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Matrixborden geplaatst aan de Dorpsstraat

deWijk.
De Wijk heeft sinds vorige week de 
beschikking over een tweetal Matrixbor-
den. Deze werden   geplaatst aan beide 
kanten van de Dorpsstraat nabij de over-
steekplaats naar de Postweg. Een matrix-
bord of signaalgever is een verkeersbord 
dat verschillende symbolen en snelhe-
den kan tonen. Het digitale bord wordt 
gebruikt om weggebruikers te attenderen 
op de maximumsnelheid. Hiermee komt 
Gemeente de Wolden tegemoet aan de 
wensen van de inwoners om deze over-
steek veiliger te maken.

Veel schoolkinderen uit het nieuwbouwplan Dunningen steken namelijk de Dorpsstraat 
over bij het kruispunt met de Postweg naar de brede school. Om het oversteken veiliger 
te maken besloot het college eerder al om extra maatregelen te gaan treffen bij het 
kruispunt. Gemeente de Wolden coördinator Gerard Velthuis: ‘De Weg is eerder al iets 
breder gemaakt, ook zijn er nu opvallende witte strepen getrokken op het asfalt. Dit al-
les moet de veiligheid zeker ten goede komen’.

Voorlopig is De Wijk het enigste dorp in De Wolden die de beschikking heeft over Ma-
trixborden. Deze digitale borden staan alleen aan tijdens schooltijden van maandag tot 
vrijdag. Velhuis:  ‘Dit is namelijk zo afgesproken en ingesteld. Ook om te voorkomen dat 
de passerende automobilisten er aan gewend raken, en het effect misschien verdwijnt. 
Maar dat kan gemakkelijk aangepast worden mocht daar aanleiding toe zijn’.  
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SMAAKMAKERSFESTIVAL 

Het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 september 
2014 wordt een spraakmakend weekend voor de gemeen-
te De Wolden!

In dat weekend vindt op een terrein aan de Julianaweg in De Wijk een heel nieuw en eigen-
tijds festival plaats, te weten het Smaakmakersfestival.  Vijfentwintig deelnemers, die streek-
producten, wereldproducten en puur voedsel hoog in het vaandel hebben staan, komen dan 
hun verhaal met betrekking tot voedselbeleving vertellen. Op een ludieke manier  bereiden zij  
heerlijkheden via hun mobiele keukens in bijv. een gastronomische Volkswagenbus  of een cu-
rieuze BBQ-kar.   Denk daarbij aan bijzondere gerechten als: pulled porc, te weten 12 uur low 
and slow gegaarde varkensschouder, geserveerd op een broodje, Koreaanse taco’s, smoothy’s 
op basis van groene thee,  runderhamburger met koffiekruiding, pizza van een houtgestookte 
pizza-oven, suikerspin (9 heerlijke smaken en 1 vieze!) Ook komen deelnemers van door Land-
schapsbeheer Drenthe georganiseerde foodwalks vanuit diverse dorpen in De Wolden naar De 
Wijk. Zij gaan op het Smaakmakersfestival  aan de slag met  het tijdens een wandeling in hun 
dorp verkregen voedsel uit de natuur. 

Kortom, bezoekers kunnen beide dagen genieten van niet alledaagse, tongstrelende, hapjes en 
drankjes!  Een ideale gelegenheid om met een vriendengroep, met buurtgenoten  of met col-
lega’s af te spreken en al etend gezellig bij te kletsen! De toegang tot het festival is gratis, er 
wordt alleen betaald voor de drankjes en de hapjes/gerechten die gegeten worden. Bovendien 
zal  het festival worden opgeluisterd door muziek, passend binnen de sfeer, en is er voldoende 
animatie voor de kinderen. Meer info:  www.smaakmakersfestival.nl 

Oproep Oranjevereniging
Het is al weer een paar weken geleden dat het Wijkerfeest heeft plaatsgevonden. Via 
deze weg willen wij dan ook alle bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en niet te verge-
ten onze sponsoren bedanken voor deze fantastische week.

