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Nieuwe Coop supermarkt De Wijk feestelijk geopend
mers en bewoners hebben we dit centrumplan
kunnen realiseren’. Ook Niek Slomp, eigenaar van Coop Dunnink vertelde over het tot
stand komen van de nieuwe supermarkt. Na
de officiële opening was er gelegenheid om
alvast een kijkje te nemen. Vanaf woensdag
8 juni is de supermarkt open voor publiek. De
winkel voldoet aan de nieuwste Coop formule
met een ruim assortiment. Ook de bakkerij is
mee verhuist waardoor bezoekers een unieke
kijk krijgen in de open bakkerij. Het mag
gezegd worden. Alles is vernieuwd, en het
ziet er geweldig uit. De Wijk kan trots zijn op
de nieuwe supermarkt. >>
Onder grote belangstelling is dinsdagavond de nieuwe Coop supermarkt geopend. De afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan de bouw van de nieuwe
supermarkt en de aanleg van het plein
op de Horstlocatie in de Wijk.
Met deze oplevering is de laatste bouwsteen van het centrumplan de Wijk afgerond. In eerdere fases van het centrumplan
zijn onder andere de oversteekplaats in de
Dorpsstraat, de herinrichting en uitbreiding
van het Holwortelplein en een ruime en
open toegang van het Holwortelplein met
aandacht voor de cultuurhistorische waarde
van de molen gerealiseerd. Wethouder Jan
ten Kate: ‘Dankzij de inzet van onderne-
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Vervolg van voorpagina
Centrumplan de Wijk
Het plein op de Horstlocatie is grotendeels klaar, waaronder de parkeerplaatsen voor bezoekers van het centrum in de Wijk. Bezoekers van de supermarkt hoeven nu niet langer de
Dorpsstraat over te steken met hun winkelwagen. De laatste afwerking, zoals het plaatsen
van lantaarnpalen en het aanleggen van beplanting, zal na de opening plaatsvinden. Hiermee
komt een einde aan het centrumplan de Wijk en is de gemeente erin geslaagd om de doelstelling te halen: een toekomstig de Wijk waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is en
waarin de Wijk aantrekkelijk is voor bezoekers aan onze gemeente.

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en
aanpassingen: Margreet
Scheeringa. Prins Bernardlaan 8 Koekange.
Telefoon: 06-23145260

Haar en/of
hoofdhuidproblemen!

Lummeldagen 3 juli

Zondag 3 juli Lummeldagen
Maak een afspraak bij kapsa- Boerpad Ruinerwold. Mulon Hairtrends in Ruinerwold. ziek, springkussens, knutselVoor een hoofdhuid analyse. paradijs, eten/drinken en meer
Festival voor jong en oud.
Tel: 0522 –481629.
13.00 -19.00 uur gratis entree.
kapsalonhairtrends.nl
www.lummeldagen.nl

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.
(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)
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Shell TIMMERMAN
Dorpsstraat 75a de Wijk
Telefoon 0522-760250

