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Ruim driehonderd deelnemers avondvierdaagse

De avondvierdaagse in De Wijk zit er weer
op. Dit werd vrijdag afgesloten met een
mooie route door het dorp. Onder de vrolijke
klanken van de Koninklijke Muziekvereniging Apollo liepen er ruim driehonderd deelnemers mee. De stemming zat er goed in, en
vele kinderen waren verkleed gekomen. Bij
verzorgingstehuis Dunninge was een pauze

moment ingelast. Hier werden de kinderen
getrakteerd op een ijsje, aangeboden door
Anytime De Wijk. De route ging dit jaar door
bijzondere locaties. Zoals de boerderij van de
familie Schoonvelde, de kerk in IJhorst en
door de Wieker Meule. De organisatie kijkt
tevreden terug op een goed verlopen vierdaagse, met prima weersomstandigheden.
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Sfeervolle havengezichten Wildschutserve
Vanaf 29 mei exposeert de Groningse kunstenares Anke Slooff havengezichten in zeefdruk
en andere technieken bij Beeldenatelier Wildschutserve in De Stapel. Het werk van Anke is
vooral geïnspireerd op de Noorderhaven en directe omgeving in de stad Groningen. Desondanks zullen ook bewoners en bezoekers van historische havensteden in onze regio, zoals
Zwolle, Meppel en Kampen, de karakteristieke atmosfeer van de oude havens in haar werk
herkennen. Het gebeurt maar zelden dat het werk van kunstenares Anke Slooff buiten Groningen te zien is. Daarom hebben wij voorgesteld om haar werk nu ook in onze regio aan het
publiek te tonen”, aldus Bert Denneman van Beeldenatelier Wildschutserve.
Het kleurrijke werk van Anke wordt afgewisseld met bronzen beelden van Bert Denneman.
Tot en met 28 juni bent u op vrijdag t/m zondag tussen 11.00 en 17.00 uur van harte welkom
op Stapelerweg 29, 7957 NA De Stapel (bij de Wijk). Zaterdag 20 juni gesloten. Informatie:
www.wildschutserve.nl.

Boottocht met de Zonnebloem
Dinsdag 12 mei was het zover, heerlijk varen met Zonnebloem, afdeling de Wolden. Een
grote en kleine bus reden vanaf 08.45 uur langs de verschillende opstapplaatsen in de gemeente de Wolden om alle gasten op te halen.
De laatste opstapplaats was de Wijk, waarna we via mooie binnenwegen richting naar Vledder reden voor een koffiestop. Onderweg vertelde de buschauffeur allerlei leuke en interessante wetenswaardig over het gebied waar we door heen reden.
Daarna weer snel verder naar Drachten waar de boot al klaar lag. Snel instappen dus maar.
Hier was een koffiestop, waarna de reis werd vervolgd naar Drachten. Onderweg vertelde de
buschauffeur allerlei leuke en interessante wetenswaardig over het gebied waar we door heen
reden. De rondvaartboot lag al klaar, dus snel instappen maar.
Drie uur lang voeren we door een mooi natuurgebied de Alde Feanen, waar we veel watervogels en zelfs een ree zagen. Tijdens de boottocht is er door iedereen niet alleen genoten van
het schitterende uitzicht, maar ook van een heerlijke lunch. Om 15.30 uur waren we terug in
Drachten en kon de terugreis worden aanvaard. Al met al een heerlijk dagje op het water.

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

Lummeldagen 16 augustus

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon 0522 - 451308.

Zondag 16 augustus organiseert Stichting De
Wiek Actief, de Lummeldagen aan Boerpad
Ruinerwold. 13.00—19.00 uur gratis entree.

