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Twee timmerlieden zijn deze zomer bezig 

geweest met het doorhalen van de roeden en 

het herstellen van de kuip. Met het doorhalen 

van de roeden worden de roeden (het ijzeren 

gedeelte van de wieken) ongeveer een meter 

verticaal omhoog uit de as gehaald om dit 

gedeelte ook te kunnen onderhouden en te 

verven.  Na een dag drogen werden de roeden 

weer terug geplaatst en vast gezet. Verder is 

ook de keerkuip gerepareerd. Deze kuip zorgt 

ervoor dat de kap op zijn plaats blijft tijdens 

het kruien (verplaatsen van de molenkap). 

Vooral aan de zuid/west kant is de kuip aan-

getast door de bonte knaagkever. Hier zijn de 

slechte stukken vervangen, en daarna werd de 

gehele kuip geschilderd. Tevens werden de 

oude kleuren van de Wieker Meule in ere 

hersteld. Volgend jaar worden de wieken 

geschilderd. Dit gebeurd ook naar de kleur-

stelling van vroeger’. 

Wieker Meule onderhoud op grote hoogte  
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheringa. Prins Bernardlaan 8     

Koekange. Telefoon 0522 - 451308.           

Lummeldagen 16 augustus                                                                                                                           

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)  

 

 

 

 

Elja de Graaf exposeert bij De Beek 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 

Na drie maanden de werken van beeldend kunstenares Ria Eikenaar in ons Lokaal te hebben 

geëxposeerd, is het nu tijd om van een andere kunstenaar schilderijen te tonen. Dit keer is 

het Elja de Graaf. Zij schildert op linnen met acryl- en olieverf. Het hoofdthema in haar 

schilderijen is het mediterrane stad- en landschap wat goed past bij onze uitstraling, lunchge-

rechten en de producten in onze shop-in-shop. Het mooie aan haar werken is, dat ze speelt 

met de werkelijkheid en deze vervormt naar de sfeer die er aan verbonden is. Ook iets wat 

wij willen uitdragen in ons Lokaal; sfeer is heel erg belangrijk voor ons! Elja heeft een 4-

jarige opleiding Tekenen, Schilderen en Kunstgeschiedenis gedaan bij de Hogeschool Win-

desheim in Zwolle waar ze in 1994 is afgestudeerd. U kunt meer werken van haar bekijken 

op haar site  www.elja-kunst.nl. Langs deze weg willen we Ria Eikenaar heel hartelijk be-

danken voor haar enthousiasme, haar aanstekelijke lach en haar vrolijke (en toch ietwat spi-

rituele) werken die een enorme bijdrage hebben geleverd aan onze opening van Lunch- en 

IJs Lokaal “De Beek”! Ook Ria heeft een eigen website, www.galerie-eikenaar.nl. 

Smaakmakersfestival wederom in De Wijk 
Wat was het leuk! Een weiland aan de Julianastraat in De Wijk was eind september omgeto-

verd tot één groot en gezellig openluchtrestaurant met mobiele keukens en foodtrucks. Maar 

er was meer! Tijdens het 1e Smaakmakers Festival kon je naast lekker eten ook smullen van 

de verhalen, live muziek, en andere smaakmakende (kinder) activiteiten. Mede dankzij het 

schitterende weer trokken vele culinaire liefhebbers en belangstellenden voor streekpro-

ducten naar het festivalterrein in De Wijk. Het publiek maakte kennis met diversen streek- 

en wereldproducten. Bedrijven die werken met puur, eerlijk en lokaal voedsel kwamen hun 

verhaal vertellen. In mobiele keukens werd volop gekookt. Er waren mooie en bijzondere 

gerechten zoals runderhamburgers en houtgestookte pizza’s. Dat smaakt dus naar meer. De 

datum van de 2e editie van het smaakmakers festival is bekend: het weekend van 26 en 27 

september 2015. Met natuurlijk weer een mooi aantal "rollende keukens" met heerlijke spe-

cialiteiten! Wederom op dezelfde locatie, bij de Reest aan de Julianaweg in De Wijk.  
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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 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

- Zo de vakaansie zit er weer op 

- Giet snel of niet dan! 