Binnen het huidige bestuur treden een aantal leden af. Om ons te ondersteunen in het 
aankomend jaar en te zorgen voor continuïteit van het bestuur in de daarop volgende 
jaren, zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter. Wil jij je inzetten voor 
activiteiten in het dorp (Koningsdag, 4-5 mei, Wijkerfeest), vindt je het belangrijk dat deze 
activiteiten naar de toekomst toe ook gewaarborgd blijven, en vindt je het gezellig om on-
derdeel uit te maken van het bestuur, neem dan contact op met een van de bestuursleden. 
Ben je meer de persoon voor het delegeren en je hebt geen last van podiumvrees, dan is de 
functie van voorzitter misschien iets voor jou! www.oranjeverenigingdewijk.nl 
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ABS De Ronde regelt uw belasting-
aangiften en verzorgt professioneel 
belastingadvies. Voor ondernemers en 
particulieren.

Starter? Bel voor gratis 
kennismakingsgesprek. 
De koffie is inclusief 
de BTW…voor onze rekening!

Burg. Veenhovenplein 1
7957 BA  De Wijk
0522-445801 / 06-48784279
info@absderonde.nl

Griet en Piet
-  Ut Zwembad is weer dicht
-  Klopt
-  Net op het moment dat ut Mooi weer wordt
-  Dat is toch elk joar zo
-  Vremd genog wel
-  De privatisering van het
 Zwembad komp er t.z.t ook an
-  Ut zal zo’n vaart niet lopen
 Of wel?
-  Denk ut wel.
-  Net as Rune zuukt ze initiatiefgroepen om  
 sluuting te veurkomen.
-  Doar is het gelukt
 Dus dan kan’t hier ook vast wel
-  Smaakmakersfestival
 Kom er an 27 en 28e september
-  Hmm smikkelen en bikkelen
-  Mit muziek en vermaak’
-  Valt samen mit burendag
-  Klopt zaterdag eerst wel eem
-  Is er nog meer te doen?
-  Ja op 18 oktober speult er Wieker 
 muzikanten van 2 bands  hier
-  O ja, woar dan?
-  In een feest tente bij de Wacker
 Hek e heurd.
-  En veur wie is dat dan?
-  Veur iederiene natuurlijk.
-  Anders nog agendatips?
-  Ja nog ver weg, 20 december
-  Wat dan?
-  Dan speult Boerenblond
 ut nije programma bij de Havezate
-  Doar muk bij weeen
 Is altied snel uutverkocht
-  Bint er al koarten te koop?
-  Dat kan pas vanaf 1 oktober
 bej Tip de wolden en Bemo
-  Yow
- Goed Goan

	  

	  

	  

A.S.	  vrijdag	  middag	  26-‐9	  

en	  zaterdag	  27-‐9	  zijn	  wij	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  gesloten	  
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Loei Leuke Markt in de Havezate

Op zaterdag 4 oktober wordt er voor het eerst een ‘Loei Leuke markt’ georganiseerd 
in de Havezate. Tijdens deze markt zijn er vele kraampjes te ontdekken zoals woon-
decoractie, uiterlijke verzorging, dierenproducten en natuurlijk de culinaire hapjes 
die vragen om geproefd te worden. 

Het moet volgens de organisatoren Tanja Smit en Marjolein Lindenhols een heerlijke mid-
dag worden vol verassingen. ‘ Het idee hiervoor is ontstaan tijdens een gezellig gesprek op 
de bank, en nu moest het ook maar eens uitgevoerd worden’ aldus Smit. Een naam was ook 
zo bedacht. Lindenhols: ‘Wij zochten een naam die apart is, en blijft hangen.  Aangezien 
het deze dag ook dierendag is kwamen we uit op deze naam. In dit geval de koe dus!

De Loei leuke markt is een sfeervolle markt voor het hele gezin. Er is in de Havezate een 
podium waar bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende workshops.  Hier omheen 
staan de vele kramen met aantrekkelijke producten. De markt wordt omlijst met activitei-
ten voor de kinderen. 

Kinderen kunnen deelnemen aan  één van de  workshops die worden gegeven, zowel bin-
nen als buiten. Zo kunnen ze de workshop spraypainting volgen of haarknipjes maken. Kin-
deren kunnen zich ook laten schminken of smullen van een suikerspin.  Smit : ‘Dus neem 
je kinderen, (groot)ouders, vriendjes en vriendinnetjes mee’. De eerste 200 bezoekers 
ontvangen een goodiebag met leuke artikelen, daarbij is er ook aan dierendag gedacht. De 
Loei leuke markt  wordt om 17.00 uur afgesloten. Het Rad van Avontuur draait dan laatste 
ronde. De hoofdprijs is daarbij een ’Koesafari voor 4 personen’ bij Vechtdal Hoeve. Bedoe-
ling is dat de markt een jaarlijks terugkerend evenement wordt. 

