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Nat en glibberig parcours bij Dickninger Crossloop

Zaterdag werd voor de derde keer de Dickninger Crossloop georganiseerd. De organisatie van de Wiekloop en Canicross Havelte
hadden samen een mooie route van 5 km uitgezet over alle paden van het landgoed Dickninge. Er kon gestart worden voor de 5 of 10
km. Onder perfecte weersomstandigheden,
beetje mistig en lichte vorst in het begin van
de morgen maar tegen 11.00 uur tijdens de
start, kwam de zon al iets door de mist heen
en was het ideaal loop weer. Er verschenen
maar liefst 120 deelnemers aan de start, waaronder 20 canicrossers (hardlopen samen met
de hond aangelijnd). Door het natte weer van

de laatste dagen moest het parcours iets worden aangepast. Ondanks dat kon niet iedereen
met droge voeten de finish halen en was het
parcours glibberig. Hoewel de loop recreatief
is, werden er snelle tijden neergezet. De snelste tijd op de 5 km bij de heren werd neergezet door Bastian Zandbergen uit Hoogeveen
met 17.13 minuten; bij de dames was Antien
van der Vegt uit Zuidwolde de snelste in een
tijd van 20.58. Op de 10 km was bij de heren
Erik Leusink uit Punthorst de snelste loper in
een tijd van 33.32; bij de dames was dit
Anouk Lindenholz uit de Wijk. Zij noteerde
een tijd van 43.13.
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Valentijnsactie groot succes
De Valentijnsactie van het Woon- en zorgcentrum Dunninghe was een enorm succes. Mede
dankzij de inzet van de vele verkopers en verkoopsters zijn er in korte tijd bijna vijfhonderd
valentijnstaarten verkocht. Dit waren roze hartvormige taarten van schuimgebak gecreëerd
door meesterbakker Erwin van bakkerij Nijstad. Dit is een van de partners van de Zonnedag.
De opbrengst van de actie wordt dan ook besteed op de Zonnedag op donderdag 23 juni.
Waar de reis naar toe gaat blijft uiteraard een verrassing, maar dat er wordt afgesloten met
een pannenkoekenmaaltijd bij café De Wiekslag is een zekerheid. Dat de taarten in goede
smaak vielen is al een veel gehoorde opmerking. Wij danken dan ook de kopers en verkopers van deze taarten en hopen de actie volgend jaar weer op de agenda te kunnen zetten.

Het Erfrechtkantoor houdt spreekuur
Elke eerste dinsdag van de maand zal mr. Marloes Boonstra van Het Erfrechtkantoor spreekuur houden van 14.00 – 16.00 uur bij het wijksteunpunt De Wijk in woonzorgcentra Dunninghe. De bewoners van Dunninghe maar ook de overige bewoners van De Wijk kunnen er
dan terecht met vragen over bijvoorbeeld onenigheid tussen erfgenamen, discussies met de
executeur of vereffenaar, uitleg van het testament, berekening legitieme porties, legaten,
wilsrechten, de aangifte erfbelasting en de afwikkeling/verdeling/vereffening van nalatenschappen. Mr. Marloes Boonstra is erfrechtspecialist en de eerste gecertificeerde SCEexecuteur in de regio. Kom langs en stel gratis en vrijblijvend uw vragen. Bent u niet in de
gelegenheid om op de eerste dinsdag van de maand langs te komen, neem dan gerust contact
op met Het Erfrechtkantoor (06-23253365 of info@heterfrechtkantoor.nl) om een gratis oriëntatiegesprek van een half uur in te plannen op een ander moment.

Vv Wacker leidt zeven nieuwe scheidsrechters op
In maart start bij vv Wacker de KNVB cursus Verenigingsscheidsrechter. In deze cursus
zullen zeven deelnemers van Wacker en IJhorst in vier avonden tijd, en aan de hand van
enkele oefenwedstrijden, de beginselen van het scheidsrechters vak onder de knie krijgen.
De opleiding wordt verzorgd door de KNVB, maar is een initiatief van de scheidsrechterscommissie i.o. van vv Wacker. Naast de zeven deelnemers vanuit de Wijk en IJhorst zullen
er ook deelnemers van MSC, Vitesse ’63, Staphorst en Zuidwolde deelnemen.

Te koop, gevonden, aangeboden e.d.
Rits stuk?

