraagt
( per 2013 )
Per persoon €. 32,00 per jaar. Kinderen tot 18 jaar vallen hier ook onder.
Kijk ook eens
op onze
website
www.begrafenisvereniging.nl/rip-de-wijk.
Het lidmaatschap
per 2013
Indien menbedraagt
op latere( leeftijd
lid) wordt, is men een instappremie verschuldigd.
Toeslag bij
niet
automatische
incasso
is €.jaar.
1,00 per
lid.
Per
persoon
€. 32,00
per
Kinderen
tot 18 jaar vallen hier ook onder.
Wilt u graag
persoonlijke
toelichting
neemt is
u dan
contact op verschuldigd.
met een van bovengenoemde
Indieneen
men
op latere leeftijd
lid wordt,
men gerust
een instappremie
bestuursleden
van
onze
vereniging.
Wij
zijn
graag
bereid
om
op
uw
vragen
antwoord te geven.
Toeslag
bij
niet
automatische
incasso
is
€.
1,00
per
lid.
Kijk ook eens op onze website www.begrafenisvereniging.nl/rip-de-wijk.

ook
op onze
website
www.begrafenisvereniging.nl/rip-de-wijk.
Wilt uKijk
graag
eeneens
persoonlijke
toelichting
neemt
u dan gerust contact op met een van bovengenoemde
bestuursleden van onze vereniging. Wij zijn graag bereid om op uw vragen antwoord te geven.
Wilt u graag een persoonlijke toelichting neemt u dan gerust contact op met een van bovengenoemde
bestuursleden van onze vereniging. Wij zijn graag bereid om op uw vragen antwoord te geven.
www.begrafenisvereniging.nl/rip-de-wijk
lid van de Bond van uitvaartverenigingen in de provincie Drenthe die aangesloten is bij:
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www.begrafenisvereniging.nl/rip-de-wijk
lid van de Bond van uitvaartverenigingen in de provincie Drenthe die aangesloten is bij:
www.begrafenisvereniging.nl/rip-de-wijk

Twee keer een volle bak voor De Bloem
Onder de bezielende regie van Angelique Houkes heeft Rederijkerskamer De Bloem
vrijdag 4 april en zaterdag 5 april voor een enthousiast publiek het blijspel ‘Wie is hier
de dokter?’ opgevoerd. Na een gedegen voorbereiding voor en achter de schermen vanaf
november vorig jaar, én met de nieuwe toneelverlichting in de Havezate, had iedereen
er zin in om een goede voorstelling neer te zetten. En dat is gelukt!

Beide avonden hebben de spelers van De
Bloem mogen optreden voor een zeer goed
gevulde zaal. Het publiek leefde mee met
alle perikelen die plaats vonden in en
rondom de praktijk van dokter Prik. De
spelers werden na afloop beloond voor met
een staande ovatie. De cast bestond uit:
Martijn Mans, Albertje Hulzebos ,Tinus
Nijstad, Henk Velthuis, Anneke van Asselt,
Thea van de Wetering , Annet van Eerden,
Mathieu Frings, Jan Bennink, Anko Scholtens en Hans Kalter. Alle spelers werden
vakkundig gegrimeerd door de dames Tieneke Bennink en Alien Liezen. Sabrina de
Haan was de souffleuse en Thom Nijstad
bediende licht en geluid. Het decor is met
prachtige nieuwe delen aangevuld door
Bouwbedrijf Gerrits uit de Wijk.

Wat De Bloem betreft nemen alle betrokkenen, zowel voor als achter de schermen,
even pauze, maar binnenkort zullen de
eerste voorbereidingen weer worden getroffen ter voorbereiding op het nieuwe te
spelen stuk in 2015.
Wilt u ook eens meespelen of een andere
rol achter de schermen hebben? Stuur een
mail naar info@rederijkerskamerdebloem.
nl en er zal zeker contact met u worden
opgenomen. Draagt u Rederijkerskamer
De Bloem een warm hart toe? Donateurs
zijn natuurlijk van harte welkom. Op het
hierboven genoemde mailadres of op onze
website www.rederijkerskamerdebloem.nl
vindt u alle informatie.
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Pot met goud gevonden bij Wolting
Vind de pot met goud” Dat was de slogan van de actie van Wijzonol van de afgelopen 3
maanden. Iedere klant die in die periode een pot verf liet mengen bij een Wijzonol verkooppunt maakte kans op mooie prijzen.
Anita Stoffer uit Koekange was een van de
gelukkigen. Zij vond bij Wolting in De Wijk
een pot met goud en won daarmee een Wijzonol verfpakket t.w.v. € 250.00. Hartelijk
gefeliciteerd!

Tropische verrassing in De Stapel
Beeldenatelier Wildschutserve, Stapelerweg 29 in De Stapel, presenteert vanaf Paaszondag 20 april een bijzondere expositie: ‘Saba’s riffen en regenwouden’ door Heleen
Cornet. De Sabaanse kunstenares toont de weelderige natuur van het Caribisch-Nederlandse eiland Saba.
Voor de bezoekers een bijzondere kennismaking met de kleurrijke koraalriffen en het mysterieuze nevelwoud van dit bij velen onbekende stukje tropisch Nederland. U bent vanaf
Paaszondag t/m 1 juni van harte welkom op vrijdag t/m zondag en op feestdagen van
11.00 uur – 17.00 uur.

Komt er een skatebaan in De Wijk?
Een skatebaan in het dorp, dat is de grootste wens van Ivar Mos. De 12 jarige Ivar is al een
tijdje in gesprek met Speeltuinvereniging de Speulhorst om te kijken of er in De Wijk een
skatebaan(tje) kan worden aangelegd. Hij heeft nu een mooi inschrijfformulier gemaakt. Dit
ligt bij supermarkt Coop en bij OBS de Horst. Als er genoeg kinderen zijn die het ook leuk vinden, dan gaat de Speulhorst haar best doen om te kijken of het te mogelijk is. Lijkt het jou
ook leuk! Vul dan je naam in op het formulier bij de supermarkt of bij de Horst. En wie weet
heeft de jeugd dan straks een mooie skatebaan.
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Voor

kleine………

en

Grote hypotheken
Gaat u naar:

De Hypotheekspecialist
Bel voor een afspraak:

0528-370592
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Informatie:

Alarmnummer ................................................................... 112
Begrafenisvereniging RIP De Wijk ..........................0522 – 442672
Bibliotheek De Wijk ....................................................... 0522 – 441434
Centraal Meldpunt De Wolden ................................. 0528 – 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe ............0522 238508
Gemeente De Wolden ................................................... 14 0528
Huisartsenpost Meppel ................................................ 0900-1120112
Huisartsenpraktijk De Wijk ....................................... 0522 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
OBS de Horst ...................................................................... 0522 441 942
Ontmoetingscentrum De Havezate .......................0522-44 42 00
Politie de Wolden ............................................................ 0900-8844 (geen spoed)
Regionale nieuws ............................................................ www.weblog-dewolden.nl
Tourist Info de Wijk ....................................................... 0522-44 32 75

deWijk.info

Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws over De Wijk is ook te vinden op: www.dewijk.info
Volgende editie verschijnt 3 mei 2014. Kopij inleveren voor 28 april 2014 10.00 uur
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