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 een mooie wandeltochten
hef de avond4daagse uut e zet
- Klopt gung deur boerderije van
Schoonvelde, de karke en de meule
- T’is iens weer wat aans as aans
- Zag ook dat de dames
in de reest sprungen hebt
- Das toch altied op 1 januari?
- Was soort belofte an de Antrappers
- Oh, vanwege sponsoring of zo?
- Precies
- We schiet mooi op noar de
vakaansie en het weer wordt beter
- Laten wej ut hopen, mag now wel
- Nog bej de wielerronde
wezen kieken veurige weke?
- Jazeker
- De organisatie heft het allemaole
weer prima e regelt vun ik
- Het hele joar bint ze er donders
drok mit bezig dat week wel
- Ze verdient alle lof vien ik ook
- Aans nog wat nejs?
- Nou de schoele viert
ut eerste lustrum binnenkort
- Zo now alweer?
de tied die vlog ook veurbej
- Doej nog mit an de cabriorit?
- Liekt mej wel mooi
allenig ik heb gien cabrio
- Ha dan heft weinig zin
- Ut Wieker feest hej ook al um tied
- Dat schut zeker mooi op, wej mut
nog wat bedenken veur de wagen
- Wej ook
- Nou ja zal ook wel weer lus lopen
- Yow
- Goed Goan

4

Ria Eikenaar exposeert bij De Beek
Kunstenares Ria Eikenaar uit Meppel exposeert vanaf heden bij Lunch-en ijslokaal ‘De Beek’
in De Wijk. Door de eigenaars Johan en Wendela is ze gevraagd om deze nieuwe zaak enigszins aan te kleden met vrolijke en kleurige kunst (schilderijen, beschilderd glas en mozaïekschalen) en dat heef Eikenaar met veel plezier gedaan. Via het open atelier Meppel werden de
contacten gelegd.
Ria Eikenaar geeft intuïtieve schilderlessen en workshops in Meppel. ‘Het bezig zijn met mensen, ze een
paar uur ontspanning te geven, ze begeleiden, bezig
zijn met kleur en je gevoel geeft ruimte en werkt door
in je dagelijkse leven. Dat is wat ik vaak hoor en ook
zie bij mijn cursisten’. Sinds oktober vorig jaar heeft
ze daarom ook een inloopatelier. Deze is drie dagdelen
per week geopend. ‘Hier kunnen mensen komen schilderen, ongedwongen in een inspirerende omgeving’.
De schilderijen die bij ‘Lunch- en ijslokaal de Beek’ hangen, ademen allemaal de blijheid en
de liefde voor het leven uit. Een deel is abstract en allemaal zijn ze intuïtief ontstaan.
Eikenaar: ‘Ik vind het geweldig dat mijn kunst daar zo mooi tot zijn recht komt, veel ruimte
en een goede sfeer doen mijn werk eer aan. Soms moet je je leven anders inrichten omdat je
gevoel dat aangeeft en dat geeft een gevoel van vrijheid en geluk. Dat is ook het gezamenlijk
wat ik deel met Johan en Wendela en dat voelt goed’. www.galerie-eikenaar.nl