Aangeboden: Oude Stalmest

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

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)
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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

- De aanleg fietspad langs kanaal
lig ook al een tied stille.
- Was mej ook al op e vallen
- Ze bint enthousiast van start goane
maar gebeurt now niks meer
- Precies en wanneer goat ze wieder?
- Geen idee, afwachten dus
- Wat wel as een speer giet
is de bouw van de nije super
- Zeg dat wel, ook op zoaterdag
waren ze lest bezig zag ik
- Dat kump wel kloar veur
de zomer ait mej vroagt
- De Woltings stopt er mit?
- Dat klopt
- Geef ze iens ongeliek altied hard
e warkt. Ze goat ut now kalm an doen
- Precies
- En gien opvolging, tja zo giet ut!
- Moar eem wat veurraad
behang in sloan dan
- Nog wat heurd van poasvuur?
- Jazeker, giet gewoon deur
- Wanneer is dat?
- Op eerste poasdag 27 meert
- Dan kriegt die jongn
Van de Wiek Actief ut drok
- Klopt, de oamd er veur hebt ze
monsters of rock bej de Gorter
- Zundag de boel opruumen doar en
dan geliek deur noar ut paosvuur
- Woar komp de bulte?
- Zo as ut now liekt gewoon
weer op dezelfde plekke
- Maisland Commissieweg dus!
- En snoeiholt inbrengen?
- Dat is op 19 en 26 meert
- Dan breng ik ut doar wel hen
- Ikke ook, mooi veur nop
- Klopt bej gemiente muj vanaf 2016
een keer zoveel betalen veur storten
- Yow
- Goed Goan
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Vrouwen van Nu de Wijk maken ‘een reis door tijd en ruimte’
De afdelingsavond van de Vrouwen van Nu afdeling de Wijk, gehouden op 17 februari in De
Havezate, werd bezocht door 87 leden. Na haar openingswoord deed voorzitter Ria Janssens
enkele interne mededelingen. Zoals o.a.: begin maart start in de bibliotheek in de Wijk een
computercursus voor beginners, onder de naam: Klik en Tik. Geïnteresseerden kunnen zich
voor deze cursus aanmelden bij de medewerkers van de bibliotheek.
De leden konden zich tijdens de avond nog aanmelden voor een film/diamiddag op 1 maart
a.s. in De Havezate. Er wordt dan een film over de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
van 1930 tot 1955 vertoond. Tevens zal dhr. Jan Bolling dia’s vertonen van de dorpen Koekange en de Wijk. Ook niet-leden zijn deze middag welkom. Op 7 en 8 april wordt in zaal
Meursinge in Westerbork de Provinciale expositie ‘’Handwerken en Textiele Werkvormen
gehouden. Deze expositie is voor iedereen toegankelijk.
Na de mededelingen van de voorzitter gaf secretaris Aliedje Kreulen aan dat er nog opgave
gedaan kon worden voor het jubileumfeest van de Provinciale Vrouwen van Nu. Het jubileumfeest wordt gehouden naar aanleiding van: ‘85 jaar Vrouwen van Nu Drenthe’. Het jubileumfeest is op 27 mei aanstaande in De Bonte Wever in Assen. Na het zakelijk gedeelte van
deze afdelingsavond werd de film: De Hermitage , een reis door tijd en ruimte vertoond. De
film werd gemaakt in 2004 door Vladimir Ptashchenko. Aanvankelijk stond er een optreden
van de cabaretgroep De buurvrouwen uit
Raalte op het programma. Vanwege griep van
één der cabaretleden werd dit optreden geannuleerd.
De film was echter een goed alternatief. Ondersteund door stemmige klassieke muziek
werd een zeer boeiend en informatief beeld
gegeven van het meest imposante en het
grootste museum van de wereld: De Hermitage in St. Petersburg. De film schetste een stuk
Russische geschiedenis. Toonde verder de
fraaie architectuur van het Winterpaleis van de voormalige tsarenfamilie, dat deel uit maakt
van De Hermitage. Er werd een groot deel van de overweldigende rijkdommen van de tsarina’s en tsaren belicht en uitvergroot. Ook werd er een indruk gegeven van de uit meer dan 25
miljoen kunstwerken bestaande kunstcollectie van dit museum. De aanwezige vrouwen kregen een groot aantal beelden en schilderijen van wereldberoemde kunstenaars te zien.