De Loei leuke markt is op zaterdag 4 oktober  van 12.00 uur tot 17.00 uur in de Havezate 
in de Wijk. De entree is gratis.  
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Cursus ‘Auto te water’ bijzondere ervaring

De meeste mensen moeten er niet aan denken om met de auto in het water te gera-
ken. Toch gebeurt het jaarlijks tussen de 750 en 800 keer in ons waterrijke landje. 
Daarbij vallen tussen de 50 en 100 slachtoffers. Niet iedereen weet wat te doen als 
men met de auto in het water belandt. Vaak is er een paniekreactie. Daarom organi-
seerde Veilig Verkeer afdeling De Wolden vrijdagmiddag een demonstratie ‘Auto te 
Water’. 

Tijdens deze cursus leerden de deelnemers hoe ze het beste kunnen reageren in een 
dergelijke situatie. Daarnaast ondervindt men aan de lijve hoe het is om met auto en al 
in het water te belanden. Dit vond plaats vinden in Zwembad de Slenken in De Wijk. En 
werd verzorgd door instructeurs van Duikschool Divearound uit Dwingeloo. 
Ongeveer vijfentwintig deelnemers hadden zich hier voor opgegeven. Waaronder de 
familie Baas uit Assen. Vader, moeder, dochter en schoonzoon mochten als eerste met de 
auto te water. Alle vier waren snel uit de zinkende auto. Nog voor deze de bodem van 
het zwembad raakte. Bij de tweede oefening moest het gezin uit de auto zien te komen 
nadat deze was vol gelopen met water. Ook dit ging zonder problemen. ‘Een bijzonder 
ervaring was, die we graag een keer wilden mee maken’ het aldus vader Baas. Dochter 
Laura die achterin de tweedeurs auto zat vond het een heel klein beetje spannend. ‘Niet 
in paniek raken, maar rustig blijven. Dat hebben we zoals gezegd gedaan. Het is me 
enorm mee gevallen’. Uiteraard was er voor de deelnemers weinig gevaar te duchten. 
Drie duikers waren aanwezig om eventueel snel assistentie te verlenen. Jan Huizing van 
veilig verkeer afdeling De Wolden sprak van een ‘geslaagde cursus’.  
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177

Luchies Bouw
Wiltenweg 19

7957 AM De Wijk
Telnr: 06 - 41282260

 www.luchiesbouw.nl

ECOLEUM 

HOUTOLIE PV 94

HOUTCOAT ZWART

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG
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Tomeloos enthousiasme bij opening Grens-
loos Kunst Verkennen

Grensloos Kunst Verkennen editie 7 werd op 12 september geopend in het Kerkje 
op de grens van IJhorst en De Wijk. Een passende locatie voor het grenzeloze. Niet 
alleen om de plek tussen de beide plaatsen, maar ook om de kunst die er nu in huist. 
De barok gegolfde sculpturen van papier voelen zich thuis in een Gotische omgeving. 
Het beeld van Couzijn van Leeuwen wil daar niet meer weg.

Martijn Nijsingh, voorzitter van de organisatie, nam het voortouw en leidde het gezel-
schap door een inspirerende avond. Daarna was het gezongen woord aan Jan Rot. Binnen 
de korste keren had hij de mensen aan het zingen. We zitten in een kerk. “Hoe christelijk 
zijn we eigenlijk?”  Wat geen dominee voor elkaar krijgt, daar draait Jan Rot zijn hand 
niet voor om. 

André Tempelaar liet in een gepast tempo alle kunstenaars de revue passeren, terwijl 
afbeeldingen getoond werden. Wat opvalt is dat landelijk bekende kunstenaars in deze 
editie een belangrijke bijdrage leveren.