Bibliotheek De Wijk start smartphone/tabletcafé
Veel mensen hebben tegenwoordig een tablet, smartphone of e-reader. Toch roept het gebruik van deze apparaten vaak nog heel wat vragen op. Speciaal voor mensen met vragen
start Bibliotheek De Wijk op donderdagavond 25 juni met een Smartphone/Tabletcafé. Hier
kunt u informatie krijgen over de e-books die u bij de bibliotheek kunt lenen. Naast e-books
is het de bedoeling om onderling informatie uit te wisselen over tips en trucks, handige websites en nuttige, leuke en bruikbare apps.
Het Smartphone/Tabletcafé is voor iedereen, voor jong en oud, voor leden en niet-leden van
de bibliotheek. De toegang is gratis. U hoeft zich niet aan te melden. De koffie staat
klaar…..Neem al uw apparaten mee.
Data: 25 juni van 19.00 – 20.00 uur
27 augustus van 19.00 – 20.00 uur
24 september van 19.00- 20.00 uur
Voor meer informatie:
Ronald Vos
r.vos@bibliotheekdewijk.nl
0522-441434
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177
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Huisartsenpraktijk de Wijk
Burg. d.l.S. Brietweg 15
7957 AJ De Wijk
Tel: 0522-441816 / 441261
www.huisartsdewijk.nl
De Wijk, juni 2015
Geachte patiënt,
De laatste maanden zijn er veel wijzigingen geweest in de huisartsenpraktijken in de Wijk.
Via deze weg willen wij u informeren over alle veranderingen binnen de praktijk.
Mw. Anselrode heeft ervoor gekozen om na 30 jaar te stoppen met het vak huisarts en een
nieuwe stap in haar loopbaan te nemen.
Dhr. van Bremen is gestart met een kaderopleiding (specialisatie voor huisartsen) op het gebied van de chronische longziekten astma en COPD. Daar gaat hij zich 1 dag per week mee
bezig houden.
Voor de optimale bezetting van de praktijk komt huisarts Mw. Santing vanaf augustus 2015
ons team versterken. Tot die tijd zal in deze praktijk nog gewerkt worden met tijdelijke huisartsen (waarnemers).
Per 8 mei zal huisartsenpraktijk van Iersel worden uitgebreid met zijn echtgenote Mw. van
Iersel-Jonker, huisarts.
De verdeling van de spreekuren zal er vooralsnog als volgt uit komen te zien:
Dhr. van Bremen zal op maandag, donderdag en vrijdag spreekuur houden.
Mw. Santing zal vanaf augustus op dinsdag, woensdag en donderdag spreekuur houden,
tot die tijd zal de waarnemend huisarts dit invullen.
Mw. van Iersel-Jonker zal op maandagmiddag, woensdag en vrijdag spreekuur houden.
Dhr .van Iersel zal op maandagochtend, dinsdag, donderdag spreekuur houden.
Voor overige informatie voor nu en in de toekomst kunt u ons volgen via de praktijksite,
www.huisartsdewijk.nl of via Facebook of Twitter (@huisartsdewijk). Hier worden de laatste
nieuwtjes vermeld.
We hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en dat u hier zo min mogelijk hinder van zult
ondervinden.
Met vriendelijke groeten,
Huisartsen en Assistentes,
Huisartsenpraktijk de Wijk
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Leonie Lubbinge wint wielerronde
Zaterdagavond 30 mei werd voor de 56e keer een wielerwedstrijd in De Wijk georganiseerd,
onder de naam De Wiek op Wiel’n 2015 Ladies Night. Bij de juniorvrouwen verschenen 15
rensters aan het vertrek en bij de nieuwelingen meisjes waren dat er 11. Zij gingen gezamenlijk
van start, maar werden wel afzonderlijk geklasseerd. Zij moesten 25 ronden afleggen op een
parkoers van 1,610 kilometer. Het was Meike Uiterwijk Winkel uit Echten, die als eerst wegreed bij de rest. Zij nam snel 20 seconden voorsprong, maar werd na vier ronden weer opgenomen in het peloton.
Paulien Koster uit
Delfstrahuizen was het
volgende meisje, dat op
avontuur ging, maar
langer dan twee ronden
duurde haar vlucht niet.
Met nog 13 kilometer
voor de wielen, was het
Eline Oosterwoud uit
Ureterp, die demarreerde en vooruit bleef. Met
nog twee ronden te
gaan was het Meike
Uiterwijk Winkel, die
in de achtervolging
ging en de koploopster
inhaalde en gelijk voorbij reed. Zij bereikte solo winnend de eindstreep als nieuwelingen meisjes was ze ook te snel voor de juniorvrouwen. Eline Oosterwoud bleef nog net uit de greep van
het fel spurtende peloton en finishte als tweede, maar als eerste juniorvrouw. Hierna werden de
eindklassementen opgemaakt. De eerste drie nieuwelingen meisjes waren; 1. Meike Uiterwijk
Winkel, (Echten), 2. Eva Jonkers (Staphorst) en 3. Lorena Wiebes uit Mijdrecht. Voor Meike
Uiterwijk Winkel was dit de eerste zege van dit wielerseizoen. Ze was uiteraard erg blij en verbaasd, dat ze zo gemakkelijk weg kon rijden uit de groep.
Eva Jonkers was ook erg gelukkig met haar mooie tweede plaats zo dicht bij huis. Bij de juniorvrouwen was de eerste plaats voor Eline Oosterwoud uit Ureterp, die tevens de prijs van de
strijdlustigste renster kreeg. Tweede werd Ariana Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht en de derde
plaats op het erepodium was voor Fleur Nagengast uit Beilen. De plaatselijke favoriet Ilse
Kreeft uit Rogat reed ook een goede wedstrijd en op slechts vier seconden van de winnares
werd ze elfde.
Hierna begonnen 40 vrouwen aan hun wedstrijd over 60 kilometer. Zij zorgden voor een mooie
wedstrijd met veel strijd. Eva Buurman uit Wervershoof was de eerste renster, die alleen wegreed uit de groep. Maar langer dan twee ronden van 1,610 km. duurde haar vlucht niet. Even
bleef het rustig in het peloton, maar toen was het Imke Vormeer uit Meppel, die op avontuur
ging en snel een voorsprong opbouwde van 35 seconden. Zij hield lang stand, maar het was
Simone de Vries uit Oldelamer, die het tempo van het peloton hoog hield.
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Hierdoor werd de moedige poging van Imke Vormeer, teniet gedaan en werd ze weer opgenomen in het peloton. Lang bleef het niet rustig, want toen was het Marijn de Vries uit Zwolle, die
een poging deed om weg te komen. Zij hoopte, dat er versterking zou komen uit de groep, maar
die kwam niet en zo werd zij ook weer opgeslokt door het gretige peloton. Dat nu mocht gaan
spurten voor de ereplaatsen. Het was de kampioene van het district Noord (25/5), Leonie Lubbinge, die zich de snelste toonde en zo haar tweede zege binnen een week binnenhaalde. Voorheen woonde ze in Wanneperveen, maar sinds ruim een jaar is haar woonplaats Drachten. Ze
vond het een technisch parkoers en had wel afgezien, door de herhaaldelijke vluchtpogingen,
maar was erg blij met deze overwinning.
De tweede plaats
was voor Eva
Buurman uit
Wervershoof en
de kleine, maar
erg snelle Kelly
Markus uit
Hoofddorp,
kwam als derde
over de eindstreep. Michelle
Stummel uit Echten werd 15e,
Simone de Vries
(Oldelamer)
volgde als 16e,
Imke Vormeer
(Meppel) werd
19e en Sandra
Hoekzema uit
Wolvega, kwam als 22e over de eindstreep.
De journaliste Marijn de Vries uit Zwolle werd uiteindelijk 23e. Ze had dit weekeinde al veel
kilometers in de benen. Vrijdag was ze 24e in de Limburgse klassieker “Boels Rental Hills
Classic” over 131,4 kilometer, met de start in Sittard en finish in Berg en Terblijt.
Daarna had ze zaterdagmorgen nog een rit van 80 kilometer gereden. Ze vond het erg leuk, om
hier min of meer in eigen regio te rijden en komt volgend jaar graag terug. In zijn totaliteit was
het een geslaagd wielerevenement, met een sterke podiumbezetting.
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Afgeschreven boeken