Concert van Dickninger Geuzen en Wilma Fieten
Op zondagmiddag 20 maart wordt er een gezellige middag georganiseerd in ontmoetingscentrum de Havezate. Zangeres Wilma Fieten komt optreden net als het koor de Dickninger Geuzen uit de Wijk. Wilma die inmiddels vijf cd's op haar naam heeft staan geniet van vele landelijke optredens. Toch geeft ze aan de optredens in de buurt het leukst te vinden. Juist voor de
ouderen en alleenstaanden is er voor de zondagmiddag gekozen. Uiteraard zijn andere mensen
ook welkom! Aanvang van deze middag is 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. De
kosten zijn € 7,50 incl. koffie of thee. Kaarten in de voorverkoop – de Havezate te De Wijk.

1000 koffiebekers 180 ml volledig bedrukt in fullcolour
met uw eigen ontwerp voor maar € 160,-. Of laat het
ontwerp door ons maken voor slechts € 50,- extra.
Bij een opdracht vanaf 5000 exemplaren maken wij
gratis een mooi ontwerp.
Ekocups.nl
Zomerdijk 13A
7942 JR Meppel
0522-270 280
info@ekocups.nl
www.ekocups.nl
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De veelzijdigheid van PP´s Mangerie
Wellicht heb je onze prachtig gerestaureerde Citroen HY al
eens zien rijden door de Wijk of heb je tijdens het Smaakmakersfestival een heerlijk broodje van ons geprobeerd. PP’s
Mangerie is niet alleen te benaderen voor catering, koken aan
huis of heerlijke hapjes, maar geeft ook super leuke workshops!
Graag nodigen we je uit om in maart, als voorbereiding en
voorpret op een mooi voorjaar, onze Tapas workshop te volgen. Deze workshop wordt gegeven in Meppel op een prachtige
locatie, met een heerlijk open vuur en gezellige loungebanken
en zitplekken.
We maken samen een groot aantal verschillende tapas uit diverse regio’s van Spanje. Zo kun
je onder andere genieten van een heerlijke tortilla de patatas, fijne pinchos, Spaanse gehaktballetjes (albondigas), empanada´s (Argentijnse pasteitjes), lekkere kazen en hammen en
natuurlijk nog veel meer lekkers!
Dit arrangement is inclusief mooie, bijpassende wijnen, plat en bruis water, fris drinken en de
zelf gemaakte hapjes natuurlijk!
Op de volgende data kun je inschrijven: 17 maart, 18 maart, 24 maart en 25 maart
vanaf 18.00 uur.
Minimale deelname 10 personen.
Duur:
Kosten:

van 18.00 tot 20.30 uur
€ 40,- per persoon

Locatie:

Meppel

Mail naar: info@ppmangerie.nl
Kijk op onze website voor meer inspirerende ideeën! www.ppmangerie.nl

Lokaal “De Beek”
Burg. Veenhovenplein 1 b
7957 BA De Wijk

Paasbrunch
1 en 2e paasdag
e

Van 11.00 tot 15.00 uur
kunt u bij ons komen genieten van een lekkere brunch in
een gezellige sfeer!
U kunt hiervoor reserveren door te bellen naar
0522 – 701 178
of te mailen naar
info@lunchlokaaldebeek.nl
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Volleyballers gezocht!
Iedere maandagavond spelen wij van 20.15
tot 21.30 uur een gezellig potje volleybal in
de sporthal van De Wijk. De deelnemers komen uit Koekange, De Wijk, IJhorst en Nijeveen. Onze groep bestaat uit dames en heren
van 40 tot 70 jaar. We kunnen er wel wat
mensen bij gebruiken, vandaar deze oproep.
Is recreantenvolleybal iets voor jou? Kijken
mag altijd en meedoen is drie keer gratis.
Meer info bij Cees van Rheenen, trainer. Tel.
0522 – 452957 en bij Nico Klumpers 0522451754, nicoklumpers@hotmail.com.