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

- Wat bint ze toch an doen
doar veur an in Dunningen?
- Dat huus mit die holten poalen?
- Doar ja
- Doar komp volgens zeggen ut
duurzaamste huus van Drenthe
- Zo, en dat wordt now bouwt
in oens mooie dorpie?
- Precies
- Det ongeluk doar vlak tegen
over lest was minder mooi
- In die kl** bochte?
- De Tijink bochte zo as ut
in de volksmond nuumt wordt
- Det was net as toen lang
niet fraai, nog zacht uut e drukt
- Kan doar niks an e doane worn?
ut blef een gevoarlijke situatie
- Vast wel, moar zal wel een
centenkwestie weeen denk ik
- Gemeentebelangen is er ook
wel mit bezig e west
- Ze hebt er toch Matrixborden stoan!
- Klopt, moar zul dat zin hebben?
- D’r wordt gewoon te hard reden
- Mut eerst weer wat gebeuren
veur er moatregelen truffen wordt
- Ut bekende kalf in de put!
- Zoiets
- Nog positief nejs?
- Ook wel.Wat hebben wej toch
een mooie, nije super kregen
- Prachtig heur, alles spik en span
- Een aanwinst veur ut dorp
- Dat is wel zeker
- Yow
- Goed Goan
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Schoolkorfbaltoernooi KV RoReKo geslaagd
Het v/d Belt Modewereld regionaal schoolkorfbaltoernooi op woensdagmiddag 25 mei was
geslaagd. Met een deelname van 51 teams van scholen uit Ruinerwold, Koekange, Nijeveen,
Meppel, Staphorst, IJhorst en de Wijk. Meer dan driehonderdvijftig kinderen deden ook dit
jaar weer mee aan het toernooi, zij streden in elf verschillende poules om de eerste plaats.
Na de voorrondes kwamen bij de jongste deelnemers als eersten uit de poule De Iekminions
uit IJhorst tegen De Gaarlandt Tijgers uit Nijeveen, hier werden de Iekminions de winnaar en
kregen de beker uit handen van International Maaike Steenbergen. In de poule van de groepen
5/6 kwamen De Horst Prutsers van OBS De Horst uit De Wijk tegen Gaarlandt 5 uit Nijeveen, in deze poule werd Gaarlandt 5 kampioen ook zij kregen een beker. Bij de oudste jeugd
groep 7/8 kwamen Gaarlandt 1 tegen Gaarlandt 2 in de finale, hier ging de Gaarlandt 2 met de
beker naar huis.
Daarnaast konden alle teams meedingen naar de schutterstrofee, het team dat de meeste strafworpen scoort wint de beker! Bij groep 3/4 kwamen De Horst RoReKo uit De Wijk als winnaar uit de bus. Bij groep 5/6 was Gaarlandt 6 het beste team en bij groep 7/8 waren het de
Fireballs van CBS De Wel uit Nijeveen die er vandoor gingen met de beker.
Als organisatie willen wij alle deelnemers en deelnemende scholen bedanken voor hun inzet
zodat wij kunnen spreken van een geslaagd schoolkorfbal toernooi. De winnaars van de groepen 5/6 en 7/8 gaan op zaterdag 4 juni aanstaande meedoen met het provinciale schoolkorfbaltoernooi te Hoogeveen. Namens de organiserende vereniging RoReKo de Wijk/IJhorst wil
ik ook als laatst alle vrijwilligers bedanken van Meko 74, KIOS, Kia, Dos 46 en van de organiserende vereniging RoReKo zonder hun hulp was dit niet mogelijk.
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Bouw duurzaamste woning Drenthe van start
In Plan Dunningen 3 wordt nog steeds volop gebouwd. Hier verrijzen woningen in vele soorten en maten. Bij de zgn. entree aan de Dorpsstraat kant viel ons oog op een woning in aanbouw. Waarvan de houten gebinten al staan. Bijzonder natuurlijk, omdat het anders is dan de
traditionele bouw. Meerdere bezoekers of toevallige passanten blijven even staan om het
bouwwerk te aanschouwen. Waarom is gekozen voor deze constructie? We vragen het aan
eigenaar en toekomstig bewoner Henk Bulder. (Samen met echtgenote Jessica Bulder - red)
Bulder: ‘Veel draagconstructies van gebouwen zijn van gewapend beton of van (gelaste)
staalprofielen die met stalen bouten aan elkaar worden verbonden. Beide vormen een aanzienlijke milieubelasting. Een houten draagconstructie is veel duurzamer. Maar zelfs daar is met
wat nadenken nog extra milieuwinst te halen. Ons dak wordt gedragen door eikenhouten gebinten. Wij hebben bewust gekozen voor rondhout, dat is bij dezelfde diameter sterker dan
vierkant gezaagd hout. Anders gezegd, je hebt bij dezelfde sterkte minder hout nodig. Bij
rondhout zijn er ook minder machinale bewerkingen nodig en dat scheelt weer in energieverbruik. Het schillen van de bomen gebeurt gewoon met de hand en de schillen worden netjes
gerecycled door Greenwall. Een laatste, niet onbelangrijk punt is dat de bomen afkomstig zijn
uit twee duurzaam beheerde natuurgebieden in Drenthe, het Fochteloerveen en het Noordse