- Tis altied zo weerumme 

- Moar we hebt nog wel mooi 

Een aantal feesies in t verschiet 

- Precies niet verkeerd 

- Dacht het ook niet 

- Ut Wieker feest is ook um tied 

- Zo ist net 

- Hej de wagen al kloar 

- Skut mooi op mit andere 

woorden, het onderwerp binne 

wej ut over iens 

- Ut hef eem e duurt of nie? 

zelf maken of huren wat wordt ut? 

- Doar kank nog niks over zeggen 

- Veur beide bint now aparte priezen 

- Klopt 

- Misschien ook wel verstandig 

- De Antrappers holt ook een feesie? 

- Dat heb ik ook e heurd 

- Woar en wanneer dan? 

- Volgens mej is dat 19 september 

Ze wult iets doen veur de meule 

- Doar zag ik oe lest bovenin 

- Eem kieken bej de timmerlieden 

die onderholt aan ut plegen waarn 

- Gruwelijkse hoge of nie? 

- Dat was ut zeker, was nog niet 

eerder helemoale in de top west 

- Dat Smaakmakersfestival 

giet ook weer deur of niet? 

- Precies net as veurig joar 

Leste wiekend van september 

- Yow 

- Goed Goan 
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Tropische temperaturen bij Drentse kampioenschappen  

Van 6 tot en met 8 augustus waren de zonovergoten terreinen van landgoed Dickninge weer 

het decor van het belangrijkste paardensportevenement van de provincie: het Drents Kampi-

oenschap. Ruim duizend Drentse combinaties streden in verschillende klasses en disciplines 

om de titel Drents Outdoor Kampioen 2015. Er verschenen 570 combinaties aan de start bij 

de dressuur en 700 combinaties betraden de springring op het hoofdterrein. De beste combi-

naties verdienden ook een startbewijs voor de Hippiade 2015, het Nederlands Kampioen-

schap van de KNHS eind augustus en begin september in Ermelo. 

Op donderdag en vrijdag reden de deelnemers selectiewedstrijden voor de eindstrijd op zater-

dag. Alleen de beste combinaties voor het springen, de dressuur en het verenigingskampioen-

schap mochten naar deze finaledag. Renate Beuving van de Boekweitruiters uit Coevorden 

won zaterdag met Destiny het Z-springen. Bovendien reed zij met drie andere paarden in de 

top van de hoogste klasses mee. Lennard de Boer van LR Viribus Unitis uit De Wijk reed 

zijn paard Bonea Field naar het kampioenschap in het ZZ-springen. 

Bij de dressuur kreeg Annemiek Vincourt van de Milleniumruiters uit Zuidwolde met Diede 

Dieni het kampioenslint omgehangen. Savannah Pieters van RV Emmen schreef de kampi-

oenstitel in het ZZ-licht op haar naam. Al negen jaar op rij organiseren vier Drentse rijvereni-

gingen samen met het regiobestuur van de KNHS het driedaagse kampioenschap. RV Stap-

horst, LR Viribus Unitis, PC VVV Rouveen en PC Reestruitertjes werken inmiddels als een 

geoliede machine samen om het kampioenschap soepel te laten verlopen. Voor hulp in de 

rekenkamer schakelen ze de hulp in van vrijwilligers van LR Ceres. ‘De saamhorigheid en de 

sfeer die er hangt onder de vrijwilligers is erg bijzonder’ aldus Nan Hokse van het wedstrijd-

secretariaat. ‘Vanaf woensdagavond helpen leden van de verschillende verenigingen en hun 

familieleden met opbouwen van de springringen,  De sfeer en de samenwerking is geweldig’.  

Voor het eerst nodigde de KNHS dit jaar, in samenwerking met het KWPN (fokvereniging 

Koninklijk Warmbloed Paard Nederland) fokkers van deelnemende paarden uit om naar de 

nakomelingen van hun merries te komen kijken. ‘Daar werd vooral op donderdag en vrijdag 

goed gebruik van gemaakt.  Op zaterdag zaten er wat minder fokkers in de tent, maar dat is 

logisch omdat de paarden dan voor de tweede keer starten’ legt Jorinde ter Heide, secretares-

se van het regiobestuur Drenthe uit. Ook vele honderden andere belangstellenden wisten het 

landgoed in De Wijk te vinden. Het publiek genoot van het weer, het strodorp en de sportieve 

strijd. Ondanks de bijna tropische temperaturen op donderdag- en vrijdagmiddag verliep het 

kampioenschap zo goed als vlekkeloos. De EHBO snelde een paar keer het terrein op voor 

een gevallen ruiter of amazone, maar de schade bleef beperkt tot wat schrammen en builen en 

hier en daar een geknakt ego.  
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Wat is koersbal? 