Potgrondactie Roreko
Korfbalvereniging Roreko de Wijk/IJhorst en
Welkoop de Wijk organiseren dit jaar weer
een potgrondactie. Evenals vorig jaar wordt
de (Welkoop Potgrond 40 lt.) verkocht. per
zak € 5,00 en 3 zak voor € 12,00. En gedroogde koemest (Welkoop 25 Lt.) van een
eerste klasse kwaliteit, voor maar € 12,00 per
zak, door ons aan huis bezorgd. (dus zelf
geen gezeul met de zakken potgrond!) De
verkoopdata zijn een week later dan andere
jaren namelijk: Donderdagavond 17 maart
2016 vanaf 18:00 uur IJhorst en buitengebieden. Vrijdagavond 18 maart 2016 het buitengebied van de Wijk (Rogat, De Schiphorst,
Wijkbrug en de Haalweide) Zaterdagmorgen
19 maart 2016 is voor de kern van de Wijk
gereserveerd. Bent u niet thuis op deze dag,
dan kunt u contact opnemen met Ronald Gol
440230 of Jan Smits 442954 of
smitsfj@ziggo.nl voor uw bestelling.”

Een volkstuintje?
Een beleving!
VTV de Slenken is een bloeiende vereniging
die al sinds 1984 bestaat in de Wijk. Het leden aantal bestaat dan ook uit een vaste kern.
De volkstuin vereniging heeft afhankelijk
van hun grootte zo’n 20 tot 25 tuinen tot hun
beschikking. Jaarlijks worden activiteiten

georganiseerd zoals, gezamenlijk inkopen van
zaden en pootaardappelen, excursies naar
kwekers, open dag in samen werking met
Groei en Boei uit Meppel Een volkstuintje is
een beleving. Je proeft het verschil. Dit is een
veel gehoorde kreet wanneer je je groente van
je eigen tuin hebt meegegeven aan familie.
Het tuinseizoen begint nu. Mocht u nu zelf
ook interesse krijgen om een tuintje te willen
nemen? Wij hebben nog enkele tuintjes voor
u beschikbaar. Neem gerust contact op met
onze secretaris Jans Westerbeek tel. 0522440446 Ook al weet u helemaal niets van
tuinieren, wij willen u daarbij graag helpen.
Er zijn altijd wel mensen op de tuin voor een
deskundig advies.

Zwerfvuilactie
Belangenvereniging De Wijk e.o. organiseert
zaterdag 19 maart een zwerfvuilactie. Voor
deze dag zijn ze nog op zoek naar hulp bij
deze actie om al het zwerfvuil van de straat,
uit de bermen en aanplant te verwijderen.
Alles wat daar niet thuis hoort gaat in de meegebrachte afvalzakken. Wie mee wil doen kan
zich aanmelden bij de Belangen Vereniging.
mailadres: wijkerbelang@gmail.com Of bij
voorzitter Gina Homan; geiko1@hotmail.com
Op 12 april heeft de Belangenvereniging de
jaarvergadering in de Havezate. Aanvang :
20.00 uur. Behalve alle formaliteiten komt
Jan Bolling van de Historische Vereniging
vertellen en beelden laten zien van de Wijk.

Palmpaasoptocht
Loop je 20 maart ook mee in de optocht met
je zelf versierde haantje op een stokje? Start
van de optocht is om 10.30 uur voor de molen. De route is als volgt: Julianaweg - Clauslaan - Oldenhof – Oosterakker - Dorpsstraat
- Molen. Bij terugkomst is er voor de kinderen een verrassing en voor de ouders is er
koffie en thee verkrijgbaar, tegen een vergoeding. We hopen jullie dan te zien! Speeltuinvereniging de Speulhorst. Ps.: bij slecht
weer gaat de optocht niet door!
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ONZE WINKEL GAAT VERHUIZEN.
DAAROM RUIMEN WIJ
ALLE BEHANG OP.
NU AL BEHANG VANAF
3 EURO PER ROL.
WOLTING DE WIJK.
DORPSSTRAAT 81 DE WIJK
Ledenvergadering Historische Vereniging de Wijk- Koekange
In het dorpshuis de Schakel in Koekange is op woensdagavond 23 maart 2016 om 20.00 uur
een ledenvergadering van de Historische Vereniging de Wijk- Koekange. Na de pauze om
ongeveer 20.30 uur laat de vereniging een dorpsfilm zien die de heren G.J.Bos en A.G. Dekker in de jaren 2003-2005 gemaakt hebben. Een ieder is van harte welkom.
___________________________________________________________________________