Veld’.
De bomen worden door RobuustEiken in Veenhuizen bewerkt tot gebinten. De benodigde
energie voor transport is dus ook al geminimaliseerd. Om dezelfde reden hebben we bij de
bouw van ons huis zoveel mogelijk gekozen voor lokaal geproduceerde duurzame materialen
en lokale leveranciers en bedrijven. De energie voor transport is dan minimaal en je stimuleert
tegelijk de lokale economie. Ook dat is duurzaam. Peter Kroes van RobuustEiken heeft speciaal voor de bewerking van het rondhout een cursus gevolgd bij Ben Law, de autoriteit op het
gebied van bouwen met rondhout in Engeland. Peter heeft naast vaste vaklieden een aantal
boefjes voor hem werken; (zware) jongens die een vak leren in het kader van een resocialisatietraject. Dat is een heel andere kant van duurzaamheid. De langste liggers zijn ruim 15 meter lang, langer dan de bomen zijn. De bomen worden op een speciale manier met elkaar doorverbonden waarbij houten keggen en pinnen ervoor zorgen dat ze een geheel vormen. Het
gebruik van staal wordt hierdoor alweer geminimaliseerd. Helemaal te voorkomen is het gebruik van staal echter niet. Zo zijn er om het gebint te fixeren draadeinden in de poeren gemaakt die zowel trek- als schuifbelasting kunnen opnemen. Dit artikel werd oorspronkelijk
gepubliceerd op www.ditenergie.nl. DIT staat voor Drenthe in Transitie: een gezamenlijke
ontdekkingstocht naar een duurzaam en energieneutraal Drenthe. >>
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Wie is Henk Bulder?
De idealistische Henk Bulder (uit Buinerveeen) is werkzaam geweest als weg- en waterbouwer en heeft veel actuele kennis van techniek en wetenschap. ‘Ik zit niet te wachten op architectonische fratsen en heb de tekeningen zelf al gemaakt, Michiel mag ze nog netjes maken’
straalt Bulder met een knipoog. Met architect Michiel Post, eikenhoutspecialist Peter Kroes,
stroblokbouwer Pim Hondeveld, energie consultant Herman Harkink en leverancier Fred de
Gooijer heeft Bulder een team van experts en uitvoerders verzameld die hem ondersteunen
bij de realisatie van dit ambitieuze project.
De afgelopen jaren uitte de gepensioneerde Bulder de nodige kritiek op de energiebesparende
aanpak van de Drentse gemeenten en Provincie. ‘Ze maken verkeerde keuzes en voeren met
oogkleppen op het Haagse dictaat uit’. Vooral het negeren van betere alternatieven dan de
‘klassieke’ windturbines stuit hem tegen de borst. ‘Er zijn veel betere technieken die ook zonder subsidie veel efficiënter zijn. Neem bijvoorbeeld het Amerikaanse Maglev systeem. 60%
efficiency in plaats van de 19% van de turbines van de overheid.’. Hij vervolgt: ‘Ze noemen
me ook wel Don Quichote, ik vecht tegen de windturbines’.
Bulder gebruikt zijn kennis niet alleen voor de bouw van zijn eigen huis. Ook adviseert hij
met zijn Stichting Duurzame Energietransitie ++ (niet te verwarren met SDE of SDE+) particulieren en bedrijven over besparingen. ‘Voor een eenmalige tien euro ben je lid van SDE++
en adviseer ik in volgorde van terugverdientijd. Wanneer je zonnepanelen voor eigen opwekking wilt installeren begin ik bij energiebesparingen die zich sneller terugverdienen dan zonnepanelen zelf. Minder energiegebruik betekent namelijk ook minder zonnepanelen’. Ook is
Bulder lid van de raad van inkoop van NLD Energie en adviseert hij de directie over energiebesparende bestedingen.
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Bas wint WK biljarten
Afgelopen weken heeft het WK biljarten weer plaats gevonden bij café De Wiekslag. Na een
paar jaar afwezigheid. Veel deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld. En via poule indelingen werden de voorrondes afgewerkt op de donderdagavonden. Na heel wat caramboles
waren er op het laatst nog vier kanshebbers over voor het kampioenschap. De halve finales
werden al erg spannende partijen, en uitsluitend werd de finale gespeeld. Het publiek kreeg
een onvergetelijke avond biljart te zien met als uiteindelijke winnaar; Bas Oosting die nipt
wist te winnen van Roelof Hagewoud. De
derde plaats werd voor Jan Boverhof en
niet onverdienstelijk vierde werd Eric
Luyben. De voortreffelijke organisatie
van dit Wieker Kampioenschap biljarten
was in handen van Harold Hendriks en
Jannes Prins, en ook dank aan het personeel van café de Wiekslag.
Op de foto staan van links naar rechts,
Bas Oosting Wieker Kampioen biljarten
van 2016, Roelof Hagewoud en Jan Boverhof. Op de foto ontbreekt Eric
Luyben.