Het afgelopen jaar heb ik voor het eerst het Koersbal spel gedaan. Nu dat viel niet mee hoor! 

Koersbal speel je per spel met 4 spelers. De eerste speler gooit een klein balletje over een 

groene mat , met aan het einde een witte streep gooi je daar het witte balletje overheen dan 

heb je een punt. Mis je deze streep dan krijg geen punt dan  mag de tweede speler een poging 

wagen. 

Dan gaat het spel beginnen iedere speler heeft twee Koersballen en gooit om de beurt. Je 

moet proberen  de Koersbal zo dicht mogelijk bij het witte balletje te krijgen tegelijker tijd 

probeer je de tegenstander bij het balletje weg te gooien. Zo krijgt de beste speler de punten. 

Eerste prijs     Mw. B. vd Laan            573 punten     (ja u leest het goed ons oudste speelster) 

Tweede prijs  De heer N. Mennink      552  punten 

Derde prijs     Mw. L. de Groot            551 punten 

De poedelprijs is gewonnen door de heer A. van Betlechem. Alle vier van Harte Gefeliciteerd 

met jullie prijs. Het Bestuur hebben wij bedankt met een bloemetje voor hun inzet. Op de 

eerste maandag van september beginnen wij weer. Zet dit in uw agenda. Neem gerust man/

vrouw, vriendin of vriend mee. Hoe meer leden des te gezelliger het wordt. 
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SamenLoop voor Hoop  

Loop voor Hoop is een 24-uurswandelestafette. Een team, bestaand uit 10 tot 15 perso-

nen,  wandelt beurtelings 24 uur en halen via sponsoring geld op voor KWF Kankerbestrij-

ding. Er wordt niet alleen gewandeld, er zijn ook kraampjes met (zelfgemaakte) spulletjes, 

hapjes en drankjes. Er zijn leuke activiteiten en lokale artiesten zorgen voor spetterende op-

tredens. 

De eregasten bij SamenLoop voor Hoop zijn (ex-)kankerpatiënten, ook wel survivors ge-

noemd. Zij zijn het hele weekend het middelpunt. 

Feest van hoop 

De 24 uur van SamenLoop voor Hoop zijn gezellig, ontroerend en inspirerend. Met het eve-

nement vieren we een ‘feest van hoop’. We vieren dat veel mensen kanker al overleven en dat 

we iets tegen deze ziekte kunnen doen. Tegelijkertijd steunen we (ex-)kankerpatiënten en 

herdenken we overledenen. We geven voorlichting over kanker en zamelen geld in voor kan-

keronderzoek. Samen maken we een verschil. 

Wat zijn de hoogtepunten? 

•De Openingsceremonie met survivors: onder warme aanmoediging lopen alle survivors sa-

men de eerste ronde van het evenement. 

•De indrukwekkende Kaarsenceremonie: als het donker is, worden alle kaarsen aangestoken. 

Een prachtig moment van herdenking. 

•De feestelijke Slotceremonie: het zit erop! Na een bijzondere 24 uur loopt iedereen samen 

deze laatste ronde. 

 

Wanneer? 

De 24-uurs-wandelestafette vindt plaats op de atletiekbaan in Meppel en wordt georganiseerd 

op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2015.  

De Business Club Wacker sponsort een team van (maximaal) 15 personen voor de Loop voor 

Hoop. Per lid wordt er een donatie van EUR 50,00 gedaan. Wil je graag meedoen, geef je 

z.s.m. op:   info@businessclubwacker.nl 

mailto:info@businessclubwacker.nl
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De Wolden en Actium ondertekenen prestatieafspraken 

Woensdag 24 juni hebben gemeente De Wolden en woningcorporatie Actium de gezamenlij-

ke prestatieafspraken voor de periode juni 2015–juni 2017 getekend. Met de prestatieafspra-

ken leggen Actium en de gemeente vast wat ze de komende twee jaar van elkaar mogen ver-

wachten. De afspraken gaan onder meer over betaalbare woningen, huisvesting van de ver-

schillende kwetsbare doelgroepen, de samenwerking met zorgpartijen en de leefbaarheid in 

de verschillende kernen. De prestatieafspraken kenmerken zich door realisme en leggen zo de 

basis voor een effectieve samenwerking. 