Prachtige wandeling

Vanaf donderdag 4 juni tot en met 2 juli kunt Op donderdag 18 juni kunt u onder leiding
u in bibliotheek De Wijk afgeschreven boe- van een gids van de Historische Vereniging
een prachtige wandeling in en rond het
ken kopen.
mooie dorp de Wijk maken. Onderweg krijgt
Wilt u boeken kopen voor een schappelijke
u uitleg over de historie van de Wijk en kunt
prijs dan kan dit, tijdens de openingsuren, in
u genieten van de prachtige omgeving. De
bibliotheek De Wijk. Voor elk wat wils en
wandeling start om 14.00 bij de Wijker movolop keuze. De verkoop duurt ongeveer één
len en duurt ongeveer 2 uur.
maand. Regelmatig worden de afgeschreven
boeken aangevuld. Kom dus regelmatig eens De wandeling gaat door bij een minimale
snuffelen.
deelname van 8 personen. Opgeven bij de
Tourist Info De Wijk. De wandeling is ook
U bent van harte welkom.
beschreven in een mooi boekwerkje. HierVoor meer informatie:
mee kunt u de wandeling zonder gids lopen.
Bibliotheek De Wijk, Prins Clauslaan 4,
Het boekje is voor 6 euro te koop bij het kan7947 EA De Wijk
toor van de Tourist Info in De Wijk. Deze is
Tel: 0522-441434
gevestigd onder de Wieker Meule aan de
info@bibliotheekdewijk.nl
Dorpsstraat 65a in de Wijk.