Acht nieuwe Scheidsrechters bij WIJC
Op 25 mei hebben
acht nieuwe scheidsrechters de cursus
Verenigingsscheidsrechter met goed gevolg afgesloten in de
kantine van VV Wacker. Hierdoor is er in
één keer, een verdubbeling van het aantal
scheidsrechters. De
mannen van WIJC
(Rik Luttel, JanWillem van Lummel,
Eddie van der Weide,
Herman Hempen, Erwin Knol, Jan Koster, Berto Smit en Mart Westerbeek) hebben de cursus
doorlopen onder bezielende leiding van Albert-Jan Benjamins uit Emmen. In vier avonden en
enkele oefenwedstrijden hebben ze de fijne kneepjes van het vak geleerd zodat ze nu klaar
zijn voor het echte werk. Om dit te belonen heeft de vereniging de nieuwe én de bestaande
scheidsrechters voorzien van een schitterend nieuw tenue, geleverd door Sport-Inn Zwolle.
Ook de overige deelnemers van de cursus (in totaal tweeëntwintig mannen van acht verenigingen) zijn allen geslaagd. De laatste cursusavond werd dan ook feestelijk afgesloten met
een hapje en drankje om alle deelnemers én natuurlijk alle vrijwilligers te bedanken!

10

Zin om met je hond te gaan
(praktijk) speuren in het
bos en of in het dorp.
Ik heb nog enkele uren vrij.
Privéles 10 euro per uur
regio de wijk

Info bel gerust
Anneke
06-46316696
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Klankschaalsessie bij Fit in de Wijk?
Klankschalen komen van oorsprong uit Nepal. Klankschalen werden gebruikt voor het rituele vuuroffer omdat er hoog in de Himalaya geen klei beschikbaar was om schalen mee te
bakken. Daarna werden de klankschaalsessies gebruikt om te mediteren. Vanwege de rustgevende klanken en de ontspanningstechnieken zijn klankschalen ideaal om een meditatie te
begeleiden. Op dinsdag 14 juni hebben we om 9 uur een klankschaalsessie bij Fit in de Wijk.
Doe je mee? Opgeven kan door een mail te sturen naar info@fitindewijk.nl of door te bellen
naar 0522-441090. De kosten: € 12,50.

Ruim tweehonderd deelnemers bij start Swim2Walk
Het nieuwe concept Swim2Walk georganiseerd door de organisatie van de wandel4daagse
en van de zwem4daagse lijkt een gouden greep. Bij de start op dinsdag waren er ruim tweehonderd deelnemers die baantjes kwamen trekken in het zwembad. Samenwerken leek beide
partijen een goed alternatief om de actieve deelnemers een leuk en afwisselend programma
aan te bieden. Mede door het warme weer was een duik in het zwembad beslist geen straf.