Zoals elk jaar is er ook weer ruimte voor de literatuur. Ineke Fischer gaf aan dat dit-
maal zes jonge schrijvers een kans hebben gekregen. Zij schreven onder de inspirerende 
leiding van Gerard Stout. Niet de minste. Hij won onlangs de grote culturele prijs van 
Drenthe. Zes verhalen werden opgetekend en zijn verschenen in een dun, maar fraai 
boekwerkje. Hylke de Boer, een van hen, las zijn verhaal met verve voor. De ‘kerkge-
meente’ was sprakeloos. Een luid applaus was zijn beloning.

Na het geroezemoes wat daarop volgde was Jan Rot weer aan de beurt. Zijn tomeloze 
enthousiasme werkte aanstekelijk. De sfeer zat er goed in. Als klap op de vuurpijl was 
daar het traditionele wijntje op het pleintje. Er werd nog lang nagepraat en het echte 
feest van de kunstroute kan beginnen.  

Grensloos Kunst Verkennen 2014
van 11 t/m 28 september
elke donderdag t/m zondag van 11.00 
uur tot 17.00 uur
Er zijn 3 startpunten.
De Wijk:  H.Tillemaweg 65
IJhorst:   Kerkweg 12 bij de Galerij
 Heerenweg 42 bij Kroko
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www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

www.bouwbedrijfboverhof.nl
De Wijk       Tel. 0522-851 233

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

SIGMA
SIKKENS
DRENT

WIJZONOL

WOLTING DE WIJK
  DORPSSTRAAT 81 
7957 AT DE WIJK
TELEFOON 441348

GOED EN VOORDELIG

SLECHT BEELD?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

Wij repareren alle gerenommeerde merken
DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

KOELKAST STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL
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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 
 

Juf Hilde door naar volgende ronde

Het is een spannende tijd voor juf Hilde van OBS de Horst. Zij is op 3 september moe-
der geworden van  zoon Duuk. Daarnaast is Hilde door naar de volgende ronde van de 
verkiezing Leraar van het Jaar 2014.  Op 4 oktober wordt de winnaar bekend wordt 
gemaakt Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht.

Fantastische leraren konden tot en met 11 april aangemeld worden voor de verkiezing Le-
raar van het Jaar 2014 en vele honderden leraren zijn aangemeld. Na de eerste juryronde 
zijn er 37 genomineerden overgebleven: tien genomineerden voor het basisonderwijs, tien 
voor het voortgezet onderwijs, acht voor het middelbaar beroepsonderwijs en negen voor 
het speciaal onderwijs.

Deze twaalf genomineerden gaan door naar de vakjury. Op zaterdag 4 oktober vindt de 
bekendmaking van de vier winnaars plaats tijdens een feestelijk evenement. De verkiezing 
Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, dat jaarlijks leerlingen, 
ouders, schoolleiders en leraren oproept hun favoriete leraar op te geven. De verkiezing 
draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroeps-
groep en is onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar.  
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Actie Appelmoes zoekt Appels en Helpers!

In het najaar zie je nogal eens  fruit ongebruikt onder de bomen liggen.  ‘Jammer’, 
vindt Marry Germs uit De Wijk. Ze heeft  een plan bedacht  om de appels die op 
deze manier verpieteren te verwerken tot appelmoes en de appelmoes te schen-
ken aan de Voedselbank.  Een mailtje naar de leden van het Netwerk Land van de 
Reest leverde drie enthousiaste leden op die samen met haar de appelmoesactie zijn 
gestart.

Wat houdt de actie in? Iedereen die over 
appelbomen beschikt, wordt gevraagd 
appels te doneren na de oogst. Dit mogen 
overgebleven appels zijn, appels met wat 
butsen en builen maar natuurlijk zijn ook 
gave appels van harte welkom. Iedereen 
die appels overheeft en wil doneren wordt 
gevraagd deze in te leveren. Verlaten ap-
pels en gevonden appels doneren aan het 
actiecomité mag natuurlijk ook! Er hebben 
zich al verschillende appelboom bezitters 
aangemeld maar door de tegenvallende 
oogst kunnen we nog meer aanvoer van 
appels gebruiken.