Viering eerste lustrum
Dit jaar bestaat Brede School de Wijk alweer 5 jaar. Om dit te vieren organiseren we
met alle participanten een Midzomermarkt
op vrijdag 19 juni a.s. van 17.00 uur tot
19.00 uur. Voor de meivakantie zijn juf Roelien en juf José van de commissie Midzomermarkt in alle groepen geweest om de
leerlingen te enthousiasmeren voor de markt.
In de meivakantie hebben de kinderen kunnen nadenken over wat zij willen bedenken
om geld in te zamelen.
We willen de opbrengst besteden aan de
school. Mensen die voor het eerst in Brede
School de Wijk komen, begrijpen niet altijd
waar zij moeten zijn in het gebouw. Dit willen we graag verbeteren. Dingen die de commissie Midzomermarkt heeft gesuggereerd
zijn: spelletjes organiseren, gebruikt speelgoed verkopen, muziek maken, een act opvoeren, zelfgemaakt eten verkopen, zelfgemaakte spulletjes verkopen, schminken.
Maar eigen ideeën zijn welkom! Geef je op
bij je juf of meester. En nodig zoveel mogelijk mensen uit om op 19 juni naar de
Midzomermarkt te komen! OBS de Horst.

Cabriorit
Op zondag 16 augustus 2015 wordt er een
toertocht voor cabrio’s georganiseerd in De
Wijk. Aan deze toertocht mogen oude en
nieuwe cabrio’s deelnemen. De tocht is ruim
100 km, door een heel mooi gebied.
U kunt u alleen opgeven via de site cabrioritdewijk.nl Op 1 augustus sluit de inschrijving. Er kunnen maximaal 100 equipes meerijden, dus geef u bijtijds op. De start is in
het centrum van De Wijk va 11.00 tot 12.30
uur bij café De Wiekslag. Parkeren kan bij
de molen in het centrum van het dorp.
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Hondensportdag
Op 28 juni organiseren wij een hondensportdag. We beginnen met zwemmen met of zonder hond. Daarna een leuke wandeling. ‘s
middags een hindernisbaan op de camping,
voor iedereen te doen. Opgave via info@campingdehavixhorst.nl
Kosten 5 euro per hond. Er mogen meerdere
mensen met 1 hond mee doen, ze mogen dan
de onderdelen verdelen.

Bingomiddag
Op woensdagmiddag 6 mei 2015 is de laatste
Bingo middag geweest. Op iedere eerste
woensdag van de maand was er in ons wijkcentrum Havezate een gezellige Bingomiddag voor onze senioren met mooie prijzen. Bea sprak met een duidelijke stem de
Bingo-nummers zodat iedereen met plezier
mee deed. Tijdens de eerste pauze konden de
Bingo-deelnemers een kopje koffie of thee
drinken met een koekje. Daarna ging het spel
weer verder. Bij de tweede pauze konden de
deelnemers een drankje bestellen. Bea trakteerden op een lekker stukje chocolade.
Hierna kwamen de geschonken prijzen: Een
heerlijk Drentse Bol (met krenten en noten)
van Coop die gewonnen is door Alie van
Veen. Een lekker stuk gebak ook van Coop

die gewonnen is door de heer Klaas v/d Linde. Wij bedanken de Coop voor deze heerlijke
geste. Jammer dat de Bingo afgelopen is.
Maar op de eerst woensdag in september gaan
wij weer van start. Zet het in uw agenda. Geef
het door aan familie en vrienden. De Bingodeelnemers bedanken het bestuur voor de
fijne middagen. Ik wens alle Bingo-spelers
een zonnige en fijne vakantie en zie jullie
graag terug op woensdagmiddag 2 september
2015. Met vriendelijk groet Kitty Kwarten.