Actium gaat de komende twee jaren met ruim € 12 miljoen fors investeren in de bestaande 

sociale huurwoningen in de gemeente De Wolden. Via een combinatie van energiebesparen-

de maatregelen en onderhoudswerkzaamheden krijgt de woningvoorraad een kwaliteitsim-

puls. Actium wil al haar woningen gemiddeld naar energielabel B brengen. Dit betekent dat 

de woningen voor huurders energiezuiniger worden en mede daardoor betaalbaar blijven. 

Per 1 juli is de nieuwe Woningwet van kracht. In deze wet staan ook uitgangspunten voor 

samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten. De komende twee jaar, tijdens de 

duur van deze prestatieafspraken, gaan beide partijen aan het werk om hun samenwerking 

volgens de nieuwe Woningwet vorm te geven. De huurders krijgen hierbij, zoals ook door de 

nieuwe wet wordt ingegeven, een belangrijke stem. 
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Burendag 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 

vierde zaterdag in september. Dit jaar vieren we Burendag op 26 september. Het is een dag 

waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de 

buurt. 

2015 is een bijzonder jaar. Burendag bestaat namelijk 10 jaar en dat mag gevierd worden! 

Wat ooit begon als een dag waarop 500 buurten meededen, is uitgegroeid tot een landelijk 

fenomeen. Inmiddels vieren ieder jaar bijna 1 miljoen mensen Burendag. Dit is jouw mo-

ment om samen met de buurt een mooi jubileumfeest op te zetten. 

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzet-

ten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen je daar graag in. 

Aanvragen 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen 

groepen mensen. Ook met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom 

is het mogelijk als buurt een aanvraag tot € 450,= in te dienen bij het Oranje Fonds om jullie 

Burendagplan te kunnen uitvoeren. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te vragen bij het 

Oranje Fonds wanneer je Burendag op 25, 26 of 27 september viert. 
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Geef je op voor de Playback-

show en Zeskamp!  

Doe mee aan de Zeskamp tijdens het Wieker 

feest op zondag 30 augustus.  En geef je op 

als vriendengroep, buren, sportclub en doe 

mee aan de spellen met de pakkende namen 

als olifanten voetbal, zakslaan, vrouwsjou-

wen, de wiek op wielen, overall race en het 

altijd spannende dip'm der in.                                             

Opgave voor de playbackshow op zaterdag-

avond 29 augustus is ook al mogelijk!  

Toeristische overnachtingen 

gestegen in De Wolden 

De toeristische overnachtingen in De Wolden 

zijn vorig jaar 5% gestegen ten opzichte van 

2013. In 2014 hebben 354.389 bezoekers 

overnacht in De Wolden. Per nacht zijn dit 

gemiddeld 970 personen. Dit blijkt uit een 

eerste berekening op basis van de inkomsten 

toeristenbelasting. Mede op basis van deze 

cijfers houdt het college vast aan de ingesla-

gen koers op het gebied van recreatie en toe-

risme. Deze koers, beschreven in het uitvoe-

ringsprogramma recreatie en toerisme 2015-

2016, stelde het college onlangs vast. 

 

Wethouder Jan ten Kate: “Met dit mooie her-

stel ben ik blij. Toerisme en recreatie zijn van 

belang voor de lokale economie en de werk-

gelegenheid. Ook dragen bezoekers bij aan 

het in stand houden van de voorzieningen in 

de dorpen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 

sector zich in de komende jaren verder ont-

wikkelt. Als gemeente willen we de sector 

graag waar mogelijk ondersteunen.” 