Groot onderhoud diverse wegen en paden
In opdracht van het college van B&W wordt door Veym Wegenbouw groot onderhoud uitgevoerd aan diverse wegen en paden in De Wolden. Waaronder in De Wijk.
Voetpad Postweg-Nicolaas Ten Woldeweg in de Wijk
Een deel asfaltvoetpad aan de Postweg én het voetpad tussen de Postweg (nabij huisnummer
32) en de Nicolaas Ten Woldeweg (nabij huisnummer 7). Uitvoeringsperiode 7 juni tot 19
juni. De aannemer gaat de bestaande asfaltpaden opbreken en afvoeren. Daarna wordt een
tegelverharding op een zandfundering aangebracht.
Voetpad Beatrixweg in de Wijk
Vanaf Wiltenweg tot Molenstraat, met uitzondering daar waar nieuwbouw komt. Uitvoeringsperiode medio 14 juni tot 29 juni. De aannemer gaat het inmiddels geruimde asfaltvoetpad voorzien van tegelverharding.
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teksten worden afgewisseld met liedjes uit de
'oude doos'. Via een PowerPointpresentatie
met foto’s en liedteksten neemt zij u mee naar
Op donderdag 16 juni wordt er weer een wan- 'die goeie ouwe tijd'. En natuurlijk mag iedereen uit volle borst meezingen. Het programdeling gemaakt langs historische plaatsen in
ma is van 14.00 - 16.30 uur. Kosten € 5.
het dorp de Wijk en het prachtige Reestdal.
(inclusief een kop koffie/thee met koek/cake
Deze wandeling vindt plaats onder leiding
en een consumptie) Tevens vindt er een verlovan een gids van de Historische Vereniging
ting plaats met mooie prijzen.
de Wijk Koekange. De wandeling gaat door
het dorp, langs de Dunninger Es, het kerkpad,
Dickninge, Voorwijk en via het Veenhoven- Bromfietser ernstig gewond
plein en de Dorpsstraat weer terug bij het
Een jeugdige bromfietser uit Rogat is dinsstartpunt de Wieker Meule. De wandeling
dagavond 31 mei rond 21.00 uur ernstig geduurt ongeveer 2 uur en start om 14.00 uur bij wond geraakt. De 17 jarige jongeman kwam
de Wijker Molen. Prijs van de wandeling is € ten val met zijn brommer in een scherpe bocht
2,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar in de Dorpsstraat/Oosterakker in De Wijk.
mogen gratis mee. De prijs is inclusief bege- Door onbekende oorzaak raakte hij de macht
leiding van de gids en een boekje met histori- over het stuur kwijt in de 'beruchte Chicane'.
sche informatie. Aanmelden is verplicht en
Een tegemoetkomende automobiliste uit De
kan tot 16 juni 12.00 uur bij Tourist Info Het Wijk kon de bromfietser niet meer ontwijken
Reestdal, telefoon 0522-443275 of via email: en reed over hem heen. Polities, ambulances,
dewijk@touristinfohetreestdal.nl. De wande- en een traumahelikopter waren snel ter plekling gaat definitief door bij opgave van mini- ke. De jongeman werd zwaar gewond per
maal 6 personen. In de maanden april t/m
ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in
oktober zal de rondwandeling onder begelei- Zwolle. De technische recherche deed onderding van een gids op elke derde donderdag
zoek naar de toedracht. Op deze verkeersonvan de maand plaatsvinden. Voor groepen
veilige slinger in de weg zijn al vaker ongekan er in overleg op andere dagen een aflukken gebeurd. Meerdere keren werd daarom
spraak worden gemaakt.
al gepleit voor het aanleggen van een rotonde.