Ewout beste rekenaar
Ewout uit groep 8 scoorde dit jaar als beste in
de W4kangoeroe-wedstrijd. De leerlingen van
De Horst mochten ook dit jaar weer meedoen
aan de W4kangoeroe-wedstrijd, een wereldwijde rekenwedstrijd. Ewout was, met een
score van 110 (percentielscore van 99,69!) de
beste van onze school. Jaarlijks wordt in
maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. De
wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een
leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien
heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus:
wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN
en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in
2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan
de W4Kangoeroewedstrijd.

Ook adverteren
in dewijk.info?
Bel of mail ons:
06-50 953 385
e-mail: info@dewijk.info
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den en wordt op humoristische wijze gebracht door een aantal enthousiaste amateurspelers uit de omgeving. Spelers zijn Ken
De 8e editie van "Grensloos Kunst Verkennen" komt er aan! Van 10 t/m 27 september Besuijen, Joop Postenhoven en Frans Stapel.
2015, op de donderdagen t/m zondagen, kunt In wisselende bezetting verder Janine Mos,
u opnieuw genieten van kunst op 25 bijzon- Hennie Batterink, Janneke Leyendijk en Ria
Westerhuis.
dere locaties in de Wijk, IJhorst en het tussenliggende beekdal van de rivier de Reest.
Speeldata:
Liefhebbers uit het hele land komen de route
bezoeken. OBS de Horst doet samen met de zaterdag 20 juni 14.00 uur met Hennie Batterink als Aly, zaterdag 27 juni 14.00 uur met
school uit IJhorst mee aan deze expositie
Hennie Batterink als Aly, vrijdag 3 juli 19.00
door het maken van een creatief project om
langs de route te plaatsen. Dit jaar maken de uur met Ria Westerhuis als Aly, zaterdag 4
leerlingen uit groep 7 maskers van klei. Deze juli 14.00 uur met Ria Westerhuis als Aly en
maskers zullen de route van 25 locaties mar- vrijdag 10 juli 19.00 uur. De tour duurt ongeveer 2 uur en 3 kwartier. Prijs voor deelname
keren. Volgend schooljaar zullen de leeris 15 euro per persoon. Kinderen 7,50 euro;
lingen, dan in groep 8, zelf de kunstroute
minimale leeftijd 6 jaar. Prijzen zijn inclusief
bekijken. Het is de bedoeling dat de leerlingen, voordat zij de kunstroute gaan fietsen, een kop koffie/thee onderweg. Opstapplaats
begeleiding en uitleg krijgen over de tentoon- is de molen in De Wijk. Reserveren bij de
Toverkamer in Meppel
gestelde kunstwerken vanuit de commissie,
of westeriah@gmail.com
met behulp van ouders. Dit past allemaal in
de doorgaande leerlijn kunsteducatie.