Ingezonden mededeling
Ongeveer tien jaar ga ik regelmatig naar de controle van de Trombosedienst in de Wijk bij
Dunninghe. Prima, fijn dichtbij en geen problemen met parkeren. Dicht bij de deur staan de
stoelen klaar en je wacht gezellig op je beurt.
Sinds kort is de buurtkamer niet meer beschikbaar en moeten we een eindje verder de gang in
lopen. Er is geen kapstok voor de jassen en ieder van ons moet toch de jas uit om geprikt te
worden. Geen verbetering.
Maar wat schetst mijn verbazing?
Op 25 februari mijn auto geparkeerd aan de stoeprand. Het trottoir is wit van bevriezing en ik
loop voorzichtig. Ik sta met een echtpaar waarvan de mevrouw die moeilijk loopt voor de
dichte deur. Een brief op de deur Trombose patiënten Hoofdingang.
Weer over de witte tegels verder gelopen naar de hoofdingang. Zelf kan ik nog aardig lopen,
maar ik vond het voor de mevrouw met de stok echt naar. Wat een patiënt vriendelijkheid.
Dank U wel nieuwe manager van Zorgcentrum Dunninghe
Anny de Dreu
IJhorst
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Gemoedelijke en laagdrempelige sfeer bij M.O R

De namen van de bands die op zaterdag 26 maart 2016 gaan optreden in Veeningen zijn
al enige tijd bekend. Tijdens de ‘Tribute to the Monsters of Rock’ zijn er optredens van
Van Halen (Fan Halen) U2 (U2 Tribute) en Guns N' Roses (Ultimate GNR) De voorverkoop is inmiddels van start gegaan op verschillende plaatsen in de regio.
De ‘Oldtimerock concerten’ beter bekend als ‘feest bij Loonbedrijf de Gorter of ‘feest bij
Theo in de schuur’ zijn geliefd vanwege de gemoedelijke en laagdrempelige sfeer. Voorgaande jaren werden op deze ‘heilige grond’ al reünieconcerten gegeven door Frankenstein en
Elise. Hier kwamen vele honderden muziekliefhebbers en feestgangers op af.
Stichting de Wiek Actief bestaande uit Johan Takens en Benny Spin organiseert hier voor de
zevende keer op rij een zgn. Monsters of Rock. ‘We vinden het zelf nog steeds bijzonder om
dit te mogen organiseren’ vertelt Benny Spin, eigenaar van Artiestenburo Bemo Entertainment. ‘Het is elke keer een feestje. Veel bekende en vrolijke gezichten die je eens per jaar
tegen komt. De meesten komen hier puur voor de sfeer en gezelligheid. Hebben ze de hele
avond staan praten met vrienden en bekenden, en van de optredens weinig meegekregen. Anderen daarentegen komen puur voor de bands die hier optreden. Met het contracteren van deze drie bands denkt de organisatie Stichting De Wiek Actief een geweldig programma te hebben staan. 'We staan altijd open voor suggesties, en hebben ook dit keer weer geluisterd naar
wat onze bezoekers graag willen zien en horen. Neem nou de Guns N' Roses band, zij stonden
in 2013 hier ook al. Op hun optreden hebben we zoveel positieve reacties gehad, dat we besloten hebben om deze band opnieuw uit te nodigen. De U2 Tribute is ook niet helemaal onbekend in de regio. Voor wie het zich nog kan herinneren. Tien jaar geleden speelden ze in de
sporthal in De Wijk. (Wiepofestival) Als er een band altijd te sprake komt bij het ophalen van
herinneringen uit deze periode, wordt altijd deze U2 band als eerste genoemd vanwege de
authentieke sound en sfeer die ze wisten te creëren aldus de organisatie.
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'We gaan het straks zien en horen of deze magie nog steeds aanwezig is'. Stuk voor stuk zijn
het bands die musiceren nog tot kunst hebben verheven, en voornemens zijn om er een mooi
en stevig spektakelstuk van te maken. Takens: ‘Dit feestje leeft hier echt in de regio. Ook
buitenstaanders kijken zich vaak de ogen uit. Elk jaar komt hier een busje vol oude rockers uit
de buurt van Utrecht naar toe. Vinden ze prachtig, zo gemoedelijk als het er hier aan toe gaat.
Dergelijke feesten op platteland, gewoon bij de boer op het erf dat kennen ze daar helemaal
niet. Het is soms net een reünie van oude vrienden, familie en bekenden. Mensen die je vroeger veelvuldig tegenkwam in het uitgaanscircuit maar het nu te druk hebben met de carrière of
het gezin. De brave huisvader, stoere motorrijder, suffige boekhouder, fraaie doktersassistente, robuuste bouwvakker of gewiekste advocaat die een stevig stukje rockmuziek niet schuwen staan vooraan bij het podium naast elkaar uit hun dak te gaan. Een mooi gezicht. Ook de
vrijwilligers die ons helpen met opbouwen en opruimen vinden het super om te helpen. Ze
weten precies wat er van hun verwacht wordt. Het hele sfeertje, met elkaar iets neer zetten. En
de bezoekers een leuke avond bezorgen daar doen we het voor met elkaar’.
Omdat er drie bands spelen op een avond, begint het programma meestal op tijd. De eerste
band zal rond 21.00 uur gaan spelen. Spin: ‘Op tijd beginnen, op tijd klaar is het motto. Onze
doelgroep: de ietwat ‘oudere jongeren’ zeg maar houden zeker van een feestje, maar dat hoeft
doorgaans niet meer tot diep in de nacht’. Kaarten zijn te koop in de voorverkoop of op de
avond zelf. De schuur is open vanaf 19.30 uur. Meer informatie oldtimerock.nl