De ingeslagen koers van gebiedsmarketing en 

promotie van De Wolden wil het college 

daarom graag voortzetten. Het aanbod van De 

Wolden wordt gepromoot als onderdeel van 

het sterke merk ‘Drenthe’. Tourist Info De 

Wolden coördineert dit. Andere speerpunten 

van het uitvoeringsprogramma zijn het benut-

ten van het cultureel erfgoed in De Wolden en 

het verder profileren van De Wolden als paar-

dengemeente. 

Voor de toerist moet het aantrekkelijk zijn om 

naar De Wolden toe te komen, ondernemers 

werken er individueel en gezamenlijk aan om 

een uniek product te laten zien. Daarbij is de 

komst van een toeristisch-recreatieve trek-

pleister naar De Wolden welkom. En tot slot 

biedt de gemeente mogelijkheden voor onder-

steuning van recreatieve initiatieven uit de 

dorpen zoals wandelommetjes en speelnatuur. 

 

Met het uitvoeringsprogramma wordt uitvoe-

ring gegeven aan het Beleidsplan Recreatie en 

Toerisme 2013-2017. Dit beleidsplan is sa-

men met ondernemers opgesteld, omdat bij 

toerisme en recreatie in de gemeente veel 

partijen zijn betrokken. De gemeente wil de 

sector ondersteunen om zo bij te dragen aan 

een groei van de toeristische en recreatieve 

sector. 

 

Ook adverteren in              

dewijk.info?  
       Bel of mail ons:  

06-50 953 385     
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Ouderwetse gezelligheid op 

Wieker feest met Hydra 

De ouderwetse gezelligheid moet weer terug 

keren tijdens de zondagmiddag op het Wijker 

feest zo stelde de Oranjevereniging in 2014.  

En met het aantrekken van de formatie Please 

was dat gelijk een schot in de roos. ‘Dansen,  

springen, hossen en roeien’ op de dansvloer 

zoals dat vroeger heel gewoon was, het ge-

beurde gewoon. Ook de ouderen kwamen 

massaal terug naar de feesttent om zich in het 

feestgedruis te storten. ‘Een ouderwets gezel-

lig feest, precies zoals een feest hoort te zijn’ 

oordeelde de Oranjevereniging na afloop.  

  

 

Daarom is er dit jaar wederom gekozen voor 

een dergelijk opzet. En met het contracteren 

van de bekende band Hydra op zondag 30 

augustus is al een behoorlijke stap gezet. De 

van oorsprong Drentse band Hydra maakte in 

de jaren ’70’ furore met de hits ‘Als het gras 

twee kontjes hoog is, Marietje,  En Het geeft 

allemaal niets’.  De band bestaat nog steeds 

en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een 

allround coverband.  Met een flinke dosis 

Rock, Pop, Disco, Latijns-Amerikaanse muz-

iek en natuurlijk ook Nederlandstalige hits in 

het repertoire weet de band jong en oud te 

boeien. Hydra maakt van elk feest een onver-

getelijke gebeurtenis.  De band speelt zondag 

30 augustus vanaf 16.00 uur in de feesttent. 

Wieker DJ’s gaan knallen! 

Het dak van de tent  gaat er weer vanaf als 

het aan de Wieker DJ’s Hillman en Wiësto 

ligt. Samen staan de Wieker Top DJ’s op 

vrijdag 28 augustus in de feesttent in De 

Wijk om er weer een groot spektakel van te 

maken. Muziek voor jong en oud.  Aan-

vang 20.00 uur. 
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Toeristische overnachtingen in De Wolden gestegen 

De toeristische overnachtingen in De Wolden zijn vorig jaar 5% gestegen ten opzichte van 

2013. In 2014 hebben 354.389 bezoekers overnacht in De Wolden. Per nacht zijn dit gemid-

deld 970 personen. Dit blijkt uit een eerste berekening op basis van de inkomsten toeristenbe-

lasting. Mede op basis van deze cijfers houdt het college vast aan de ingeslagen koers op het 

gebied van recreatie en toerisme. Deze koers, beschreven in het uitvoeringsprogramma recre-

atie en toerisme 2015-2016, stelde het college onlangs vast.  