Kunst Verkennen

Dikke Reint is terug

Dikke bandenrace

Vooraf aan de Wielerronde in De Wijk
werd de finale van de dikke bandenwedstrijden verreden. Hiervoor was er op meerdere plaatsen in de gemeente De Wolden,
reeds een voorselectie geweest. Dit werd
georganiseerd door de gemeente De WolOp de locaties en op de wagen wordt een
stuk opgevoerd en zo krijgt de toeschouwer
den en De Wiek op Wiel’n. Er werd gerehet een en ander mee van de historie en de
den in drie leeftijdsgroepen, met als wednatuur. Onderweg is er een koffiepauze in
strijdleider namens de gemeente Harold
café restaurant het Vergulde Ros op Halfweg.
Wassink.
Het verhaal gaat over de excentrieke Reint
Hendrik Baron de Vos van Steenwijk, die
De eerste drie in elke categorie waren:
van paarden en uitbundig feestvieren houdt.
Tijdens het Wijker Dorpsfeest ontmoet hij
•6 en 7 jarigen; 1. Levi Mennink. 2. Nora
Trijntje Stokvis in een stille kroeg. Er wordt Nijvelt. 3. Badderie Steenbergen.
die avond flink gedronken. De volgende dag
herinneren beiden zich weinig meer. Is er een •8-9 jaar; 1. Joek van Dijk. 2. Wessel Dijkhuwelijksaanzoek geweest of wordt er een
stra. 3. Tirza Stehower.
spelletje gespeeld? Op deze vraag krijgt de
•10-11 jaar; 1. Marthijn Tennekes 2. Stan
toeschouwer uiteindelijk antwoord na een
reis per huifkar. Het stuk is gebaseerd op
Kappert. 3. Rik Steenbergen.
daadwerkelijke feiten en wetenswaardigheNa de succesvolle voorstellingen van vorig
jaar, keert het theaterspektakel Dikke Reint
ook deze zomer terug naar het Reestdal. Het
publiek rijdt mee in een tractor met huifwagen van locatie naar locatie.
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Koe van familie Smid bevalt van drieling
Een unicum aan de commissieweg op de boerderij van de familie Smid in De Wijk: MoederKoe Haalweide Evertje 379 is donderdagavond 4 juni bevallen van een drieling. (Vader is
Valfin). Zoiets komt hooguit één keer per jaar voor in Nederland.
Jan Martin Smid: ‘'Een drieling is uiterst zeldzaam en ook
niet geheel zonder risico. Zo’n
bevalling is heel erg zwaar
voor de moeder en ze heeft
nog wel een paar weken nodig
om bij te komen. Ze maakt het
naar omstandigheden goed.
De twee stierkalfjes en een
vaaskalfje zijn ook wat kleiner’. De geboorte van een
tweeling heeft Smid wel eerder mee gemaakt, maar een
drieling niet eerder. ‘Dit is
echt heel bijzonder’.
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Organisatie avondvierdaagse lost belofte in
De organisatie van de avondvierdaagse heeft een belofte ingelost,
door in de Reest te springen. Dat
had alles te maken met de sponsoring van de Antrappers. De vrijgevige motorclub wilde dit wel ondersteunen maar stelde als tegenprestatie dat de dames dan ook
maar in het riviertje tussen De
Wijk en IJhorst moesten springen.
Waarmee uiteraard gedoeld werd
op de Nieuwjaarsduik die de club
elk jaar op 1 januari organiseert.
Maar dat kon ook anders worden
geïnterpreteerd. Daarom gaf de
organisatie er een eigen draai aan, door dat op 1 juni te doen. Een half jaar nadien, en een
dag voor de start van de avondvierdaagse. Erg warm was het water nog niet. Maar in iedergeval enige graden hoger dan op 1 januari meestal het geval is.

Senior-Peutergym in de Wijk
In De Wijk is een start gemaakt met het senioren-peutergym. Senioren-peutergym is een
project waarin peuters gezamenlijk met senioren in beweging worden gebracht.
De gemeente wil door middel van het nieuwe sportstimuleringsbeleid zoveel mogelijk inwoners - ongeachte achtergrond, leeftijd, beperking en financiële situatie - laten sporten en bewegen. Extra aandacht gaat hierbij uit naar senioren. Senioren worden gestimuleerd om deel
te (blijven) nemen aan structureel beweegaanbod. Een van de initiatieven op dit gebied is het
senioren-peutergym. Wethouder sport Jan van ’t Zand is enthousiast over dit project: “Naast
het bewegen en de gezondheid is het sociale aspect voor de doelgroep senioren erg belangrijk. Daarnaast draagt sport en bewegen bij aan een zinvolle dagbesteding.”
Samen bewegen is een leuke activiteit voor zowel de peuter als de senior. Beiden beleven er
veel plezier aan. Zowel voor peuters als voor senioren is het belangrijk om te bewegen. Bij
de peuter heeft beweging invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Door te bewegen
onderhoudt de senior de fysieke basiseigenschappen die nodig zijn om dagelijkse activiteiten
uit te voeren.
Vanaf 29 mei gaan de peuters van de peuterspeelzaal één keer per maand richting het verzorgingstehuis Dunninghe. Het project start met de sportfunctionaris als lesgever waarna dit
later zelfstandig door Dunninghe opgepakt wordt.
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