Wandeling langs
historische plaatsen

Slotmiddag Welzijn Ouderen
Op vrijdag 17 juni is er in Ontmoetingscentrum de Havezate in De Wijk een slotmiddag
Welzijn Ouderen. Met een optreden van Tetje
van Toen. Tetjse is een gezellig stadstypetje
en zij praat graag over vroeger. Alle familieperikelen worden uitvoerig besproken. Dat
doet ze vol overgave en met humor. Haar

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

Breder aanbod Fit in de Wijk
Sportschool Fit in de Wijk biedt nu ook buitensporten aan. Zo kun je op woensdag- en
donderdagavond meedoen aan een pittig lesje
bootcamp. Op woensdagochtend is er een
groepsles sportief wandelen, voor mensen die
er écht een stevige wandeling van willen maken, inclusief de nodige oefeningen onderweg. Op zondagochtend trekt een groepje
hardlopers eropuit. Natuurlijk om aan de conditie te werken, maar ook om te genieten van
de prachtige omgeving. De route is elke week
anders en kan ook een eindje uit de buurt liggen. Zo blijft hardlopen ontspannen! Ontspannen kan sinds kort ook op een andere manier
bij Fit in de Wijk: met yoga. >>
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Tijdens een les yoga kom je tot rust. De meditatieve bewegingen die je in groepsverband
uitvoert, leiden tot een krachtiger lijf en minder blessures. Yoga is voor iedereen. Er zijn
lessen op donderdagochtend, vrijdagavond en
zondagochtend. Arjan Boerendonk en Alyssa
Demkes verzorgen deze lessen. Ze geven allebei Hatha yoga. Hatha (ha = zon, tha = maan)
is een integrale benadering van yoga die in de
westerse wereld heel populair is. Het is een
yoga die kijkt naar de mens als geheel (fysiek,
mentaal, emotioneel, spiritueel) en probeert
deze middels de houdingen, ademhaling en
meditatie te combineren om zo tot een staat
van hoger bewustzijn te komen. Het is een
kalme manier van yoga die soms gecombineerd wordt met pittiger vormen als vanyasa
flow en ashtanga. Fit in de Wijk heeft nog
veel meer groeplessen, waaronder rpm/
spinning, bodypump, pilates en bodystep.
Alle groepslessen zijn voor leden van Fit in
de Wijk natuurlijk gratis toegankelijk! Nietleden mogen gratis een les proberen.
www.fitindewijk.nl.

Playbackshow Wieker Feest
Dit jaar vindt het Wijkerfeest plaats in de
laatste week van de schoolvakantie van 25 t/
m 28 augustus. Zodoende hebben wij als
Oranjevereniging de Wijk besloten om dit
jaar geen traditiegetrouwe kinderochtend op
de vrijdag te organiseren. Om de kinderen het
feest niet te ontnemen, hebben we nu de playbackshow op de vrijdag waar ook de jeugd
aan kan deelnemen. 's Avonds beginnen we
daarom ook extra vroeg. Na afloop van de
playbackshow zal een DJ de avond afsluiten.
Stimuleer je kind (of misschien wel je zelf) en
meld je aan! Neem broertjes, zusjes, vrienden

of opa en oma gezellig mee naar de tent. Voor
meer informatie neem contact op met Albert
Jan Drogt: ajdrogt@gmail.com

Zomerlezen met VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden
kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen
in de zomervakantie is daarom belangrijk en
dat kan heel goed met de VakantieBieb-app
van de bibliotheek. In de app staat een ruime
selectie van digitale kinderboeken (e-books).
Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets
leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er
genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te
doen, is de app op uw tablet of smartphone te
zetten en de e-books te downloaden. Eenmaal
gedownload kunt u de boeken offline lezen.
De nieuwste versie van de VakantieBieb is
van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de
App Store of Google Play Store. Kijk voor
meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Boekenverkoop Bibliotheek de Wijk
Een boek mee op vakantie of lekker lezen in
de tuin - het hoort bij de zomerse vakantieperiode! Ook dit jaar zijn er weer volop boeken
te koop in het leescafé van de bibliotheek.
Vanaf 21 juni is iedereen van harte welkom
om, tijdens de openingstijden van de bibliotheek, leuke, gezellige, spannende of informatieve boeken uit te zoeken.
Nieuw Telefoonnummer
De bibliotheek van de Wijk heeft een nieuw
telefoonnummer en is daarmee nog beter bereikbaar. Wie belt als de bibliotheek gesloten
is of als de lijn bezet is, krijgt een medewerker van Biblionet Drenthe aan de lijn. Bibliotheek de Wijk is vanaf heden bereikbaar op
het nieuwe nummer 088-0128210