Paasvuur De Wijk zondag 27 maart - 20.00 uur
Ook dit jaar is er weer het traditionele paasvuur op eerste paasdag, zondag 27 maart 2016
om 20.00 uur. Het paasvuur vindt plaats op het maïsland van de familie J.M Smid aan de
Commissieweg 25a in De Wijk. (achter kinderdagverblijf de Boerderij) Dit wordt mogelijk
gemaakt door de Stichting de Wiek Actief.
Het snoeimateriaal kan worden aangeboden bij de ingang van het land op zaterdag 19
en 26 maart van 10.00 -12.00 uur. Buiten deze tijden is de toegang tot het land gesloten.
Wel is het mogelijk om evt. snoeihout te brengen op afspraak. (Tevoren bellen!)
Boomstammen en -stronken zijn niet toegestaan. Het hout moet in hanteerbare stukken worden aangeleverd, hoofdzakelijk snoeihout. Geschilderd hout, rubber, kunststof of chemisch
afval wordt niet geaccepteerd. Tijdens het ontsteken van het paasvuur is de toegang gratis.
Stichting De Wiek Actief hoopt dit jaar weer een mooie en grote paasvuurbult te kunnen
ontsteken. Wie zin heeft om hier aan mee te helpen is welkom en kan contact opnemen met
ons. Meer informatie: Telnr: 06-50 953 385.
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Vakantie vieren ook als u een fysieke beperking heeft?
Ja, dat kan met de stichting Iromed.
Vakantie vieren, er even helemaal uit zijn: het is dé manier om de sores van alledag van u af
te zetten en lichamelijk en geestelijk tot rust te komen. Voor mensen met een fysieke beperking is dit vaak minder vanzelfsprekend dan voor de gemiddelde Nederlander. Met de juiste
voorbereiding en deskundige begeleiding ligt een geslaagde vakantie óók voor veel fysiek
beperkte mensen binnen bereik.
Wat biedt Iromed?
Iromed verzorgt reizen in groepsverband met een op het individu toegesneden verzorging.
Alle reizigers kunnen deelnemen aan de dagelijkse excursies die vergelijkbaar zijn met excursie-programma’s voor valide reizigers. Iromed hanteert daarbij het uitgangspunt dat geen
trap te hoog en geen helling te steil is om op verantwoorde wijze te overwinnen. U kunt rekenen op een deskundige medische, verzorgende, technische en logistieke begeleiding.
Voor wie zijn deze reizen bedoeld?
Mensen met een fysieke beperking: deelnemers die volledig rolstoelgebonden zijn, maar ook
diegene die gedeeltelijk gebruik maken van een rolstoel tijdens excursies als gevolg van een
verminderde loopfunctie en/of verminderde energie.
De reisgenoot, zoals bijv. partner, van de fysiek beperkte deelnemer. Zij zijn gedurende de
reis ontlast van hun taak als mantelzorger, want die wordt door de vrijwilliger overgenomen.
Onze reis gaat dit jaar naar Rome van 4 tot 11 oktober. Wilt u meer weten over Iromed:
www.iromed.nl of bij Diny en Harry Helmich tel. 0522-443195

DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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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……………………..

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
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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 26 maart 2016. Kopij inleveren voor 21 maart. 10.00 uur