De lege potten stromen binnen, nu nog 
genoeg appels om ze te vullen. In De wijk 
kunt u de potten deponeren in de bak aan 
de Prof. Blinkweg 18 en in IJhorst in de 
bak bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42.
Zaterdag 4 oktober wordt er van alle ap-
pels appelmoes gemaakt. Dit mogen we 
doen in zorgcentrum Dunninghe. Hierbij 
kunnen we nog hulp gebruiken! Het stre-
ven is voldoende potten te kunnen maken 
voor voedselpakketten in de regio Zuid-
west Drenthe maar wie weet lukt het alle 
voedselpakketten in de provincie Drenthe 
van appelmoes te voorzien.

Kunt u niet mee helpen maar wilt u wel 
een bijdrage leveren denk dan aan een 
pak suiker, etiketten voor op de potten of 
iets bij de koffie voor de schillers tijdens 
de actiedag? Daar zijn we ook erg blij 
mee. Aanmelden kan via appelmoesactie@
hotmail.com  bellen kan ook naar Barbara 
van den Brink (0522-440384) of Marry 
Germs (0522-440547).
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Expositie landschap schilderijen bij “De Wiek”

Van september t/m december 2014 zijn 
in de deel van Schilderijen-boerderij De 
Wiek ruim 180 landschap schilderijen 
te bewonderen van 140 verschillende 
kunstenaars. De werken zijn van veelal 
kleine maar bekende kunstschilders uit 
de periode 1800 tot 1980. Er is werk uit 
de romantische periode, het Haagsche 
School impressionisme en de daarop vol-
gende stromingen. Ook enkele abstracte 
werken zijn in de collectie te vinden. 

De Wiek is sinds 1990 gevestigd in De Wijk 
(De Stapel). Eigenaren Eric en Frauke Veth 
hielden zich aanvankelijk zowel bezig met 
het restaureren als met de verkoop van schil-
derijen. Na de millenniumwisseling is het 
restauratie gebeuren steeds meer gaan over-
heersen en vanaf 2009 was de expositie al-
leen nog maar op afspraak te bezoeken. Eind 
vorig jaar werden de restauratie werkzaam-
heden gestaakt. De expositie ruimte is in de 

loop van dit jaar weer toonbaar gemaakt en 
aan en rond de voormalige boerderij aan de 
Stapelerweg is nogal wat achterstallig onder-
houd weggewerkt.

Dit najaar wordt een nieuwe start gemaakt 
met een eerste grote expositie. De openings-
dagen en -tijden zijn 18 t/m. 21 september, 
25 t/m. 28 september en 4, 5 en 6 oktober, 
tussen 11.00 en 17.00 uur. Daarvoor en daar-
na is De Wiek altijd op afspraak te bezoeken. 
De boerderij bevindt zich op de Stapelerweg 
57. Tel.: 0528-391685 – vethe@xs4all.nl 

Zwemseizoen weer ten einde
Het zwemseizoen voor de zwembaden in 
De Wolden is weer ten einde. Zaterdag 
6 september was de laatste kans om nog 
even een paar baantjes te trekken. En daar 
was het prima weer voor. In zwembad de 
Slenken stond het traditionele ‘stuivertje 
duiken’ weer op het programma. De bad-
meesters gooiden een paar honderd (grijp) 
stuivers in het zwembad. En daar wilde de 
jeugd maar al te graag naar duiken. Vanaf 15.00 uur hadden honden en hun baasjes 
het zwembad voor zich alleen. Enkele tientallen honden kwamen een frisse duik ne-
men in het zwembad.
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Op de koffi e bij:  
Anneke’s uitlaatservice
Wie:
ik ben Anneke Robben en heb sinds een paar maanden een 
honden uitlaatservice. 

Wat: 
Ben zelf gediplomeerd instructeur, mijn diploma’s gehaald bij de Martin Gaus Academy. 

Werkzaamheden:
Ik haal de desbetreffende hond(en) thuis op.  Maximaal 3 honden per groep, en prive uitla-
ten van de hond is ook mogelijk. 

Werkgebied: 
De regio waar ik in werk is De Wijk, IJhorst, Punthorst, Staphorst en Koekange. 

Wat nog meer:
Op onze Camping de Havixhorst is het ook 
mogelijk privélessen te krijgen in gehoor-
zaamheid en behendigheid. 

Mijn partner Martin Severein heeft sinds 
5 jaar een Speurhondenschool, en ook hij 
heeft weer enkele plaatsen beschikbaar. 