indruk maken
doe je met drukwerk
van
Van Dijk bellen
0522-270280
voor Huisstijl !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen
voor een offerte !
0522-270280

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
T (0522) 270280

Printwerk bij
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a
Meppel

Van Dijk
t
druk ook boeken !
0522-270280

Full Colour folders
ophalen bij Van Dijk !
Zomerdijk 13a
Meppel

Bij Van Dijk
verzorgen ze ook
gepersonaliseerde
mailingen !

Van Dijk vragen
naar mogelijkheden
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Voor al het
drukwerk kan ik
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

www.drukkerij-vandijk.nl
info@drukkerij-vandijk.nl

15

Campagne Burgernet werpt vruchten af
Burgemeester Roger de Groot stuurde in december 2015 aan alle inwoners een brief met de
vraag om ook deelnemer te worden van Burgernet. Daarnaast is ook met nieuwsberichten
aandacht gevraagd voor het belang van Burgernet. En met succes: van 2% deelname, heeft al
bijna 8% van de inwoners zich aangemeld via Burgernet.nl. Aanmeldingen via de app van
Burgernet zijn hierin niet meegenomen. Dus wellicht is het aantal nog hoger!
‘Blij met aanmeldingen’
Burgemeester Roger de Groot is tevreden: “Ik ben ontzettend blij met de aanmeldingen. Ik
wil iedereen dan ook hartelijk danken hiervoor. Uiteraard hoop ik dat het aantal nog meer
toeneemt. Burgernet draagt bij aan het vergroten van de veiligheid in de dorpen en wijken en
dat is belangrijk. Daarnaast is Burgernet ook een vorm van burgerparticipatie die past bij het
(veiligheids)beleid van De Wolden. Inwoners willen graag bijdragen aan de veiligheid en
leefbaarheid van hun eigen leefomgeving. Burgernet is dan een prima middel.”
Burgernet in De Wolden: “We hebben elkaar nodig”
De kans op succes via Burgernet wordt vergroot naarmate zich meer mensen aanmelden.
Wijkagent Theo Meijering licht toe: “Veiligheid is iets wat je samen kan bereiken en waar
we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. Via Burgernet kunnen we een beroep doen op
de kennis van inwoners in zijn eigen omgeving en zijn/haar ogen en oren. Alleen door samen
te werken kunnen we daadwerkelijk een veilige samenleving creëren. Zo koppelen we kennis, mogelijkheden en kracht aan elkaar.”
Aanmelden kan altijd
Wilt u ook een actieve rol spelen in de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Meer informatie en aanmelden kan via www.burgernet.nl. Burgernet heeft ook een app. Via de gratis
burgernet app ontvangt u burgernetberichten van de politie in de omgeving van de locatie
waar u zich bevindt. De app is verkrijgbaar voor Android, iphone en Ipad.
Buurt WhatsAppgroepen
Op een aantal
plaatsen in onze
gemeente zijn ook
Buurt WhatsAppgroepen actief.
Dat is een aanvulling op Burgernet.
Een Buurt WhatsAppgroep is een
burgerinitiatief
onder bewoners
van een bepaalde
buurt of wijk. De
leden van de groep
kunnen met een
berichtje verdachte situaties snel met elkaar delen. Een Burgernetmelding kan dus ook via
een Buurt WhatsAppgroep verder worden verspreid.
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente de Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
OBS de Horst………………………………….
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie de Wolden……………………………...
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..
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0522 - 441434
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0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
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0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69
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