Wethouder Jan ten Kate: “Met dit mooie herstel ben ik blij. Toerisme en recreatie zijn van 

belang voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Ook dragen bezoekers bij aan het in 

stand houden van de voorzieningen in de dorpen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de sector 

zich in de komende jaren verder ontwikkelt. Als gemeente willen we de sector graag waar 

mogelijk ondersteunen.” De ingeslagen koers van gebiedsmarketing en promotie van De 

Wolden wil het college daarom graag voortzetten. Het aanbod van De Wolden wordt gepro-

moot als onderdeel van het sterke merk ‘Drenthe’. Tourist Info De Wolden coördineert dit. 

Andere speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn het benutten van het cultureel erf-

goed in De Wolden en het verder profileren van De Wolden als paardengemeente. 

Voor de toerist moet het aantrekkelijk zijn om naar De Wolden toe te komen, ondernemers 

werken er individueel en gezamenlijk aan om een uniek product te laten zien. Daarbij is de 

komst van een toeristisch-recreatieve trekpleister naar De Wolden welkom. En tot slot biedt 

de gemeente mogelijkheden voor ondersteuning van recreatieve initiatieven uit de dorpen 

zoals wandelommetjes en speelnatuur. 

Met het uitvoeringsprogramma wordt uitvoering gegeven aan het Beleidsplan Recreatie en 

Toerisme 2013-2017. Dit beleidsplan is samen met ondernemers opgesteld, omdat bij toeris-

me en recreatie in de gemeente veel partijen zijn betrokken. De gemeente wil de sector onder-

steunen om zo bij te dragen aan een groei van de toeristische en recreatieve sector. 

Wandeling langs historische plaatsen in en om de Wijk 

Op donderdag 20 augustus kunt u onder leiding van een gids van de Historische Vereniging 

een prachtige wandeling in en rond het mooie dorp de Wijk maken.  

Onderweg krijgt u uitleg over de historie van de Wijk en kunt u genieten van de prachtige 

omgeving van het Reestdal. De wandeling start om 14.00 bij de Wijker molen en duurt onge-

veer 2 uur. Graag vooraf opgeven bij de Tourist Info De Wijk. 

De wandeling is ook beschreven in een mooi boekwerkje. Hiermee kunt u de wandeling zon-

der gids lopen.  

Het boekje is voor 6 euro te koop bij het kantoor van de Tourist Info in De Wijk. Deze is ge-

vestigd onder de Wieker Meule aan de Dorpsstraat 65a in de Wijk. 
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Programma Wieker feest 2015 
 

Woensdagavond 26/8 Keuring van versierde straten, bogen en  

    Individuele huizen/tuinen (verlicht en onverlicht) 

       

Donderdag 27/8                 De 19e Wiekloop voor jong en oud georganiseerd door                                   

                                             de Reestrunners (met vernieuwde route)                                         

  

Vrijdagochtend 28/8 Kinderochtend (gr. 1-8) 

    leuke spel ochtend voor alle kinderen (meer info via school) 

  

Vrijdagmiddag 28/8 Meezingmiddag voor iedereen! 

                                             Gezellige meezingmiddag met muziek van de band De Doldies 

                                              En natuurlijk de bingo   

 

Vrijdagavond 28/8  DJ’s Party time! 

                                             Gezellig dansen en leuke verzoeknummers aanvragen! 

  

Zaterdagochtend 29/8 De traditionele Optocht                                                                                                         

                                             Let op: De categorie ‘Wagens’ is opgesplitst in ‘Wagens zelf          

                                             gemaakt’ en ‘Wagens gekocht/gehuurd’. Nadere informatie: zie  

                                             spelregels op de site. 

      

Zaterdagavond 29/8  Playbackshow & Steaming Piano’s                                                            

                                             Doe lekker mee met deze show! Presentator is onze ‘master’                                

                                             speaker Martin Wolf.  Nadien de Steaming Piano’s  

 

Zondagmiddag 30/8 Zeskamp (buiten) & Hydra’s                                                                   

                                              Ludieke zeskamp met o.a. ‘olifantenvoetbal’, ‘vrouw sjouwen’  

                                              en ‘zak slaan’. Vanaf 16 uur afsluiten met de band de Hydra’s!                                                                                                                                                          

Meer informatie:  www.oranjeverenigingdewijk.nl 
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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 

  

 Informatie:  

dewijk.info 
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 29 augustus 2015. Kopij inleveren voor 24 aug 10.00 uur 

http://www.dewijk.info