Op onze hond vriendelijke camping heb ik 
ook de beschikking over een leuke D-pony 
en een allround shetlander. Hiermee maak 
ik buitenritten. 

Contact: 
Voor uitlaatservice en paardrijden 
Anneke mobiel 06-46316696 
Voor het speuren met Martin 06-27292700
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Drentse bibliotheken helpen cursisten op weg

Inwoners van Drenthe die op zoek zijn naar een leuke en leerzame cursus of work-
shop, kunnen terecht op de website van de bibliotheken. Via een speciale interac-
tieve Cursuswijzer kunnen toekomstige cursisten precies zien wat het aanbod is en 
waar de opleidingen te volgen zijn.

‘Het is echt een verzamelplek van alle 
cursussen in Drenthe’, zegt coördinator 
Ronald Vos. ‘Iedere cursus kan ingevoerd 
worden, alle aanbieders van cursussen kun-
nen zelfstandig hun aanbod op de site van 
de Cursuswijzer zetten.’ Voor de kleinere 
aanbieder is dat geheel gratis, van grote 
organisaties wordt wel een vergoeding ge-
vraagd. Het digitale formulier is van grote 
eenvoud, zodat iedereen gemakkelijk zijn 
cursussen aan kan melden. Vos spreekt de 
hoop uit dat nóg meer aanbieders hun eigen 
cursussen en workshops zelfstandig gaan 
invoeren.

Ronald Vos heeft een heel team achter 
zich staan en hij gaat zelf ook op zoek 
naar cursussen die binnen de provincie 
gegeven worden. ‘Het is mijn taak om alle 
aanbieders te verzamelen en die samen te 
brengen op deze website. Ik struin daarvoor 
het internet af en probeer overal folders 
te krijgen, een aantal studenten voert die 
gegevens dan weer in de Cursuswijzer in.’

De coördinator constateert dat de database 
steeds voller loopt en dat steeds meer orga-

nisaties en particulieren de Cursuswijzer 
weten te vinden. Het bewijst tevens dat de 
bibliotheek meer doet dan alleen maar boe-
ken en dvd’s uitlenen. ‘Het is eigenlijk een 
zijtak van het bibliotheekwerk. Informatie 
verzamelen en weer delen met de mensen, 
is ook een taak van de bibliotheek’, weet 
Vos als geen ander. ‘Voor de bibliotheek is 
het belangrijk om in beeld te blijven.’
 
Over de Cursuswijzer:
De Cursuswijzer is een online catalogus 
die gemakkelijk doorzocht kan worden op 
rubrieken of op gemeente. Op de Drentse 
kaart kan op de gemeente naar keuze 
worden geklikt, waarna het aanbod in beeld 
verschijnt. Wie kiest voor een bepaalde 
rubriek, krijgt de cursussen en workshops 
voor heel Drenthe te zien. Er zijn rubrieken 
zoals taal, creatief, fotografie, muziek, 
geschiedenis, computer, sport, spiritueel en 
koken. Aanmelden voor cursussen kan ook 
via de Cursuswijzer.
De Cursuswijzer is te vinden op www.
bibliothekendrenthe.nl onder het kopje 
‘educatie’.
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scherpe aanbiedingen
dagverse groente en fruit
ambachtelijke bakkerij
biologische producten
online bestellen en bezorgen

 
  
 
 

                                                                  Nieuw  
 
 

Jeugd Kick Fun 
 

Weerbaarheidstraining en sportieve fun. 
 

Voor groepen 7-8 en de brugklassers. 
 

Voor meer informatie 0522-441090 of kom tijdens de 
burendag op 27 september van 10.30 – 14.30 naar de 

Havezate te de Wijk. 
 

Hier kunt u ook informatie krijgen over al onze andere 
activiteiten. 

 
Dan lid worden?  

 
Geen inschrijfgeld en de eerste maand  

50% korting. 
 

                       
              

 
 
 

 
          H. Tillemaweg 63b           Tel: 0522-441090           info@fitindewijk.nl 
           7957 CB De Wijk         06-53277670  www.fitindewijk.nl 
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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
Uitvaartzorg Gerda Habes .........................................06 125 6669

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 4 oktober 2014. Kopij inleveren voor 29 september 10.00 uur


